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Інформація про підсумки економічного і соціального розвитку
Дніпровського району міста Києва за січень-березень 2021 року
За січень-березень 2021 року до загального фонду бюджету міста Києва
надійшло 767,1 млн грн податків та зборів, мобілізованих у Дніпровському
районі, або на 104,4 млн грн більше, ніж у минулому році.
Згідно з наявними даними за січень-лютий поточного року промисловими
підприємствами району реалізовано товарної продукції на суму 1 993,1 млн грн.
Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва
на 2021-2023 роки (далі – Програма) та бюджетом м. Києва на 2021 рік на
об’єкти, головним розпорядником коштів (замовником) по яких виступає
Дніпровська райдержадміністрація, передбачені капітальні видатки в розмірі
206,4 млн гривень.
Загалом станом на 01.04.2021 року освоєно коштів на суму
6,3 млн гривень. Загальний рівень виконання становить 3,0 %.
Загальний оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту
як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців) по Дніпровському району
за січень-березень 2021 року за оперативними даними становить 5586,9 млн грн,
що на 1,9% більше, ніж за відповідний період 2020 року.
Впродовж звітного періоду проведено 8 районних ярмарок з продажу
сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, на яких реалізовано
266,2 тонни сільськогосподарської продукції. Реалізація продукції на ярмарках
здійснювалась через 426 торгових точок.
Продовжується розвиток системи освіти району, що зумовлений
позитивними демографічними зрушеннями, удосконаленням та оптимізацією
мережі навчальних закладів, зміцненням матеріально-технічної бази.
До мережі закладів освіти Дніпровського району внесено три приватні
заклади:
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«ПРИВАТНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЄВО-ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ», Товариство з
обмеженою відповідальністю ЦЕНТР ОСВІТИ «ДЖЕММ» і Товариство з
обмеженою відповідальністю «АВАШКОЛА».
Для забезпечення дітей дошкільного віку спеціальною та інклюзивною
освітою у січні-березні 2021 року додатково відкрито 2 інклюзивні групи в
ЗДО №№368, 515 «Березняки». Всього у 9 закладах дошкільної освіти
(337, 368, 404, 447, 473, 474(2), 485, 515 «Березняки» (4), НВК №141«ОРТ»)
функціонує 13 інклюзивних груп, у яких виховується 19 дітей.
Обсяг видатків на утримання галузі «Освіта» за січень-березень
2021 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на
27,3%, і становить 471,9 млн грн, а середня заробітна плата вчителів
збільшилася майже на 29%.
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Обсяг фінансування галузі «Культура» за січень-березень 2021 року
становить 28,8 млн грн, що на 26% більше, ніж у відповідному періоді минулого
року, а середня заробітна плата працівників галузі збільшилась на 29%.
Особлива увага керівництвом району приділяється роботі з налагодження
зв’язків з громадськістю. З метою залучення громадськості до формування та
реалізації державної політики на районному рівні було проведено 1 засідання
«круглого столу», 3 засідання Громадської ради при Дніпровській РДА,
1 засідання ініціативної групи про підготовку установчих зборів для формування
Громадської ради та 1 зустріч з депутатами Київської міської ради.
БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
За січень-березень 2021 року до загального фонду бюджету міста Києва
надійшло 767,1 млн грн податків та зборів, мобілізованих у Дніпровському
районі, або на 104,4 млн грн більше, ніж у минулому році.
Основними видами доходів зібраних в районі є: податок з доходів
фізичних осіб, питома вага якого у загальній сумі надходжень до бюджету міста
становить 39,7%, єдиний податок 32,4%, плата за землю 12,0% .
За звітний період до бюджету міста надійшло 304,3 млн грн податку з
доходів фізичних осіб, що на 44,0 млн грн більше, ніж у відповідному періоді
минулого року, темп росту становить 116,9%.
Єдиного податку надійшло 248,9 млн грн, в порівнянні з відповідним
періодом 2020 року надходження збільшились на 36,2 млн грн, темп зростання
становить 117 %.
Плати за землю надійшло 91,6 млн грн, в порівнянні до відповідного
періоду минулого року плата за землю зменшилась на 3,2 млн грн, темп росту
становить 103,6%.
Питома вага решти джерел доходної частини бюджету становить 15,9%,
або 122,3 млн гривень.
Найбільші з них: акцизний податок – 31,2 млн грн., податок на нерухоме
майно – 28,7 млн грн., податок на прибуток підприємств – 46,7 млн гривень.
СФЕРА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Згідно зі статистичними даними на 01.04.2021 у Дніпровському районі
обліковується 100 суб’єктів господарювання, які здійснюють випуск і реалізацію
промислової продукції або замовляють її виробництво. З них 50 підприємств
виробляють продукцію на власних або орендованих потужностях і входять в
промисловий комплекс району.
За січень-березень 2021 року статистичні матеріали щодо показників
роботи промислових підприємств не сформовані. На підставі наявних даних за
січень-лютий поточного року промисловими підприємствами району реалізовано
товарної продукції на суму 1 993,1 млн грн, що на 428,4 млн грн більше у
порівняні з відповідним періодом 2020 року.
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Згідно зі статистичними даними за підсумками роботи у січні-лютому
2021 року 13 підприємств Дніпровського району реалізовували свою продукцію
на експорт. За звітний період експортовано промислової продукції на суму
573,4 млн грн (частка в реалізації 28,8%).
Зростання обсягів реалізації промислової продукції відбулось на
підприємствах, зокрема: ПАТ «Укрпластик» (виробництво гнучких пакувальних
матеріалів); ТОВ «Актів ЛТД» (виробництво какао, шоколаду, кондитерських
виробів); ТОВ «Київміськвторресурси» (збір, заготівля, сортування, обробка та
первинна переробка твердих промислових та побутових відходів);
ТОВ «НВТ «Дніпро-МТО» (виробництво промислового холодильного
обладнання); ТОВ «Біркрафт» (виробництво пива); ПАТ «Київський завод
«Граніт» (добування та оброблення декоративного та будівельного каменю);
ТОВ «Євро-Реконструкція» (виробництво та продаж електричної та теплової
енергії, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води).
Водночас, поряд з позитивними тенденціями спостерігався значний спад
обсягів реалізації на підприємствах, зокрема:
ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» (металургійне
виробництво);
ТОВ «КМЗ «Магістраль» ім. М.П. Шульгіна» (виробництво машин та
устаткування);
ТОВ «Селтік» (збирання, оброблення та видалення безпечних відходів);
ТОВ «Апогей» (виробництво харчових продуктів);
ПрАТ «Фанплит» (виготовлення деревоволокнистих плит та фанери);
державне дослідне підприємство Інституту продовольчих ресурсів
НААНУ (виробництво бактеріальних заквасок та концентратів).
Скорочення обсягів викликано наявністю кризових явищ в економіці,
погіршенням кон’юнктури внутрішнього ринку промислової продукції у зв’язку
з впровадженням карантинних обмежень через поширення пандемії
коронавірусу COVID-19.
На даний час статистична інформація щодо інноваційної діяльності
промислових підприємств Дніпровського району за 2020 рік і звітний період
не сформована. За останніми статистичними даними питома вага інноваційно
активних промислових підприємств Дніпровського району до загальної кількості
обстежених підприємств становила 15%.
За даними промислових підприємств району в першому кварталі
2021 року спрямовано на забезпечення розвитку власного виробництва за
рахунок внутрішніх відрахувань 7,76 млн грн (з урахуванням філії «Дарницький
вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця»).
Освоєно випуск інноваційних (нових) видів продукції на підприємствах.
ПАТ «УКРПЛАСТИК»:
запуск виробництва матової БОПП-плівки;
запуск виробництва матової водорозчинної плівки;
проводяться роботи по розробці нових типів пакувальних матеріалів з
можливістю їх повної вторинної переробки.
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ТОВ «АПОГЕЙ»:
суміші смакові для гомогенізації вершків, йогуртів та соків.
ТОВ «БІРКРАФТ»:
13 нових сортів крафтового пива (Milk Stout Sweet Valentine edition,
Solid01, Harvest Moon, Contradiction, Celebrate!, Everyone is glowing, Totalus,
Blackthorn Schaum, Grace of grape, Terroir series: Kyiv, I am A+, Ratamahatta,
Reminiscence).
ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Постійно ведеться робота щодо залучення інвестиційних коштів в
розвиток інфраструктури Дніпровського району. Протягом січня-березня
2021 року Дніпровською райдержадміністрацією спільно з комунальним
підприємство «Київське інвестиційне агентство» та Департаментом економіки та
інвестицій КМДА здійснювалась підготовка до проведення інвестиційних
конкурсів та робота з подальшої реалізації по наступних 2 проєктах:
«Облаштування зони активних розваг та відпочинку з благоустроєм
території на Долобецькому острові біля Венеціанської протоки у Дніпровському
районі м. Києва»;
«Облаштування оглядових майданчиків шляхом встановлення оптичних
приладів у туристичних місцях м. Києва».
СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
На сьогоднішній день всі розпорядники та одержувачі бюджетних коштів
бюджету м. Києва Дніпровського району, які фінансуються через головного
розпорядника – Дніпровську районну в місті Києві державну адміністрацію
зареєстровані та використовують систему електронних закупівель ProZorro для
закупівлі товарів, робіт та послуг.
За січень-березень 2021 року розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів бюджету м. Києва Дніпровського району було проведено
134 надпорогових процедур закупівель загальною очікуваною вартістю
244,79 млн гривень. Економія склала 6,95 млн гривень.
Крім
того,
протягом
звітного
періоду
було
проведено
901 допорогову процедуру закупівель загальною очікуваною вартістю
50,45 млн гривень. Економія склала 1,63 млн гривень.
Загалом, завдяки використанню системи електронних закупівель
ProZorro при проведенні закупівель розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів бюджету м. Києва Дніпровського району в першому кварталі
2021 року вдалося зекономити 8,58 млн грн бюджетних коштів.
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КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ ТА ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО
Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва
на 2021-2023 роки (далі – Програма) та бюджетом м. Києва на 2021 рік на
об’єкти, головним розпорядником коштів (замовником) по яких виступає
Дніпровська райдержадміністрація, передбачені капітальні видатки в розмірі
206,4 млн гривень.
Враховуючи численні звернення мешканців району та існуючий стан
мережі районного господарства основна частина капітальних видатків
спрямована на здійснення робіт з капітального ремонту.
Загалом по Дніпровському району на замовлення Дніпровської
райдержадміністрації у 2021 році планується здійснити капітальний ремонт
на 145 об’єктах та заплановано фінансування в розмірі 197,5 млн грн.
Станом на 01.04.2021 року по об’єктах капітального ремонту було
виконано робіт на суму 6,3 млн грн. Рівень виконання становить 3,2 %.
Основні галузі районного господарства, куди у 2021 році спрямовуються
кошти на проведення капітальних ремонтів:
«Житлово-комунальне господарство» – 88 об’єктів житлово-комунального
господарства
району,
загалом
заплановано
освоїти
коштів
87,8 млн грн;
«Освіта» – 48 об’єктів галузі, загалом заплановано освоїти коштів
94,8 млн грн.
«Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 6 об’єктів галузі, загалом
заплановано освоїти коштів 7,4 млн грн.
По іншим галузям, а саме «Культура та мистецтво», «Державне
управління» – 3 об’єкти, загалом заплановано освоїти коштів 7,5 млн грн.

Капітальні ремонти, які заплановано здійснити
у 2021 році на замовлення Дніпровської РДА
(галузева структура)
3,7%

0,53%

48,0%

44,5%

Освіта
Житлово-комунальне господарство
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Інші (Культура та мистецтво, Державне управління)

7

У частині капітальних вкладень по об’єктах Програми на 2021 рік за
замовленням Дніпровської райдержадміністрації заплановано виконати робіт на
суму 8,9 млн гривень.
Передбачено фінансування на завершення будівельних робіт у поточному
році по об’єктах: «Реконструкція мереж водопостачання приватного сектора
ДВРЗ» – на суму 1,9 млн грн та «Каналізування приватного сектора ДВРЗ» –
на суму 7,0 млн грн.
Загалом станом на 01.04.2021 року освоєно коштів на суму
6,3 млн грн. Загальний рівень виконання становить 3,0 %.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ
Станом на 01.04.2021 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 державної адміністрації загальною площею
109,35 тис. кв. м, що становить 96,9% у порівнянні з відповідним періодом
минулого року.
Протягом січня-березня 2021 року за використання суб’єктами
господарювання на умовах оренди об’єктів нерухомого майна комунальної
власності територіальної громади м. Києва, переданого до сфери управління
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації отримано орендних
платежів в сумі 4190,6 тис. грн (без ПДВ), що становлять 100,08% від
нарахованої орендної плати у звітному періоді.
Згідно зі Законом України «Про оренду державного та комунального
майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483
та рішення Київської міської ради від 23.07.2020 № 50/9129 «Про деякі питання
оренди комунального майна територіальної громади міста Києва», Дніпровською
районною в місті Києві державною адміністрацією, у відповідності до наданих
повноважень орендодавця, здійснюються заходи щодо укладання та
продовження договорів оренди комунального майна.
Заборгованість з орендних платежів на 01.04.2021 становить
1317,66 тис. грн (без ПДВ), що становить 79,7% обсягу заборгованості по
орендній платі у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Заборгованість зі сплати відповідної частини орендної плати до бюджету
міста Києва відсутня.
Станом на 01.04.2021 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно було зареєстровано право власності на 39 об’єктів нерухомого майна
територіальної громади міста Києва, що становить 201,5% порівняно з
відповідним періодом 2020 року.
На виконання Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483
та рішення Київської міської ради від 23.07.2020 №50/9129 «Про деякі питання
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оренди комунального майна територіальної громади міста Києва», орендодавці
та балансоутримувачі вживають заходи щодо погашення заборгованості, зокрема
проводять відповідну претензійно-позовну роботу.
РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО РИНКУ ТА СФЕРИ ПОСЛУГ
Загальний оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як
юридичних, так і фізичних осіб-підприємців) по Дніпровському району
за січень-березень 2021 року за оперативними даними становить 5586,9 млн грн,
що на 1,9% більше, ніж за відповідний період 2020 року.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність
із роздрібної торгівлі, в січні-березні 2021 року за оперативними даними
становить 3755,7 млн грн, що на 1,5% більше, ніж за січень-березень 2020 року.
Динаміка обсягів обороту роздрібної торгівлі
(товарооборот торгової мережі та мережі ресторанного господарства)
млн грн
січень-березень
2020 року

січень-березень
2021 року

6000
5000
4000

Загальний оборот роздрібної торгівлі

3000
Обсяг роздрібного товарообороту
підприємств

2000
1000
0
Січень-березень 2020р.

Січень-березень 2021 р.

На виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 26.05.2015 №507 «Про проведення ярмарків у м. Києві» у січні-березні
2021 року проведено у вихідні дні 8 районних ярмарків з продажу
сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, на яких реалізовано
266,2 тонни сільськогосподарської продукції. Реалізація продукції на ярмарках
здійснювалась через 426 торгових точок.
Розпорядженням керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.05.2020
№ 8-ЦЗ утворено робочу групу для здійснення контролю за дотриманням
підприємствами
торгівлі,
закладами
громадського
харчування,
агропродовольчими ринками та суб’єктами побутового обслуговування
населення вимог розпорядчих документів щодо проведення профілактичних і
протиепідемічних заходів на території Дніпровського району міста Києва в
період карантину. У січні-березні 2021 року відділом торгівлі та споживчого
ринку у складі зазначеної робочої групи щоденно проводилось обстеження
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підприємств
споживчого
ринку
стосовно
дотримання
суб’єктами
господарювання вимог протиепідемічних заходів під час карантину. За звітний
період обстежено 851 підприємство, складено 74 протоколи за статтею
44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Заходи, які вживаються по стабілізації цінової ситуації на продовольчому
ринку району:
спільно
з
КП
«Світоч»
проводяться
ярмарки
з
продажу
сільськогосподарської та плодоовочевої продукції. Продукція на ярмарках
реалізується за цінами на 8-15% нижчими, ніж в роздрібній торговельній мережі
та на ринках.
ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА,
ПОКРАЩЕННЯ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА
Діяльність Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації по
виконанню Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку
підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки
направлена на реалізацію заходів з розвитку підприємництва, які націлені на
створення умов для впровадження інновацій, активізації формування
конкурентоспроможних вітчизняних підприємств.
У своїй діяльності райдержадміністрація дотримується основних
принципів державної регуляторної політики та забезпечує виконання норм
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності». У звітному періоді районною владою регуляторні
акти не приймались.
Згідно з даними Головного управління Державної податкової служби у
м. Києві на обліку в державній податковій інспекції у Дніпровському районі на
01.04.2021 перебувають 58,1 тис. суб’єктів підприємницької діяльності
(зокрема: 27,9 тис. юридичних осіб та 30,2 тис. фізичних осіб-підприємців), що
на 0,8 тис. більше, ніж на початку 2021 року.
Згідно зі Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців» здійснюється державна реєстрація суб’єктів
підприємництва.
За даними відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців на теперішній час в Єдиній державній інформаційній системі –
єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань відсутня можливість отримувати статистичну звітність
стосовно кількісних показників реєстрації суб’єктів господарської діяльності,
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
Для скорочення часу та витрат громадян, підприємців на отримання
документів дозвільного характеру згідно зі Законом України «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності» функціонує районе управління (центр)
надання адміністративних послуг, що розташований на Харківському шосе, 18.
Державні адміністратори працюють в інформаційній системі «Єдиний
дозвільний центр міста Києва».
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Прийом документів та видача документів дозвільного характеру
здійснюється за принципом організаційної єдності. Документи дозвільного
характеру відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019
№783 «Про внесення змін до розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р «Деякі
питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних послуг» включені до переліку
адміністративних послуг та не відокремлюються. У звітному періоді видано
53 дозвільних документи, зафіксовано 17 офіційних відмов у видачі таких
документів.
Інформація щодо видачі документів дозвільного характеру та зразки заяв
розміщена на субвебсайті Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації. Оформлення документів було організовано за попереднім записом.
Враховуючи карантинні обмеження, заяви приймались через встановлені
скриньки і оперативно розглядались. Також була організована можливість
замовити адміністративні послуги через онлайн або за допомогою поштового
відправлення.
За звітний період районним управлінням (центром) надання
адміністративних послуг надано 14 205 адміністративних послуг.
Згідно зі статистичними даними в районі діють об’єкти ринкової
інфраструктури підтримки підприємництва, зокрема: 29 лізингових компаній,
77 інвестиційних фондів і компаній, 8 банківських установ, 31 інноваційних
компаній, 64 страхових організацій і 14 бірж.
Здійснюється робота по виконанню заходів по підтримці підприємницьких
ініціатив безробітних. Дніпровською районною філією Київського міського
центру зайнятості постійно проводиться робота щодо спрямування безробітних
на професійне навчання для започаткування власної справи з метою набуття
теоретичних знань з основ обліку та оподаткування діяльності малого
підприємництва, мікроекономічних питань, маркетингу, менеджменту та
практичних вмінь щодо бізнес-планування.
Районною філією проведено 1 семінар с безробітними («Генеруй бізнесідею та розпочни свій бізнес). Проведено також 8 семінарів з роботодавцями за
участю 46 осіб.
Протягом звітного періоду фізичні особи, зареєстровані як суб’єкти
підприємницької діяльності, не отримували одноразову допомогу по безробіттю
для відкриття власної справи (перераховується Київським міським центром
зайнятості).
Для належної комунікації місцевих органів влади та підприємців щодо
вирішення нагальних проблем бізнесової діяльності відбувається діалог між
районною державною адміністрацією та підприємницькими структурами з
актуальних питань соціально-економічного розвитку району і, зокрема, розвитку
підприємництва.
З цією метою функціонує Координаційна рада з питань розвитку малого
та середнього підприємництва при голові Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації, проводяться розширені наради з даної проблематики.
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Діалог між районною держадміністрацією та суб’єктами господарювання району
відбувається також через засідання Громадської ради, Ради директорів
підприємств промислового комплексу, установ та організацій району, на які
запрошуються представники громадських організацій, підприємці та керівники
промислових підприємств.
Значна увага приділяється інформаційно-консультативному забезпеченню
підприємців. Для цього працює телефонна «гаряча лінія» (044-292-92-00;
573-27-18; 292-31-01). Основні звернення на «гарячу лінію» від суб’єктів
підприємницької діяльності включали питання: що необхідно для
започаткування підприємницької діяльності, реєстрації СПД; питання по
дерегуляції бізнесу з боку органів державної влади; процедура отримання
дозволів санітарного та пожежного нагляду; проведення ярмаркових заходів на
території району тощо.
На офіційному субвебсайті райдержадміністрації в розділі «Підприємцям,
Промисловцям» підтримується рубрика «Об’яви, новини», оприлюднено перелік
об’єктів нерухомого майна комунальної власності та господарюючих суб’єктів,
які можуть бути надані в оренду тощо. За січень-березень 2021 року в даному
розділі було розміщено 7 інформаційних повідомлень.
Районною владою в межах повноважень здійснюються заходи щодо
створення сприятливих умов для ведення бізнесу, розвитку промисловості,
торгівлі та споживчого ринку, усунення існуючих перешкод, що дозволить
залучити інвесторів до соціально-економічного розвитку району.
РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
У Дніпровському районі нараховується 1375 житлових будинків, а саме:
комунальної власності – 1008;
будинків ЖБК – 127;
будинків ОСББ – 89;
відомчих будинків – 36;
інвестиційних будинків –94;
гуртожитків – 21 одиниць.
Протягом січня-березня 2021 року в межах нарахувань за послугу з
утримання будинків та прибудинкових територій Комунальним підприємством
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району
м. Києва» було виконано наступні роботи з поточного ремонту житлового фонду
та благоустрою території:
поточний ремонт житлових будинків та нежитлових будівель виконано
підрядними організаціями на загальну суму 856 901,69 грн, зокрема :
ремонт покрівель на 8 будинках на суму 259 649,48 грн;
ремонт інженерних мереж на 6 будинках на загальну суму –
360 021,18 грн;
ремонт сходових клітин у 1 будинку на загальну суму – 102 967,32 грн.
Структурними підрозділами ЖЕД виконано частковий ремонт покрівель на
56 житлових будинках, частковий ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО
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на 579 будинках, частковий ремонт електричних мереж виконано на 137
будинках, частковий ремонт сходових клітинах у 22 будинках, ремонт ганків у
9 будинках, частковий ремонт вхідних груп у 6 житлових будинках, ремонт
піддашків на 2 будинках, ремонт цоколю на 2 будинках.
Щодо питань благоустрою:
Проводиться прибирання на прибудинкових територіях від побутового та
великогабаритного сміття, гілля та опалого листя. Приведено до належного
санітарного стану території спортивних та дитячих майданчиків. Очищено від
сміття 384 зливоприймачів, видалено 66 аварійних та сухостійних дерев,
проведено санітарну обрізку та видалено омелу на 289 деревах, очищено
3,6 га зелених зон. Вивезено опалого листя близько – 1 800 м3, завантажено
великогабаритних відходів – 14 053 м3. При обстежені 470 дитячих майданчиків,
виявлено 19 аварійних елементів, які станом на 01.04.2021 демонтовані.
Проведено ремонт ігрових елементів на 16 дитячих майданчиках. Проведено
ремонт огорожі – 59 м/п, ремонт лав для відпочинку – 43 од., відремонтовано
22 дошки оголошень, встановлено 5 клумб та 5 напівсфер.
Завезено 55 тонн піску на дитячі майданчики та 40 тонн рослинного ґрунту
на прибудинкові території.
Протягом лютого-березня поточного року забезпечено прибирання
позабалансових територій на 4 об’єктах та вивезено з них сміття.
Загалом проведено прибирання на тротуарах прибудинкових територій
площею 1 257 819 м2, газонах – 3 176 100 м2 та відмостках – 191 692 м2. Також на
територіях загального користування, а саме: тротуари – 89 154 м2, газони –
427 664 м2, відмостки – 1 426 м2 та міжквартальні проїзди – 164 730 м2.
З метою покращення якості надання послуг з обслуговування будинків та
прибудинкових територій, від 11.03.2021 на території КП «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» проводяться
щотижня заходи «Чистий четвер».
Також працівниками проводиться дезінфекція житлових будинків щодня
(крім вихідних та святкових днів) загальною площею – 571 379 м2 згідно
Тимчасової структури, періодичності та строків надання послуг з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій на період обмежувальних заходів
затвердженої протоколом Постійної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 27.03.2020 № 20.
Дільницею по виготовленню виробів з металу і деревини було виготовлено
секції дерев’яного паркану – 530,8 м/п, двері – 16 од., піддашки – 2 од., пандуси
– 5 од., зливоприймальні решітки – 17 од., решітки на вікна – 13 од.,
перила – 2 од., лав для відпочинку – 8 од., виготовлено та встановлено
2 контейнерні майданчики за адресами: вул. Солов’яненка, 14 та вул. Малишка,
27.
За рахунок поточного ремонту було укладено 4 договори з підрядними
організаціями на відновлення асфальтового покриття у 2021 році.
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Станом на 01.04.2021 проводиться обстеження території та підготовка
кошторисної документації.
З метою залучення мешканців до участі у співфінансуванні ремонтних
робіт у будинках, де вони проживають, фахівцями управління ЖКГ та
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського
району м. Києва» проводиться роз’яснювальна робота щодо діючих програм
співфінансування, а саме:
програма співфінансування капітальних ремонтів житлових будинків усіх
форм власності;
програма співфінансування енергоефективних заходів у будинках ЖБК та
ОСББ;
встановлення охоронних систем для приладів обліку та ліфтового
господарства.
Пріоритетним напрямом розвитку житлово-комунального господарства є
створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Фахівці надають
всебічну підтримку ініціативним групам мешканців зі створення об’єднань.
Протягом січня-березня 2021 року зареєстровано 2 об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків. Крім цього, мешканці 3 житлових будинків для
обслуговування свого будинку обрали управляючі компанії.
ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
Обсяг робіт виконаних з благоустрою вулично-дорожньої мережі
Дніпровського району за січень-березень 2021 року за рахунок бюджетних
коштів становить 18,7 млн грн, договірних робіт – 0,8 млн гривень.
№
з/п

ІІ

1.

1.13.

2.
2.1.

Назва показників

Вього
виконано
робіт за рахунок
всіх
джерел
фінансування
Роботи,
які
виконуються
силами підрядних
організацій
всього
зокрема:
Послуги техніки
(утримання)
Роботи,
які
виконуються
власними силамивсього
Ремонтні роботи всього:
зокрема:

Од
виміру

План натур.
показників

План
фінанси.
показників

Факт натур.
показників

Факт
фінанси.
показників

грн

26 211 200,00

24 639 550,24

грн

0,00

104 940,00

грн

104 940,00

грн

26 211 200,00

24 534 610,24

грн

947 980,00

1 442 129,20
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№
з/п

2.1.1

2.1.1.
1

2.1.1.
4
2.1.3.
2.1.3.
1.
2.1.3.
2.
2.1.3.
3.

2.2.

2.2.1.
2.2.1.
1
2.2.1.
2
2.2.1.
3
2.2.1.

Назва показників

Ремонтні роботи
в рамках плану
поточного
(дрібного,
середнього)
ремонту
поточний
(дрібний) ремонт
покриття
балансових
вулиць, ліквідація
аварійнонебезпечної
ямковості
облаштування
наземних
пішохідних
переходів
заниженим
бортовим каменем
(безбар’єрне
середовище,
тактильна плитка)
Інші
ремонтні
роботи:
Ремонт оглядових
колодязів
Ремонт
зливоприймачів
Дрібний ремонт
ліквідація
аварійнонебезпечної
ямковості
Роботи
з
утримання:
доріг
та
тротуарів,
зокрема:
зимове
механізоване
прибирання
зимове
ручне
прибирання
літнє
механізоване
прибирання
літнє
ручне

Од
виміру

План натур.
показників

План
фінанси.
показників

Факт натур.
показників

Факт
фінанси.
показників

1 500

947 980,00

1 832

1 082 112,00

м.кв.

1 500

817 820,00

1 819

845 180,00

од.

13,0

130 160,00

13,0

236 932,00
360 017,20

од.

3

12 090

од.

2

4 344

607

343 583,20

м.кв.
тис.грн

тис.м2
тис.м2
тис.м2
тис.м2

2 490,7

2 391,1

25 263 220,00

23 092 481,04

24 080 543,00

21 894 864,04

21 920 677,0

85,1

2 159
866,00

2 391,1

19 924 326,84

85,1

1 970 537,20
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№
з/п

Назва показників

4

прибирання
гідроспоруд,
зокрема:

2.2.2.
2.2.2.
1
2.2.2.
1
2.2.4.
2.2.4.
1
2.2.5.

Од
виміру

зливоприймачів
од.
оглядових
колодязів
од.
інші роботи з
утримання,
зокрема:
Підземних
переходів
од
Паспортизація
пог.км.

План натур.
показників

План
фінанси.
показників

Факт натур.
показників

325 950,00

Факт
фінанси.
показників

340 890,00

190,0

171 950,00

198,0

179 190,00

140,0

154 000,00

147,0

161 700,00

856 727,00

21,0

856 727,00

856 727,00
21,0

856 727,00

Перераховані роботи (вищезазначені в таблиці) проводились на вулицях:
вул. Сергієнка, вул. Юності, вул. Профспілкова, Дарницький бульв.,
прот. Гагаріна, вул. Кибальчича, вул. Бажова, вул. Хоткевича та інші.
Санітарне утримання вулично-шляхової мережі району у літній період
ведеться згідно з погодженими Дніпровською РДА титульними списками на
площі 2 527,0тис.м2 та на площі 2 476,2 тис.м2 у зимовий період. Протягом
першого кварталу 2021 року вивезено 55,4 тонни сміття (твердих побутових
відходів), вивезено піскозмету – 975 тонн.
Очищено 198 зливоприймачів та 147 оглядових колодязів, відремонтовано
2 зливоприймача, 3 оглядових колодязя.
грн
ДОГОВІРНІ РОБОТИ - всього:
зокрема:
прибирання
ремонт а/б покриття
відновлення розриттів
автопослуги
інші роботи

780 335,82
253 306,29
296 697,00
123 568,52
92 581,82
14 182,19

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
Комунальне
підприємство
по
утриманню
зелених
насаджень
Дніпровського району (далі – КП УЗН) Дніпровського району виконує
озеленювальні і доглядні роботи на площі 964,9 га і є одним з найбільших серед
озеленювальних підприємств м. Києва. Наявність великої кількості режимних
трас (Дарницька площа, Харківське шосе, Дніпровська набережна,
вул. Братиславська, проспекти Шухевича, Броварський, Соборності) передбачає
необхідність утримання території в належному санітарному і естетичному стані,
а також оперативне виконання робіт.
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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.
Протягом першого кварталу 2021 року виконувались роботи по
озелененню, догляду за зеленими насадженнями та благоустрою територій:
прибирання території, видалення сухостійних та аварійних дерев, видалення
омели з крон дерев, формувальна обрізка дерев та кущів та інші.
Основні показники з виробничої програми за перший квартал 2021 року
наведені в таблиці.
№
з/п

Назва робіт

Одиниця
виміру

План на січень –
березень 2021 р.

Фактично
виконано
за січень –
березень
2021 р.

% виконання
плану

1

2

3

4

5

6

га

964,9

964,9

100

шт

450

533

118

шт

3000

3171

106

шт

4500

5428

121

шт

155

617

398

шт

3

3

100

шт

15

45

300

1
2
3

4

5

6
7

Прибирання
території
Видалення омели з
крон дерев
Формувальна
та
санітарна
обрізка
дерев
Формовочна
та
санітарна
обрізка
кущів
Видалення
сухостійних
та
аварійних дерев
Встановлення нових
контейнерів
для
сміття
Ремонт лав

Усі показники виробничої програми, заплановані у першому кварталі
2021 року виконані.
Постійно виконуються заходи, направлені на збереження зелених
насаджень у районі, підприємствам та організаціям району вручаються приписи
щодо виконання робіт з благоустрою: знесення сухостійних дерев, прибирання
снігу, обрізання омели, прибирання сміття, перевірка правильності розміщення
ТС та інші.
Фінансове забезпечення в звітному періоді
Надходження у січні-березні 2021 року на утримання парків, скверів,
бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень
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загального користування за рахунок бюджетних асигнувань загального фонду
становлять 13 658,9 тис.грн, спеціального – 234,6 тис.грн. Разом –
13 893,5 тис.грн.
№
з/п

1

1

2

Найменування виду
робіт

2

Обсяг
виконаних
робіт (міський
бюджет)
Договірні
роботи
Разом:

Фактичні
надходж.
за січень березень
2020 р., тис.
грн

План доходів
за січень березень
2021 р.,
тис. грн

Очікувані Темпи росту
фактичні
надходж. за
січень березень
2021 р., тис.
грн

6

% виконання
плану

3

4

5

7

16 094,2

18 377,0

13 893,5

86

76

885,6

900,0

962,2

109

107

16 979,8

19 277,0

14 855,7

87

77

З метою збільшення надходжень коштів виконувались договірні роботи по
благоустрою та озелененню по договорах з організаціями та підприємствами
району та міста, а саме: прибирання території, відновлення газонів, зрізування
аварійних та сухостійних дерев, влаштування газонів, реалізація кущів, квітів
та інші.
Очікуване фактичне виконання по договірним роботам становить
962,2 тис. гривні.
ПІДТРИМКА МОЛОДІ, РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Робота з питань реалізації заходів державної молодіжної політики,
розвитку фізичної культури та спорту протягом січня-березня 2021 року у
Дніпровському районі міста Києва здійснювалась відповідно до чинного
законодавства України, затверджених планів роботи, поточних доручень
керівництва Департаменту молоді та спорту Київської міської державної
адміністрації та Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.
Протягом звітного періоду проводилась робота з підготовки звітної
документації про роботу за 2020 рік, зокрема звітність з питань оздоровлення та
відпочинку дітей пільгових категорій за формами 1-ОБК та 2-ОБК, щодо
виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і
спорту на період до 2020 року, міської комплексної цільової програми «Молодь
та спорту столиці на 2019-2021 роки», Міської цільової комплексної програми
профілактики та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» та інші
інформаційно-аналітичні матеріали. Проводилась робота щодо формування бази
даних Комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансовогосподарською діяльністю в м. Києві.
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З 12 по 25 січня 2021 року відділом молоді та спорту спільно з центром по
роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дніпровського району міста
Києва проведено конкурс малюнків «Єдність! Соборність! Свобода!» до Дня
Соборності України між вихованцями підліткових клубів.
У січні-березні 2021 року відділом молоді та спорту спільно з відділом
зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції у м. Києві організовано
семінари на теми «Кримінальна та адміністративна відповідальність
неповнолітніх» та «Формування безпечної поведінки підлітків», а саме:
01 лютого 2021 року – для студентів Вищого професійного училища № 25;
05 та 08 лютого 2021 року – для студентів Київського державного коледжу
туризму та готельного господарства;
09 лютого 2021 року – для студентів Державного вищого навчального
закладу «Київський енергетичний коледж»;
11 лютого 20201 року – для студентів Державного вищого навчального
закладу «Київський механіко-технологічний коледж»;
12 лютого 2021 року – для студентів Коледжу «Універсум» Київського
університету ім. Б. Грінченка.
Протягом лютого 2021 року відділом спільно з Українським
координаційним центром з підвищення правової освіти населення, благодійним
фондом «Об’єднання світових культур» та Української молодіжною правничою
асамблеєю серед юних мешканців Дніпровського району проведено фотоконкурс
«Мої улюблені місця Дніпровського району».
Впродовж першого кварталу 2021 року відділом молоді та спорту спільно з
Центром з протидії торгівлі людьми Благодійного фонду «Карітас-Київ»
організовано семінари на тему «Попередження та протидія торгівлі людьми», а
саме:
09 лютого 2021 року – для студентів Коледжу «Універсум» Київського
університету ім. Б. Грінченка;
12 лютого 20201 року – для студентів Державного вищого навчального
закладу «Київський механіко-технологічний коледж»;
16 лютого 2021 року – для студентів Державного вищого навчального
закладу «Київський енергетичний коледж»;
17 лютого 2021 року – для студентів Вищого професійного училища №25.
Водночас організовано спільно з експертами в конфліктології
Благодійного фонду «Карітас-Київ» семінари на теми «Протидія домашньому
насильству», «Навички ефективного спілкування», «Конфлікти та їх вирішення»,
тощо, а саме :
24 лютого 2021 року – для студентів Київського державного коледжу
туризму та готельного господарства;
10 та 24 березня 2021 року - для студентів Вищого професійного училища
№ 25.
Протягом березня відділом молоді та спорту у співпраці з Київським
центром сім’ї «Родинний дім» та за підтримки Міжнародного благодійного
фонду «Дар Життя Київ» організовано проведення курсу семінарів на теми
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«Підлітковий розвиток», «Людське життя-найголовніше диво!», «Любов чи
закоханість?» тощо, а саме:
05 та 12 березня 2021 року – для студентів Коледжу «Універсум»
Київського університету ім. Б. Грінченка;
16 та 23 березня 2021 року – для студентів Київського державного коледжу
туризму та готельного господарства;
30 березня 2021 року – для студентів Коледжу «Універсум» Київського
університету ім. Б. Грінченка.
У Центрі по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання
Дніпровського району міста Києва функціонує 30 підліткових клубів (з них:
17 – естетичних та 13 – спортивних клубів), у яких організовано роботу
119 гуртків та секцій. Станом на 01.04.2021 року гуртковою та секційною
роботою клубів за місцем проживання було охоплено 2310 дітей, з них: в
естетичних – 1360 в спортивних секціях – 950 вихованців.
Виховна робота в підліткових клубах за місцем проживання спрямована на
формування вмінь та навичок за інтересами, забезпечення потреб дітей та молоді
у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку,
підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створення умов
для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до
здібностей, обдарувань та стану здоров’я дітей.
Протягом січня-березня 2021 року здійснювався прийом громадян та
підбір кандидатур з числа дітей пільгових категорій Дніпровського району міста
Києва, які бажають направити дитину на оздоровлення та відпочинок влітку
2021 року. Так, протягом першого кварталу 2021 року з відповідною заявою
звернулась 396 осіб, а також 6 колективів (творчих і спортивних) щодо
оздоровлення 429 талановитих дітей району.
Згідно зі статистичної звітності мережа фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових закладів у Дніпровському районі м. Києва складається з:
8 басейнів; 3 стадіони; 353 площинних спортивних споруди, 10 тенісних кортів,
22 футбольних поля, 76 критих спортивних залів, 2 споруд зі штучним льодом,
23 стрілецьких тири, легкоатлетичного манежу та інші.
Шляхом організації і проведення фізкультурно-оздоровчих заходів серед
широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та
спортом здійснюється інформаційно-пропагандистська освітньо-виховна робота
щодо формування навичок здорового способу життя, розвитку фізичної культури
та спорту.
Зокрема, спеціалістами відділу за участю спортивних установ та
організацій проведено :
20 лютого 2021 року спільно з громадською організацією «Спортивний
клуб бойових мистецтв «Файтер» проведено відкритий чемпіонат Дніпровського
району з кіокушинкай карате у розділі «куміте»;
06 березня 2021 року спільно з дитячо-юнацькою спортивною школою
№21 проведено відкритий чемпіонат Дніпровського району з художньої
гімнастики;
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06 березня 2021 року спільно з Всеукраїнською асоціацією бойових
мистецтв «Комбат самозахист ІСО» проведено відкритий чемпіонат
Дніпровського району м. Києва з комбат самозахист ІСО серед молоді;
06 березня 2021 року спільно з дитячо-юнацькою спортивною школою
№10 проведено відкритий чемпіонат Дніпровського району м. Києва з волейболу
серед дівчат;
13 березня 2021 року спільно з Федерацією спортивного туризму та
районним центром по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання
проведено відкритий кубок Дніпровського району зі спортивного (пішохідного)
туризму.
Протягом січня-березня 2021 року «Постійно діючою комісією з
присвоєння ІІ та ІІІ розрядів спортсменам при відділі молоді та спорту
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації» присвоєно
ІІ та ІІІ розряди 45 спортсменам району.
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї
Забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Станом на 01.04.2021 на первинному обліку в службі у справах дітей та
сім’ї Дніпровської райдержадміністрації перебуває 426 дітей, з них:
204 – дітей-сироти; 214 – дітей, позбавлених батьківського піклування; 8 – дітей,
без визначеного статусу. Зі зазначених категорій дітей перебувають: під опікою
та піклуванням – 337 дітей; на вихованні в ДБСТ – 33 дитини; виховуються в
прийомних сім’ях – 4 дитини; у дитячих державних закладах на повному
державному забезпеченні – 19 дітей, із них: будинок дитини «Берізка» 3 дитини; будинок дитини ім. М. Городецького – 3 дитини; школа – інтернат
№ 21 – 5 дітей; будинки для дітей - інвалідів – 6 дітей. У ПТУ навчається –
6 дітей. На кінець звітного періоду залишились, як не влаштовані – 27 дітей, які
перебувають по тимчасовій заяві у родичів та в Центрі реабілітації для дітей
№1 м. Києва.
Протягом першого кварталу 2021 року на первинний облік в службі
поставлено 29 дітей, з них: 16 – діти, які набули статус дітей, позбавлених
батьківського піклування; 13 – дітей – сиріт. В сімейні форми виховання
протягом звітного періоду влаштовано 20 дітей.
У звітному періоді усиновлено 4 дитини, з них: 4 дитини громадянами
України. Станом на 01.04.2021 на обліку в службі у справах дітей та сім’ї
перебуває 15 кандидатів в усиновителі.
Станом на 01.04.2021 року на квартирному обліку перебуває 30 дітейсиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
У січні-березні 2021 року для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа за рахунок Державної субвенції квартир придбано
не було, поставлено на квартирний облік 2 дитини зазначеної категорії.
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Робота служби у справах дітей та сім’ї з питань соціально-правового
захисту дітей, які перебувають на вихованні в дитячих будинках сімейного типу
та прийомних сім'ях:
Станом на 01.04.2021року в Дніпровському районі міста Києва функціонує
3 прийомні сім’ї, в яких виховується 5 дітей та 3 дитячі будинки сімейного типу,
в яких виховується 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
З метою перевірки умов утримання та виховання дітей в прийомних сім`ях
та дитячих будинках сімейного типу працівники служби відвідали прийомні
сім’ї та ДБСТ. Під час перевірки значна увага приділялась умовам утримання та
виховання дітей в сім`ях, змінам у фізичному та розумовому розвитку дітей під
впливом сімейного оточення, рівню адаптованості їх в суспільстві.
За результатами перевірок порушень не виявлено.

Забезпечення роботи комісії з питань захисту прав дитини
Протягом січня-березня 2021 року було проведено 7 засідань комісії з
питань захисту прав дитини Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації.
З метою забезпечення роботи комісії з питань захисту прав дитини, за
результатами звернень громадян та за поданням служби у справах дітей та сім’ї
було винесено на розгляд комісії 354 питання, а саме: затвердження
індивідуальних планів соціального захисту дітей – 142; призначення опіки над
дітьми, які залишилися без піклування батьків – 8; призначення опіки над
майном дітей – 2; повернення дитини в родину – 1; про влаштування дітей в
державний заклад – 4; про надання висновків щодо доцільності позбавлення
батьківських прав громадян, які неналежно виконують батьківські обов’язки –
14; про надання прізвища дитині – 2; про надання дозволу на проходження
дитиною огляду у психіатра – 7; надання висновку щодо визначення місця
проживання дитини – 6; надання рішень щодо участі у вихованні дитини одного
з батьків, який проживає окремо – 12; надання дозволів на дарування, продаж,
придбання майна на право власності або право користування яким мають діти –
108; надання дозволу на реєстрацію дитини в органах РАЦСу – 4; припинення
опіки над дитиною первинного обліку – 1; взяття під соціальний супровід сімей,
які опинилися у складних життєвих обставинах – 11; надання статусу дитини,
яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів – 10;
підтвердження місця проживання дитини – 14; надання висновку-заперечення до
суду про виселення та зняття з реєстрації дітей – 5; надання повної цивільної
дієздатності – 1; розгляд листів приватних виконавців – 2.
Профілактична робота з дітьми, які опинилися
у складних життєвих обставинах
В службі у справах дітей та сім’ї створено банк даних дітей, які опинилися у
складних життєвих обставинах. Протягом звітного періоду взято на облік 17 дітей.
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Станом на 01.04.2021 року на обліку перебуває 219 дітей, яких взято на облік з
наступних причин:
батьки, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків – 39;
самовільне залишення дитиною постійного місця проживання – 2;
діти, які зазнали жорстокого поводження – 4;
діти з сімей, які тимчасово переселені з зони проведення АТО – 1;
діти які постраждала в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів – 173.
З метою з’ясування причин, за яких сім’ї опинилися у складних життєвих
обставинах та пошуків шляхів їх усунення, спеціалістами служби здійснено
26 обстежень житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у складних
життєвих обставинах.
З батьками проведено профілактичну роботу з питання ухилення від
виконання батьківських обов’язків: їх ознайомлено з обов’язками щодо
утримання, навчання та виховання дітей, водночас попереджено про
відповідальність, передбачену діючим законодавством України у разі не
виконання ними належним чином своїх батьківських обов'язків. Сім’ям надано
консультативно-правову допомогу та взято під контроль питання збереження
житла дітей.
З метою надання соціальної допомоги зазначеним сім’ям службою направлені
клопотання до Дніпровського районного в м. Києві центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді з питання здійснення соціального супроводу 2 сімей , дітей з
яких поставлено на облік в поточному році.
Поряд з цим, службою направлено до органів внутрішніх справ 4 клопотання
щодо притягнення батьків, які не виконують батьківські обов’язки належним
чином, до адміністративної відповідальності.

Запобігання та протидія домашньому насильству, насильству за
ознакою статі, торгівлі людьми та попередження жорстокого поводження з
дітьми
На постійному контролі в службі у справах дітей та сім’ї перебуває
питання попередження і протидія домашньому насильству, насильству за
ознакою статі, торгівлі людьми та попередження жорстокого поводження з
дітьми.
За даними структурних підрозділів Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації протягом першого кварталу 2021 року надійшло
472 звернення щодо фактів скоєння домашнього насильства. Інформація про
випадки домашнього насильства надходила в більшості випадків до
Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві – 294 звернення; до
Дніпровського районного в м. Києві центру соціальних служб – 103 звернення,
до служби у справах дітей та сім’ї – 75 звернень.
У січні-березні 2021 року безпосередньо до служби надійшло
5 повідомлень щодо скоєння насильства над дітьми. За результатами проведеної
роботи по кожному факту, насильство над дітьми не підтвердилося.
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З метою реалізації Державної цільової соціальної програми протидії
торгівлі людьми у Дніпровському районі міста Києва здійснюються відповідні
заходи щодо створення умов для протидії торгівлі людьми та пов'язаній з нею
злочинній діяльності, захисту прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми.
За звітний період до Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації особи, щодо можливості встановлення статусу особи, яка
постраждали від торгівлі людьми не звертались.
Реалізація сімейної політики
На обліку відділу сімейної політики Служби у справах дітей та сім’ї
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації станом на
01.04.2021 року перебуває 2005 багатодітних сімей, в яких виховується
6313 дітей. Відповідно до чинного законодавства відділом сімейної політики
здійснюється видача посвідчень багатодітним сім’ям.
За січень-березень 2021 року надано адміністративних послуг
багатодітним сім’ям – 223, з них:
щодо отримання посвідчень для батьків багатодітної сім’ї – 50 (зокрема,
повторно виданих - 8);
щодо отримання посвідчень дитини з багатодітної сім’ї – 108 (зокрема,
повторно виданих - 18);
щодо видачі довідок про не отримання посвідчення багатодітних сімей –
15;
щодо подовження терміну дії посвідчень для батьків багатодітної сім’ї –
50.
Протягом звітного періоду взято на облік – 42 багатодітні сім’ї.
Поряд з цим, відділ сімейної політики здійснює ведення реєстру жінок,
яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», оформлення
документів для отримання почесного звання жінкою, яка народила і виховує
п’ять та більше дітей. Всього у Дніпровському районі міста Києва 68 жінкам
присвоєно почесне звання «Мати-героїня», протягом звітного періоду звернень
до відділу не надходило.
У першому кварталі 2021 року відділом сімейної політики Служби у
справах дітей та сім’ї Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації підготовлено та направлено на розгляд міської Комісії подання на
двох кандидатів на здобуття премії Київського міського голови одиноким
батькам та одиноким матерям, які самі виховують дітей. Також, відділом
підготовлено та направлено на розгляд міської Комісії подання на багатодітну
матір чотирьох дітей, щодо нагородження її Подякою Київського міського
голови з нагоди святкування Міжнародного дня сім’ї та Дня матері.
Двадцять шостого лютого 2021 року два головних спеціаліста відділу
сімейної політики пройшли навчання за спеціальною короткостроковою
програмою «Підвищення рівня професійної компетенції у сфері протидії торгівлі
людьми».
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З метою пропагування суспільних цінностей інституту сім’ї та материнства
05 березня 2021 року в приміщенні служби відбувся захід для 50 багатодітних
матерів району з нагоди Міжнародного жіночого дня.
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І РИНОК ПРАЦІ
Чисельність безробітних, які перебували на обліку в Дніпровській
районній філії КМЦЗ протягом січня-березня 2021 року збільшилась, в
порівнянні з відповідним періодом минулого року: січень-березень 2020 року –
1496 осіб, за відповідний період поточного року 2585 осіб.
Фахівцями Дніпровської районної філії КМЦЗ невпинно проводиться
робота з надання кваліфікованих послуг незайнятому населенню.
За сприянням Дніпровської районної філії КМЦЗ протягом звітного
періоду на вільні та новостворені робочі місця працевлаштувались 235 осіб, що
мали статус безробітного.
Дніпровська районна філія КМЦЗ сприяє розвитку підприємницької
ініціативи серед безробітних (переважно серед учасників АТО, осіб з
інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб), зокрема шляхом надання
одноразової виплати допомоги по безробіттю, організації професійної
підготовки з основ підприємництва для подальшого заняття підприємницькою
діяльністю (в межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття).
За звітний період зареєстровано як суб’єкт підприємницької діяльності з
отриманням одноразової допомоги по безробіттю для відкриття власної справи
1 особа, з яких: 1 особа – молодь до 35 років.
Проводилась робота з роботодавцями району з метою отримання повної,
достовірної інформації про новостворені робочі місця, вакансії, заробітну плату
та умови праці на вільних робочих місцях.
Впродовж січня-березня 2021 року кількість наявних вакансій поданих
роботодавцями по Дніпровському району у банку даних для укомплектування
службою зайнятості становить 2630 одиниць.
У роботі з безробітними враховується специфічний психологічний стан
безробітних внаслідок переживань, пов’язаних з втратою роботи і неможливістю
в даний час реалізувати свій професійний потенціал.
За січень-березень 2021 року профорієнтаційними послугами було
охоплено 2246 особи (зокрема, учні загально освітніх шкіл та студентів ВНЗ),
яким було надано 3199 профорієнтаційних послуг.
Ринок праці висуває все більш високі вимоги до якості робочої сили , тому
дедалі більшого значення набуває розвиток професійного навчання безробітних.
Враховуючи потреби різних галузей економіки, в яких є найбільший попит
на ринку праці, служба зайнятості пропонує навчання, підготовку та
перепідготовку працівників для комплектування вільних та новостворених
робочих місць: в транспорті - водій тролейбуса та трамвая; водій навантажувача;
торгівлі та сфері обслуговування – кухар; кравець; маркетолог; товарознавець;
у сфері ІТ-технологій – фахівець з розроблення комп’ютерних програм
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(Java/Android), комп’ютерні технології та дизайн; комп’ютерні системи та
управління;
тестувальник
програмного
забезпечення;
застосування
інформаційних систем та технологій в управлінні підприємством;
WEB–маркетинг та створення інтернет-ресурсів; WEB–програміст (розробка
фронтенду); аналітика і інтеграція SEO технологій (пошукова оптимізація
сайтів) та інші; фінанси та бухгалтерія – економіст з планування;
комп’ютеризовані системи обробки бухгалтерських даних та управління;
сучасна фінансова звітність; автоматизований бухгалтерський облік; обліковець
з реєстрації бухгалтерських даних; бухгалтер-експерт; бізнес та інші галузі –
фінансовий директор; керівник проектів та програм; директор з персоналу;
цивільне право; керівник (менеджер) з бізнес-адміністрування підприємств та
організацій; керівник проектів та програм; керівник підприємства (установи,
організації); HR–менеджер та менеджер з корпоративної соціальної
відповідальності; сучасні тренди управління людськими ресурсами і практичний
досвід їх втілення; бізнес-аналітик; менеджер з розвитку бізнесу; українська
мова за професійним спрямуванням (публічне управління та адміністрування);
провадження підприємницької діяльності; персональний комп'ютер для
інженера-будівельника та інші.
Протягом січня-березня 2021року з безробітних осіб, які перебували на
обліку у центрі зайнятості, проходили професійне навчання 39 осіб.
Служба зайнятості заохочує безробітних до тимчасової зайнятості, а саме:
можливості взяти участь в оплачуваних громадських роботах та інших роботах
тимчасового характеру. Згідно зі ст.31 Закону України «Про зайнятість населення»
від 05.07.2012 року №5067-VІ, який набув чинності з 01.01.2013 року, згідно з
рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №19/19 «Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №459/6510
«Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на
2019-2021 роки» (далі - Програма) затверджено планові обсяги фінансування у
2021 році пункту 8 «Оплата за виконанні роботи залучених зареєстрованих
безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських
роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання
мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста». До заходів
Київської міської Програми зайнятості населення з метою тимчасового
працевлаштування та одержання матеріальної підтримки безробітних Дніпровською
районною філією КМЦЗ активізована системна, інформаційно-роз’яснювальна
робота серед підприємств, організацій та установ всіх форм власності по
Дніпровському району м. Києва щодо організації та проведення оплачуваних
громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. Відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України №175 затвердженої від 20.03.2013 року «Порядок
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру» протягом
січня-березня 2021 року безробітні не брали участь у роботах тимчасового
характеру.
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Служба зайнятості активно розвивається в рамках загальноосвітніх
тенденцій, здатна активно протидіяти новим загрозам і викликам ринку праці, на
якому зіштовхуються інтереси працездатних людей та роботодавців.
СВОЄЧАСНА ВИПЛАТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією
здійснюється постійний контроль за дотриманням норм трудового
законодавства з питань рівня та своєчасності оплати праці на
підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності і
господарювання та недопущення виникнення заборгованості з виплати
заробітної плати.
За даними статистичного управління станом на 01.03.2021 заборгованість
з виплати заробітної плати на підприємствах Дніпровського району
становила 5304,3 тис. грн:
Державних підприємствах:
ДП з питань поводження з відходами як вторинною сировиною –
270,8 тис.грн;
Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» – 4276,7 тис. грн.
Приватних підприємствах:
СТ «Інбуд» – 316,5 тис. грн;
ТОВ «Профі Стиль» - 218,0 тис.грн;
ТОВ «Євродорінжпроект» - 222,3 тис. грн.
У бюджетних установах району заборгованості з виплати заробітної плати
немає.
Порівняно з відповідним періодом минулого року сума заборгованості з
виплати заробітної плати зменшилася на 6375,1 тис. грн.
У загальній заборгованості з виплати заробітної плати по місту Києву
заборгованість в Дніпровському районі становить 1,2 %.
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Заходи, які вживаються по погашенню заборгованості з виплати
заробітної плати
Стан своєчасної виплати заробітної плати знаходиться під постійним
контролем районної Тимчасової комісії з питань погашення заборгованості зі
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат. Протягом першого кварталу 2021 року проведено 1 засідання
Тимчасової комісії, на якому було заслухано 2 керівників підприємствборжників.
Керівникам підприємств, установ та організацій, на яких виявлено низький
рівень мінімальної і середньомісячної заробітної плати, на засіданнях
Тимчасової комісії рекомендується розглянути можливість поступового
збільшення розміру середньої заробітної плати, що дасть можливість
забезпечити соціальну захищеність, як працюючого населення та їх сімей так і
пенсіонерів та покращить соціально-економічний розвиток району. Надаються
роз’яснення щодо переваг отримання легальних доходів, впливу низького
розміру середньої заробітної плати на розмір пенсії та стажу для її обчислення.
Протягом звітного періоду проведено моніторинг мінімальної заробітної
плати на 26 підприємствах району, на 19 підприємствах було підвищено середню
заробітну плату.
Важливим напрямком захисту прав працюючих мешканців Дніпровського
району є робота з колективними договорами. Постійно надається консультативна
допомога суб’єктам соціально-трудових відносин щодо укладання і реєстрації
колективних договорів. У січні-березні 2021 року зареєстровано 14 колективних
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договорів, внесено до договорів 8 змін та доповнень. Вивчено стан виконання
колдоговорів та дотримання законодавства про працю на 22 підприємствах
району.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Одним з пріоритетних напрямів держави залишається всебічна підтримка
сімей з дітьми. Держава за останні роки послідовно здійснює заходи щодо
підтримки родин, які виховують власних та прийомних дітей. Важливу роль у
зростанні грошових доходів таких сімей, як головної умови надійного
соціального захисту, відіграє адресна державна допомога.
Сьогодні на районному рівні така соціальна політика реалізується через
виконання функцій призначення державних соціальних допомог та компенсацій
з урахуванням складу сім’ї, її доходів, віку дітей.
Для підвищення ефективності роботи та забезпечення максимальної
зручності для відвідувачів, прийом громадян здійснюється по єдиній технології.
Всі питання, які цікавлять мешканців району (інформація, запитання, прохання,
консультації), вирішуються. Постійно працюють телефони «гарячої лінії» для
надання консультацій та роз’яснювальної роботи населенню.
З метою створення максимальної зручності як для відвідувачів, так і для
працівників, запроваджено електронну систему управління чергою, яка дозволяє
отримувати необхідну інформацію максимально швидко, не стоячи під
кабінетами. Біля інформаційного терміналу на першому поверсі завжди є
відповідальний працівник, який допомагає громадянам правильно записатися на
прийом до фахівця, отримати консультацію та призначити допомогу.
Станом на 01.04.2021 на обліку перебуває 17,1 тис. одержувачів державної
допомоги згідно зі Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,
що на 10% менше, ніж на 01.04.2020 (19,1 тис. одержувачів) та 1,2 тис.
малозабезпечених сімей, яким надається державна соціальна допомога, що на
7% менше, ніж у відповідному періоду 2020 року (1,3 тис. сімей).
Перебуває на обліку
Одержувачі державної допомоги сім’ям з дітьми,

2020
рік

2021
рік

2021 р.
до 2020 р.,
%

19,1

17,1

89,5

по вагітності та пологам

1,8

0,8

44,4

одноразових при народженні дитини

14,0

11,7

83,6

на дітей під опікою чи піклуванням

0,4

0,4

100

на дітей одиноким матерям

2,7

1,8

66,7

тимчасової державної допомоги по несплаті аліментів

0,2

0,1

50

багатодітних сімей

-

1,2

0

одноразової матеріальної допомоги «пакунок малюка»

-

0,5

0

1,3

1,2

92,3

тис. осіб, із них:

Малозабезпечені сім’ї, яким надається державна
соціальна допомога, тис. сімей
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Станом на 01.04.2021 також на обліку перебуває 9,2 тис. одержувачів
компенсаційних виплат, з них: одержувачів компенсацій і допомог згідно зі
Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 3,9 тис. осіб; одержувачів
компенсаційних виплат по догляду за особою з інвалідністю 1 групи та особою
старше 80 річного віку – 0,4 тис. осіб; одержувачів державних соціальних
допомог особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 3 тис. осіб;
одержувачів допомоги по догляду за психічно хворими – 0,4 тис. осіб;
одержувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги –
0,2 тис. осіб; одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають
права на пенсію, та особам з інвалідністю – 1,3 тис. осіб. Порівняно з
відповідним періодом 2020 року загальна кількість осіб, які перебувають на
обліку як одержувачі компенсацій та допомог, менша на 4% (9,6 тис. осіб).
Забезпечується своєчасне призначення усіх видів державних соціальних
допомог, субсидій, надання пільг, гарантій та компенсацій відповідним
категоріям населення в повному обсязі згідно чинного законодавства.
Протягом першого кварталу 2021 року призначено 1923 державні
допомоги сім’ям з дітьми, що майже на рівні відповідного періоду минулого
року (1993 допомоги), з них: по вагітності та пологам – 269 особам; одноразових
при народженні дитини – 756 особам; на дітей під опікою чи піклуванням –
118 особам; на дітей одиноким матерям – 246 особам; при усиновленні –
5 сім’ям; багатодітним сім‘ям – 73 сім’ї; «муніципальним няням» – 25 особам.
Також 428 особам призначено одноразову матеріальну допомогу «пакунок
малюка». Призначено допомог відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 22.02.2006 № 189 «Про порядок призначення та виплати тимчасової
державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не
мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» 11 особам. За звітний період також призначено 326 державних соціальних
допомог малозабезпеченим сім’ям, що на 3% більше, ніж у відповідному періоді
2020 року (316 допомог).
Крім того, за січень-березень 2021 року призначено 1056 грошових
компенсацій різного виду (324 державних соціальних допомоги згідно зі
Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю»; 160 державних соціальних допомог згідно
Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права
на пенсію, та особам з інвалідністю»; 216 допомог на догляд за психічно хворим
та за особою з інвалідністю І групи або особою старше 80 років та інші).
Соціальний захист малозахищених верств населення, крім виплат
державних допомог, забезпечується також шляхом надання малозабезпеченим
родинам субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг.
Вживаються усі необхідні заходи для забезпечення безумовного виконання
рішень уряду щодо призначення житлових субсидій за новим порядком.
Проводиться роз’яснювальна робота, прийом документів та призначення
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житлових субсидій населенню у грошовій формі. Станом на 01.04.2021 житлові
субсидії отримують 12,9 тис. сімей, у відповідному періоді 2020 року субсидії
отримували 16,5 тис. сімей. Впродовж січня-березня 2021 року призначено
житлові субсидії 0,6 тис. сім’ям, що на 25% менше, ніж у відповідному періоді
2020 року (0,8 тис. сім’ям).
Комісія зі спірних питань, які виникають при призначенні житлових
субсидій, протягом звітного періоду розглянула 140 справ з нестандартними
ситуаціями.
Здійснюється ведення реєстру громадян України, які переміщуються з
тимчасово окупованої території та районів проведення АТО та звертаються з
питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням; здійснюється ведення
інформаційної бази даних та обмін інформацією щодо розв’язання проблем,
пов’язаних з їх соціальним захистом, в питанні відновлення всіх соціальних
виплат. Станом на 01.04.2021 на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про
внутрішньо переміщених осіб в Дніпровському районі м. Києва перебуває
25,2 тис. громадян.
Проводиться робота з оформлення та видачі довідок про взяття на облік
осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення АТО. Протягом січня-березня 2021 року видано 272 довідки про
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Прийнято 0,6 тис. заяв та
документів для призначення або продовження щомісячної адресної допомоги
особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення АТО, для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату
житлово-комунальних послуг. Проведено 10 засідань комісії Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, на яких було
розглянуто 606 справ. За перший квартал 2021 року призначено більше
0,8 тис. відповідних допомог.
Забезпечується контроль за проведенням соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам шляхом перевірки достовірності зазначеної у заяві
інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо
переміщених осіб. Крім того, перевіряється інформація, отримана з Державних
реєстрів нерухомого майна про наявність у власності заявників та членів їх сімей
житлових приміщень, розташованих не на території зони АТО.
У січні-березні 2021 року проведено більше 7,8 тис. перевірок майнового
стану та обстежень матеріально-побутових умов сімей, яким автоматично на
період карантинних заходів продовжено нарахування соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам, житлової субсидії, державної соціальної
допомоги, матеріальної допомоги, компенсаційної виплати.
Станом на 01.04.2021 на обліку в Єдиному державному автоматизованому
реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 58,8 тис. осіб, що на
7% менше, ніж у відповідному періоді 2019 року (63,4 тис. осіб). Станом на
01.04.2021 пільги з оплати житлово-комунальних послуг нараховано
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13,0 тис. сімей пільговиків на загальну суму 37 949,5 тис. грн, з них у готівковій
формі - 3324 пільговикам на суму 11976,2 тис. грн.
Станом на 01.04.2021 по Дніпровському району значаться: 1962 особи учасники АТО;33 загиблих; 30 осіб, поранених в ході проведення АТО; 73 члени
сімей загиблих/померлих учасників АТО, зокрема 20 неповнолітніх дітей.
Вказані особи знаходяться під постійним контролем органів виконавчої влади,
які сприяють їм у вирішенні соціально-побутових питань, матеріального
забезпечення та надання їм всілякої допомоги та підтримки.
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 щодо розгляду заяв членів сімей
загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації
(далі – Комісія) у першому кварталі 2021 року розглянуто 1 звернення за
компенсацією для придбання житла особі з інвалідністю внаслідок війни.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 №280
«Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» у першому
кварталі 2021 року комісією розглянуто та призначено грошову компенсацію для
придбання житла 1 внутрішньо переміщеній особі із числа учасників бойових
дій АТО.
Протягом січня-березня 2021 року грошова допомога на поховання
безробітних громадян працездатного віку призначена 126 особам.
За січень-березень 2021 року матеріальну допомогу відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 №256 «Деякі питання
використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального
захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення»
призначено 9 особам.
Впродовж першого кварталу 2021 року прийнято більше 1,1 тис. заяв для
надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та
малозабезпеченим особам, які опинилися в складних життєвих обставинах згідно
з міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021
роки». Отримали одноразову матеріальну допомогу 508 осіб на суму
1494,5 тис. гривень.
Дотримуючись правил карантину та з метою запобігання поширенню
коронавірусу COVID-19 на території Дніпровського району міста Києва, в
Управлінні соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації прийом громадян здійснюється на 1 поверсі, де
додержуються всіх карантинних вимог: масковий режим, обмежена кількість
людей у приміщенні (до 5 осіб), обов’язкове дотримання дистанції, встановлені
санітайзери.
Завдання Управління соціального захисту населення Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації у цей складний для держави
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період полягає в тому, щоб виплати всіх соціальних допомог, субсидій та пільг
здійснювалися вчасно, а одержувачі соціальних допомог жодних змін не відчули.
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ЯКІСНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
Протягом січня-березня 2021 року проведено 2 засідання Координаційної
ради з питань охорони здоров’я при Дніпровській районній в місті Києві
держаної адміністрації, на яких розглянуто 12 питань, що стосуються
функціонування закладів охорони здоров’я в умовах реформування, показників
захворюваності населення та виконання заходів по впровадженню здорового
способу життя; медикаментозного забезпечення пільгової категорії населення
району; проведення тестування мешканців району на ВІЛ-інфекцію методом
швидких тестів, організації роботи закладів охорони здоров’я у період
карантину, пов’язаного із захворюваністю, спричиненою коронавірусною
інфекцією, співпраці закладів охорони здоров’я з Національною службою
здоров’я України.
Закладами охорони здоров’я Дніпровського району міста Києва
обслуговується 357 936 осіб, з них дорослих – 286773 осіб, або (80,11%)
та 71163 дітей, або (19,88%). Осіб пенсійного віку – 92308 осіб ( 25,78%),
учасників АТО – 742 особи.
Медичну допомогу мешканцям Дніпровського району м. Києва надають
7 комунальних некомерційних підприємств: 5 центрів первинної медикосанітарної допомоги та 2 консультативно-діагностичних центри (для дорослого
та дитячого населення), які задовольняють потреби населення у первинній та
вторинній амбулаторній медичній допомозі згідно з договорами на медичне
обслуговування.
Також, у районі в складі комунального некомерційного підприємства
«Київська міська клінічна лікарня № 11» (далі - КНП «КМКЛ № 11») функціонує
спеціалізоване госпітальне відділення для на 60 ліжок, що надає стаціонарну
допомогу ветеранам війни і учасникам АТО Дніпровського, Деснянського,
Дарницького районів.
Структурними підрозділами Центрів первинної медико-санітарної
допомоги є 26 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, з яких
12 є відокремленими. Обслуговується в них 75,7 % населення району.

33

Комунальне некомерційне підприємство «Центр
вул. П. Запорожця, 26
первинної медико - санітарної допомоги № 1»
АСМ № 1
АСМ № 2
АСМ № 3
АСМ № 4
АСМ № 5
АСМ № 6
АСМ № 7
АСМ № 8
Комунальне некомерційне підприємство «Центр
первинної медико - санітарної допомоги № 2»
АСМ № 1
АСМ № 2
АСМ № 3
АСМ № 4
Комунальне некомерційне підприємство «Центр
первинної медико - санітарної допомоги № 3»
АСМ № 1
АСМ № 2
АСМ №3
Комунальне некомерційне підприємство «Центр
первинної медико - санітарної допомоги № 4»
АСМ № 1
АСМ № 2
АСМ № 3
АСМ № 4
АСМ № 5
АСМ № 6
АСМ№ 7
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико - санітарної допомоги
«Русанівка»
АСМ № 1
АСМ № 2
АСМ № 3
Комунальне некомерційне підприємство
«Консультативно-діагностичний центр дитячий»

вул. П. Запорожця, 26
вул. П. Запорожця, 26
вул. П. Запорожця, 26
вул. Курнатовського, 5
вул. Райдужна, 14
вул. Кибальчича, 13-А
бульв. Перова, 10
вул. Курнатовського, 7
просп. Тичини, 22
проспект Миру, 19/18
проспект Тичини, 22
проспект Тичини, 22
проспект Тичини, 12
вул. Червоноткацька,
31
вул. Червоноткацька, 31
вул.Солов’яненко, 4-А
вул.Солов’яненко, 4-А
вул. І. Сергієнка, 23
вул. Сергієнка, 23
вул. Алматинська, 2
вул. Алматинська, 37-Б
вул. Двінська, 19
вул. Рогозівська, 6
вул. Новаторів, 4
пров. Лобачевського, 2
вул. Ентузіастів, 49

вул. Ентузіастів, 49
вул. Ентузіастів, 13-А
вул. Шептицького, 5
просп. Тичини, 12
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Філія № 1
Філія № 2
Філія № 3
Філія № 4
Комунальне некомерційне підприємство
«Консультативно - діагностичний Центр»
Філія № 1
Філія № 2
Філія № 3
Філія № 4
Філія № 5

вул. Шептицького, 5
вул. Ентузіастів, 13-А
просп. Гагаріна, 20
вул. Курнатовського,7
вул. Шептицького, 5
вул. П.Запорожця, 26
просп. Тичини, 22
вул. Червоноткацька, 3
вул. Ентузіастів, 49
вул. Шептицького, 5

На території району функціонують стаціонарні заклади, які відносяться до
сфери управління Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
КНП «Київська міська клінічна лікарня № 2»

вул. Краківська, 13

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 3»

вул. П. Запорожця, 26
КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня 2»
просп. Алішера Навої,
5
КНП «Київський міський пологовий будинок № 6»
вул. П. Запорожця, 26
КНП «Шкірно-венерологічний диспансер №1 вул. Чернігівська, 38/2
Дніпровського району м. Києва»
КНП «Київська міська клінічна лікарня № 11»
вул. Рогозівська, 6
Медичну допомогу населенню району надають 448 лікарів 531 молодший
спеціаліст з медичною освітою. В цілому по галузі укомплектованість штатними
посадами становить 80%.
За січень-березень 2021 року середня заробітна плата працівників закладів
охорони здоров’я в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на
24,8%. За рахунок власних надходжень закладами частково покращилося
матеріально-технічне забезпечення, поточне утримання закладів тощо.
На базі консультативно-діагностичного Центру функціонує районний
лабораторний центр з 19 пунктами забору біологічного матеріалу у всіх
амбулаторіях Центрів первинної медико-санітарної допомоги, на належному
рівні функціонує кабінет довіри для обстеження на ВІЛ-інфекцію і кабінет
психологічної адаптації учасників АТО та членів їх родин.
Реабілітаційне лікування, демобілізовані і комісовані учасники АТО
проходять в Реабілітаційному центрі Київського міського клінічного шпиталю
інвалідів Великої Вітчизняної війни та у Центрі нейрореабілітації учасників
АТО, створеному на базі КНП «КМКЛ №11».
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У Центрі нейрореабілітації учасників АТО на базі Київської міської
клінічної лікарні №11 за перший квартал 2021 року проліковано 58 учасників
АТО.
У 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.
З 01.01. по 01.04.2021 у медичні заклади первинної ланки Дніпровського
району м. Києва звернулося 10 715 осіб з даними захворюваннями, яким було
виписано 25 983 рецепти на відшкодування вартості лікарських засобів.
У зв’язку із введенням карантинного режиму, пов’язаного із COVID-19
директивними документами Департаменту охорони здоров’я робота мобільних
бригад по програмі «Лікар у Вашому домі» призупинена до особливого
розпорядження.
В районних закладах охорони здоров’я, завдяки медичній інформаційній
системі Медстар продовжується активне використання електронного запису
пацієнтів.
Також активно продовжується розпочата з 1 квітня 2018 року приписна
кампанія з вибору пацієнтом лікаря та підписання з ним декларації на медичне
обслуговування. Станом на 01.04.2021року у Дніпровському районі м. Києва
в системі E-Health зареєстровано 200 лікарів первинної ланки (100% від
загальної кількості лікарів первинної ланки). Підписання декларацій в ЦПМСД
Дніпровського району відбувається уповноваженими особами та безпосередньо
лікарями первинної ланки.
Станом на 01.04.2021 в ЦПМСД Дніпровського району м. Києва укладено
269 828 декларацій лікаря з пацієнтами, що становить 75,7% від населення, яке
перебуває на медичному обслуговуванні у закладах охорони здоров’я
Дніпровського району.
За січень-березень 2021 року до відділу охорони здоров’я Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації надійшло 23 письмових
звернення від громадян Дніпровського району м. Києва.
Протягом звітного періоду на особистому прийомі у начальника відділу
охорони здоров’я побувало 4 особи.
Звернення до КБУ «Контактний центр м. Києва»
За січень-березень 2021 року до відділу охорони здоров’я Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації надійшло 282 звернення до КБУ
«Контактний центр м. Києва» від громадян Дніпровського району м. Києва.
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РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ТА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Мережа закладів загальної середньої освіти району забезпечує доступність
і якість освіти відповідно до вимог суспільства, що динамічно розвивається,
запитів громадськості та потреб держави.
У першому кварталі 2021 року відповідно до освітнього рівня та
особливостей учнівського контингенту до мережі закладів освіти району
входить 65 закладів загальної середньої освіти (55 закладів комунальної та
10 приватної форми власності). Серед комунальних закладів виділяють:
середні загальноосвітні школи – 20;
спеціалізовані школи з поглибленим вивченням окремих предметів – 15;
ліцеї – 3;
гімназії – 2;
навчально-виховні комплекси – 11;
школи-інтернати – 3 (спеціалізована школа-інтернат – 1, спеціальні школиінтернати – 2);
вечірня школа – 1.
Станом на 01.09.2020 року до мережі закладів освіти Дніпровського
району внесено приватні заклади: товариство з обмеженою відповідальністю
«ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЄВО-ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ
ЛІЦЕЙ», товариство з обмеженою відповідальністю ЦЕНТР ОСВІТИ
«ДЖЕММ», товариство з обмеженою відповідальністю «АВАШКОЛА» (наказ
Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації від 01.09.2020 № 142 «Про зміни в
мережі закладів освіти міста Києва у 2020-2021 навчальному році»).
Навчальний
рік
2018/2019
2019/2020
2020/2021

Кількість
закладів

Кількість
класів

Кількість
учнів

60
62
65

1354
1412
1465

35881
37288
38045

Середня
наповнюваність
класів
27,9
27,9
27,7

Кількість
учнів
1 класів
4212
4173
3917

Кількість
учнів
10 класів
2147
2187
2038

У закладах загальної середньої освіти Дніпровського району створено
належні умови для здобуття загальної середньої освіти для 1 324 учня, батьки
яких переселилися з тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС
(з них: 86 учнів з Автономної Республіки Крим та 1238 учня зі східних регіонів
України).
Згідно зі статті 74 Закону України «Про освіту», з метою наповнення
Реєстру суб’єктів освітньої діяльності (закладів загальної середньої освіти)
Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) до зазначеного
Реєстру систематично вносяться актуальні дані про заклади загальної середньої
освіти району.
На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню
освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762
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«Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної
середньої освіти до наступного класу» від 10.12.2003 №811 «Про затвердження
Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення документів про базову
середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток»
(зі змінами) була проведена перевірка відповідної документації для формування
бази даних випускників 2021 року на виготовлення документів про освіту до
Державного підприємства «Інфоресурс».
Крім того, упродовж січня-березня 2021 року було оформлено 8 дублікатів
документів про здобуття базової та повної загальної середньої освіту.
З урахуванням вимог ст. 13 Закону України «Про освіту», ст. 35 Закону
України «Про повну загальну середню освіту», матеріально-технічної бази,
кадрового потенціалу навчальних закладів, результатів ЗНО відповідно до типу,
профілю та спеціалізації закладів освіти, моніторингу мережі класів та їх
наповнюваності, контингенту дітей шкільного віку, які зареєстровані та
проживають на територіях обслуговування, закріплених за закладами загальної
середньої освіти, з метою оптимізації та розвитку мережі закладів освіти району
розроблено Перспективний план трансформації закладів загальної середньої
освіти Дніпровського району м. Києва, який надано до Департаменту освіти і
науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для затвердження Київською міською радою.
Згідно зі статей 12, 13 Закону України «Про освіту» та статті 8 Закону
України «Про повну загальну середню освіту», метою забезпечення
територіальної доступності здобуття повної загальної середньої освіти та обліку
учнів, які мають відвідувати заклади загальної середньої освіти Дніпровського
району міста Києва, було підготовлено проєкти розпоряджень Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації щодо закріплення за закладами
загальної середньої освіти територій обслуговування (з урахуванням розвитку
мережі закладів загальної середньої освіти Дніпровського району м. Києва на
період 2019-2024 років).
У закладах загальної середньої освіти району створено належні умови для
задоволення освітніх потреб населення. Згідно з наказом Міністерства освіти і
науки України від 10.07.2019 № 955 у закладах освіти району запроваджено такі
форми індивідуального навчання:
Форма навчання
2021/2022 н.р.
Екстернат
48
Педагогічний
153
патронаж
Сімейна (домашня)
272
Крім того, організовано освітній процес для учнів, які знаходяться на
довготривалому лікуванні в Київській міській дитячій клінічній лікарні
№2 (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 201 м. Києва).
Протягом звітного періоду у Дніпровському районі м. Києва
у 9 закладах дошкільної освіти району функціонувало 13 груп, які відвідували
19 дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП), та у 36 закладах
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загальної середньої освіти – 207 класів з інклюзивною формою навчання, в яких
навчалось 307 дітей з ООП, у СЗШ №224 м. Києва функціонувало
3 спеціальні класи для 31 дитини із затримкою психічного розвитку.
Для безперешкодного доступу дітей з особливими потребами створені
умови (встановлено пандуси) у 21 закладі освіти району: середній
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 м. Києва, середній загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів № 42 м. Києва, середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
№128 м. Києва, навчально-виховному комплексі №141 «ОРТ» м. Києва,
спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №148 імені Івана Багряного з поглибленим
вивченням української мови та літератури м. Києва (приміщення початкової
школи), середній загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 180 м. Києва, середній
загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів №182 м. Києва, навчально-виховному
комплексі №183 «Фортуна» м. Києва, навчально-виховному комплексі
№209 «Сузір’я» м. Києва, навчально-виховному комплексі «Домінанта»,
навчально-виховному комплексі «Щастя» з поглибленим вивченням іноземних
мов, Технічному ліцеї м. Києва,
спеціалізованій школі-інтернаті
І-ІІ ступенів № 14 м. Києва з поглибленим вивченням предметів
художньо-естетичного циклу, середній загальноосвiтній школі І-ІІІ ступенiв
№224 м. Києва, спеціальній школі-інтернаті №26 м. Києва, дошкільних
навчальних закладах №№566, 591, 522, дитячо-юнацькій спортивній школі
№10, Центрі технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва
«Зміна», Центрі дитячо-юнацької творчості. У середній загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів №128 м. Києва та середній загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів № 42 м. Києва встановлено ліфти (по 2 шт.).
З 19 січня по 27 лютого 2021 року 17 закладів освіти Дніпровського району
брали участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального
відділення Малої академії наук України (Київської Малої академії наук
учнівської молоді). У конкурсі взяли участь 131 учасник, посіли призові місця 62 учні.
У закладах загальної середньої освіти району згідно з рішенням Київської
міської ради від 09.10.2014 №271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій
учасникам
антитерористичної
операції
та
членам
їх
сімей»
(у редакції рішення Київської міської ради від 23.07.2020 №52/9131),
від 03.03.2016 № 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям киян
– Героїв Небесної Сотні та киянам, постраждалим учасникам Революції гідності»
(у редакції рішення Київської міської ради від 24.10.2019 №15/7588),
Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019–2023 роки»,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 12.02.2021 №263 «Про організацію харчування
учнів за рахунок коштів бюджету міста Києва», організовано збалансоване
харчування дітей відповідно до вікових норм, регламентованих чинним
законодавством.

39

За рахунок коштів бюджету міста Києва безкоштовним гарячим
харчуванням охоплено 16 450 дітей:
учнів 1-4 класів – 15 227 учнів;
учнів 5-11 класів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування – 136 учнів;
учнів 5-11 класів з числа дітей із сімей, які отримують допомогу згідно з
Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
– 30 учнів;
учнів 5-11 класів з числа дітей з особливими освітніми потребами, які
навчаються у спеціальних та інклюзивних класах – 88 учнів;
учнів 5-11 класів з числа дітей з інвалідністю – 123 учні;
учнів 5-11 класів з числа дітей киян – учасників антитерористичної
операції; дітей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих)
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в
антитерористичній операції, та киян – учасників антитерористичної операції, які
перебувають у полоні або зникли безвісти – 411 учнів;
учнів 5-11 класів з числа внутрішньої переміщених осіб чи дітей, які мають
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів –
435 учнів.
Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації спільно із 45 закладами загальної середньої освіти запровадило
мультипрофільне харчування із зазначенням у меню одночасно не менше трьох
страв з можливістю їх вибору з дотриманням протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації в наслідок
поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).
З метою здійснення контролю за організацією харчування здійснюється
моніторинг організації харчування учнів комунальних закладів загальної
середньої освіти в телефонному режимі, фото-та відеоповідомлення. Щоденне
меню для учнів, завірене керівником та медичним працівником закладу, із
зазначенням переліку та виходу кожної страви, висвітлюється на інформаційних
стендах для батьків на вході до закладу освіти. Асортимент страв, які вихованці
та учні отримують у закладах освіти, висвітлюється на офіційних веб-сайтах та
сторінках у Facebook управління освіти та закладів загальної середньої освіти.
На виконання Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва.
2019-2023 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018
№ 467/6518, працівники їдалень закладів загальної середньої освіти проходять
професійне навчання для підвищення кваліфікації за професією «Кухар» на базі
Вищого професійного училища №33 м. Києва. У 2021 році заплановано навчання
для підвищення кваліфікації за професією «Кухар» для 37 працівників закладів
освіти району. Станом на 16.03.2021 року вищезазначене навчання пройшли
сім кухарів закладів освіти району.
В усіх закладах освіти району забезпечено контроль за дотриманням
безпечних умов з урахуванням епідемічної ситуації у зв’язку з поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
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SARS-CoV-2. Було відпрацьовано моделі організації освітнього процесу
відповідно до вимог постанови головного державного санітарного лікаря
України та Регламенту відновлення освітнього процесу у закладах освіти.
З 08 по 25 січня 2021 року в період обмежувальних протиепідемічних
заходів у закладах загальної середньої освіти району організовано роботу в
дистанційному форматі (крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів
загальної середньої освіти).
З 25 січня по 31 березня 2021 року усі заклади загальної середньої освіти
району працювали за очною формою навчання. Освітній процес у закладах
дошкільної освіти району протягом звітного періоду організовано у звичайному
режимі з дотриманням протиепідемічних правил.
З метою інформування громадськості щодо сучасного розвитку загальної
середньої освіти Дніпровського району та міста Києва на офіційному сайті
управління освіти регулярно розміщуються матеріали заходів, проведених
відділом з питань дошкільної, загальної та позашкільної освіти, закладами
освіти, та висвітлюються актуальні освітянські питання.
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти в районі
забезпечують 89 навчальних закладів різного типу і форм власності, де станом на
01.04.2021 року функціонує 733 групи та у яких виховується 13 291 дитина.
Серед яких:
73 комунальних закладів;
1 відомчий ЗДО № 628 (Державного управління справами Президента
України);
6 приватних ЗДО (ПЗДО «Планета дитинства»; «Країна дитинства»,
Академія сучасної освіти, «Розумка», «ЛІМПОПО ФЕМІЛІ КЛАБ», «HAPPY
BOOK»;
6 навчально-виховних комплексів комунальної форми власності, де
працюють 35 дошкільних груп;
2 приватних навчально-виховних комплекси, де працюють 4 дошкільні
групи (НВК «Антошка», НВК «ЕДЬЮКЕШН ГРУП»;
Приватний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Інноваційний
ліцей «АЙ-СКУЛ»)( 3 групи).
Для надання можливості мешканцям району обирати альтернативну форму
здобуття дошкільної освіти функціонують приватні заклади дошкільної освіти та
навчально-виховні комплекси з дошкільними групами. Станом на 01.04.2021
року функціонує 9 закладів, де працюють 44 групи, у яких здобувають
дошкільну освіту 637 дітей. Упродовж січня-березня 2021 року приватні заклади
дошкільної освіти до мережі закладів освіти Дніпровського району не вводились.
Наразі в районі на 100 місцях виховується 105 дітей, що менше,
ніж у 2020 році (111 дітей).
Враховуючи реальні потреби населення, на підставі даних системи
електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти міста
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Києва «СЕС ЗДО» та упорядкування набору дітей, проведено попереднє
комплектування груп дітьми на 2021/2022 навчальний рік у розрізі кожного
закладу дошкільної освіти та груп навчально-виховних комплексів.
З метою розширення мережі груп закладів дошкільної освіти, забезпечення
дітей дошкільною освітою, до початку 2021/2022 навчального року, відповідно
до поданих клопотань керівників, планується відновити 4 групи на 75 місць у
діючих закладах дошкільної освіти №438, 441, 521, НВК «Струмочок».
Продовжуються
роботи
для
відновлення
закладу
№454
(вул. Березняківська, 26-А), що розрахований на 11 груп - 220 місць, згідно з
рішенням Київської міської ради від 28.02.2019 №162/6818 «Про створення
комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №454
Дніпровського району м. Києва».
Продовжується оптимізація мережі закладів дошкільної освіти
компенсуючого типу. З урахуванням наявного контингенту дітей, створенням
додаткових місць до початку 2021-2022 навчального року у районі планується
перепрофілювати 5 груп компенсуючого типу на групи загального розвитку
у закладах дошкільної освіти №№166, 311, 319, 444, 535.
Для забезпечення дітей дошкільного віку спеціальною та інклюзивною
освітою у першому кварталі 2021 року додатково відкрито 2 інклюзивні групи в
ЗДО №№368, 515 «Березняки». Всього у 9 закладах дошкільної освіти
(337, 368, 404, 447, 473, 474(2), 485, 515 «Березняки» (4), НВК №141«ОРТ»)
функціонує 13 інклюзивних груп, у яких виховується 19 дітей.
Згідно зі Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб», забезпечується реалізація прав дітей із числа внутрішньо
переміщених осіб щодо їх соціального захисту, зокрема, влаштування дітей у
заклади дошкільної освіти. У ЗДО обліковується 434 дитини з окупованих
територій. У звітному періоді до комунальних закладів дошкільної освіти
прийнято 6 дітей зі статусом «внутрішньо переміщена особа».
Для підвищення ефективності функціонування закладів дошкільної освіти
за рахунок впровадження інформаційно комунікаційних технологій,
продовжується оновлення функціоналу системи електронного запису дітей до
комунальних закладів дошкільної освіти «СЕЗ-ЗДО».У звітному періоді
впроваджено функцію «пільгові категорії дітей», а також тих, які перебувають у
складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей.
Керівники закладів дошкільної освіти мають можливість презентувати свої
заклади за допомогою фотографій.
З метою належного медичного обслуговування дітей у закладах
дошкільної продовжується робота щодо підвищення кваліфікації медичних
сестер старших. Медичні працівники закладів дошкільної освіти проходять
професійне навчання для підвищення кваліфікації за циклами спеціалізації на
базі закладу фахової передвищої освіти Київський фаховий медичний коледж
імені П.І. Гаврося. У першому кварталі 2021 року підвищили кваліфікацію
6 медичних працівників.

42

Згідно зі Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», пункту
І Плану заходів з реформування системи шкільного харчування, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 №10008-р, з метою
забезпечення харчування дітей, формування культури здорового харчування,
вибору найефективнішої моделі організації харчування з урахуванням
фізіологічних потреб дітей в основних харчових речовинах та особливостей
відповідного закладу, управлінням освіти вживаються заходи для запровадження
моделі здорового харчування у закладах дошкільної освіти. Колективи закладів
дошкільної освіти брали участь в обговоренні нових норм харчування та
Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку.
З цією метою проводиться поступове придбання сучасного
мультифункціонального технологічного обладнання на харчоблоки закладів
дошкільної освіти та навчання персоналу. Для ЗДО №№409, 568, 282, 433
«Дивосвіт», 438, 671, 691, 701 закуплено обладнання у 2020 році.
З метою поліпшення стану організації харчування, ведення
бухгалтерського обліку, підвищення показників виконання норм харчування в
закладах дошкільної освіти №№568, 633 впроваджується «Автоматизований
програмний комплекс «Система управління продуктами і кухнею» («Супік»)
програма розрахунку, обліку та аналізу харчування з подальшим впровадженням
та використанням у всіх закладах дошкільної освіти району.
З цією метою проведена 21.03.2021 зустріч директорів закладів та
розробника програми щодо вивчення можливостей програми.
Згідно з розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації від 01.02.2021 №52 «Про встановлення розміру батьківської плати
за харчування дітей у комунальних та державних закладах дошкільної освіти,
навчально-виховних комплексах та дітей перших класів – груп, які перебувають
на базі комунальних закладів дошкільної освіти Дніпровського району м. Києва»
встановлено розмір батьківської плати за харчування дітей у розмірі 100% за
рахунок батьків та встановлено перелік пільгових категорій на безкоштовне
харчування і знижку в розмірі 50% і 1 грн.
Вартість харчування однієї дитини в день в групах раннього віку закладів
дошкільної освіти загального типу становить від 38,11 грн до 63,90 грн у групах
раннього віку закладів санаторного типу. У передшкільних групах закладів
загального типу розмір батьківської плати за харчування дітей становить від
56,75 грн до 79,11 грн в закладах санаторного типу.
Згідно зі Законом України «Про дошкільну освіту» організовано
безкоштовне харчування для 2793 дитини пільгових категорій, а саме:
363 дитини, батьки яких є учасниками АТО;
59 дітей із малозабезпечених сімей;
1138 дітей, що потребують корекції фізичного та розумового розвитку,
діти з малими та затухаючими формами туберкульозу;
53 дитини з інвалідністю;

43

12 дітей, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою
і виховуються в сім'ях;
7 дітей-сиріт;
434 дитини із числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
Для 727 дітей із багатодітних сімей встановлена знижка в оплаті за
харчування 50 %.
На виконання Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва.
2019-2023 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018
№467/6518, працівники харчоблоків закладів дошкільної освіти проходять
професійне навчання для підвищення кваліфікації за професією «Кухар» на базі
Вищого професійного училища №33 м. Києва. У 2021 році заплановано навчання
для підвищення кваліфікації за професією «Кухар» для 37 працівників закладів
освіти району. Станом на 01.04.2021 року вищезазначене навчання пройшли
11 кухарів закладів дошкільної освіти району.
Робота закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів у
першому кварталі 2021 році була направлена на опрацювання нової редакції
Базового компоненту дошкільної освіти (державного стандарту дошкільної освіти,
Положення про заклад дошкільної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України
від 27.01.2021 №86 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів
України від 12.03.2003 №305 «Положення про заклад дошкільної освіти»)
та питанням формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у
закладах дошкільної освіти.
21.03.2021 року проведено онлайн-нараду із керівниками ЗДО та
обговорено основні засади діяльності закладів дошкільної освіти відповідно до
нової редакції Положення.
Продовжується робота щодо створення оптимальної системи професійного
розвитку педагогів. Різноманітні форми роботи, спрямовані на поширення
інноваційного досвіду через дистанційний режим: активно використовувалися
навчальні відео в мережі Інтернет, мобільний месенджер Viber, YouTube канал.
Досліди, руханки, образотворче мистецтво та пізнавальні ігри - такими видами
діяльності були насичені дні найменших дніпровчан.
З метою виявлення та пропаганди прогресивних методів роботи ЗДО,
активізації педагогічних
працівників в пошуках творчого підходу до
виконання своїх професійних обов’язків, акцентування уваги працівників на
використанні у своїй професійній діяльності інноваційних методів роботи,
обміну передовим досвідом у місті Києві оголошені КОНКУРСИ
ЗДО УКРАЇНИ 2021 року для педагогів ЗДО.
Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти №583 взяв участь у
конкурсі ЛАЙТ - КОНКУРС ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
УКРАЇНИ «НАШ ЗДО НАЙКРАЩИЙ» – 2021 та КОНКУРСІ
«ПЕДАГОГІЧНІ ПРОФТЕСТИ» - 2021 РОКУ.
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ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
Позашкільна освіта займає вагоме місце в системі безперервної освіти і є її
невід’ємною й унікальною ланкою, головна мета якої – створення умов для
розвитку творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та
учнівської молоді у вільний від навчання час, задоволення їхніх інтересів у
професійному визначенні.
Сьогодні позашкільні навчальні заклади залишаються осередками всієї
організаційно-масової роботи з дітьми та молоддю, закладом, що забезпечує їхнє
змістовне дозвілля, організаторами творчих конкурсів, фестивалів, виставок,
концертів, змагань тощо, тобто заходів, де діти можуть проявити свої здібності і
таланти.
У мережі Дніпровського району міста Києва функціонує 8 позашкільних
закладів освіти: Центр дитячо-юнацької творчості; Станція юних техніків –
Центр науково-технічної творчості молоді; Дитячо-юнацька хореографічна
студія імені Миколи Коломійця «Щасливе дитинство»; Центр технічної і
художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва;
дитячо-юнацька спортивна школа 3; дитячо-юнацька спортивна школа
№10; Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву
№16; дитячо-юнацька спортивна школа № 21.
Вихованці позашкільних закладів здобувають освіту в галузі художньої,
науково-технічної творчості, відвідують спортивні секції та фізкультурнооздоровчі
об’єднання,
займаються
туристсько-краєзнавчою,
екологонатуралістичною,
дослідницько-експериментальною
роботою,
активно
включаються до соціокультурної та дозвіллєво-розважальної діяльності,
навчаються в гуртках гуманітарного напрямку та інших творчих об’єднаннях.
У 2020–2021 навчальному році у позашкільних закладах освіти навчається
10254 дитини. Всі діти району мають рівний доступ до занять в гуртках, секціях
та творчих об`єднаннях на безоплатній основі, а особистісно-зорієнтований
підхід дає можливість задовольнити запити будь-якої дитини.
Пріоритетним напрямком виховної роботи закладів освіти у
Дніпровському районі є патріотичне виховання підростаючого покоління,
поглиблення знань з історії свого краю, вивчення героїчних і трагічних подій
Другої Світової війни, виявлення та вивчення кращого досвіду краєзнавчої
діяльності навчальних закладів. У січні-березні 2021 року проведено цикл
виховних заходів, уроки мужності, круглі столи, оформлено куточки в шкільних
бібліотеках, здійснено випуск радіогазет та організовано виставки малюнків,
плакатів щодо відзначення пам’ятних дат, ювілеїв та вшанування трагічних
подій в історії. Забезпечено участь школярів, учнівської молоді в заходах з
відзначення та вшанування пам’ятних дат та ювілеїв, а саме: Дня Соборності
України, Дня пам’яті героїв Крут, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня учасників
бойових дій на території інших держав, Міжнародного дня рідної мови,
Днів пам’яті Тараса Шевченка.
У звітному періоді було проведено тематичні заходи та конкурси
патріотичного спрямування, а саме:
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IX відкрита районна виставка-конкурс малюнка «В очікуванні Різдва», в
якій взяли участь учні та вихованці 32 закладів освіти;
виховні години «Єдність народу – запорука благополуччя і добробуту
держави», «Моя Україна – єдина і неподільна»;
виставки малюнків, стіннівок, плакатів «Єдина навіки рідна країна»,
«Соборна Україна – одна на всіх як оберег»;
конкурс відеоробіт, присвячений Дню пам’яті Героїв Крут;
районний флешмоб відеочитань літературних творів рідною мовою
«Яке прекрасне рідне слово! Воно – не світ, а всі світи» до Міжнародного дня
рідної мови;
літературно-мистецькі вечори, поетичні флешмоби, круглі столи та
семінари, виставки, бесіди, присвячені творчості Лесі Українки;
проведено ХХ районний онлайн-конкурс читців Шевченківської поезії
«Єднаймо душі словом Кобзаря».
За січень-березень 2021 року проведено районні екологічні
конкурси, а саме:
відкритий районний конкурс-виставка «Допоможемо птахам узимку»,
в якій взяли участь учні, вихованці, педагогічні працівники та батьки
57 закладів освіти;
відкритий районний конкурс-виставка «Первоцвіти під охороною».
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ «ОСВІТА»
У 2021 році бюджет освіти Дніпровського району затверджено у сумі
2 275,3 млн грн, що на 448,1 млн грн більше в порівнянні з минулим роком.
За січень-березень 2021 року надійшло 471,9 млн грн, що на 101,1 млн грн
більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Динаміка росту бюджету галузі «Освіта»
в січні-березень 2021 року (млн грн)
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Склад кошторисних призначень бюджету галузі «Освіта»
за січень-березень 2021 року (млн грн)
39,8
комунальні
послуги та
енергоносії;
8%

471,9

7,1
інші видатки;
2%

6,7 харчування;
1%

418,9 заробітна
плата та
нарахування;
89%

Заробітна плата та нарахування на неї
Значна частина бюджетних коштів 2021 року у сумі 1 884,2 млн грн
направлена на оплату праці та нарахування на неї працівникам галузі «Освіта»
Дніпровського району.
За січень-березень 2021 року сума фінансування на виплату заробітної
плати та нарахувань - 418,9 млн грн, що становить 89% бюджету.
Розмір середньої заробітної плати вчителів за січень-березень 2020 року
становить 17 304,00 гривні.
Харчування дітей в закладах освіти
Обсяг видатків на харчування дітей в дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладах освіти району на 2021 рік по загальному фонду становить
32,8 млн гривень.
За звітний період надійшло фінансування на харчування дітей в закладах
освіти на суму 6,7 млн грн по загальному фонду, що становить 1% бюджетних
призначень.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
Обсяг потреби в коштах на оплату енергоносіїв та комунальних послуг на
2021 рік виділено в сумі 125,3 млн грн.
Станом на 01.04.2021року надійшло фінансування за спожиті енергоносії
та інші комунальні послуги на суму 39,8 млн грн, що становить 8% бюджетних
призначень.
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КУЛЬТУРНO-МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Мережа закладів культури Дніпровського району м. Києва налічує
26 закладів прямого підпорядкування:
дитяча музична школа №20 (вул. Бучми, 6);
дитяча художня школа № 2 (вул. Бучми, 6);
дитяча музична школа №16 (вул. Ентузіастів, 5/1-а);
дитяча музична школа № 13 ім. М. Глінки (вул. Е. Вільде, 5);
дитяча школа мистецтв № 6 ім. Г. Жуковського (бульвар Верховної Ради,
15);
школа джазового та естрадного мистецтв (вул. Челябінська, 7-в);
18 публічних бібліотек Централізованої бібліотечної системи
Дніпровського району м. Києва (10 бібліотек для дорослих, 2 юнацькі
бібліотеки, 6 дитячих);
центр культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва;
театр української традиції «Дзеркало»;
централізована бухгалтерія.
Також, культурно-дозвіллєві потреби для населення надають установи
культури, функціонують місця масового відпочинку різних форм власності, а
саме: 2 кінотеатри; 3 театри - Київський державний академічний театр драми та
комедії (Броварський проспект, 25), КЗ «Театрально-видовищний заклад
культури «Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі
Дніпра» (вул. Миропільська, 1), Театр українського фольклору «Берегиня»
(вул. Миколайчука, 3; 3 парки культури та відпочинку – «Гідропарк»
(острів
Передмістова
Слобідка,1);
«Перемога»
(бульвар
Перова, 2) і Труханів острів. Мешканці району мають можливість відпочивати та
користуватися послугами торгівельно-розважальних комплексів «Проспект»
(метро Чернігівська), «Космікс» (метро Дарниця), «Квадрат» (бульвар Перова),
Міжнародний виставковий центр (метро Лівобережна) та інші.
Робота щодо діяльності закладів культури району висвітлюється в засобах
масової інформації, WEВ-сайтах районної державної адміністрації, на сторінці
facebook відділу культури та на сайті ЦБС Дніпровського району м. Києва.
Школи мистецтв
Початкова спеціалізована мистецька освіта є пріоритетним напрямком
розвитку культури. Систему початкової мистецької освіти в районі складає
6 мистецьких шкіл. Особливий акцент у роботі мистецьких шкіл – це робота з
дітьми та молоддю, створення умов для їх духовного і творчого зростання та
збагачення на кращих зразках української та світової культури.
У 2020-2021 навчальному році в школах мистецтв навчаються –
2507 учнів, з них, на безоплатній основі – 408 дітей пільгових категорій
(це діти-інваліди, діти, які перебувають під опікою, діти з багатодітних та
малозабезпечених сімей).
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Показником оцінки діяльності шкіл мистецтв є рівень навчальновиховного процесу, який проводиться відповідно до індивідуальних
можливостей, здібностей та інтересів кожного учня.
В школах мистецтв працюють висококваліфіковані викладачі та
концертмейстери, які мають педагогічне звання «старший викладач», «спеціаліст
вищої категорії», «спеціаліст I категорії», але не зважаючи на свої здобутки,
постійно працюють над підвищенням кваліфікації, приймають участь у науковометодичних семінарах, майстер-класах, у роботі журі конкурсів та фестивалів.
Учні мистецьких шкіл у січні-березні 2021 році взяли участь в
Міжнародних (39), Всеукраїнських (21), міських та районних (4) конкурсах і
фестивалях та досягли значних успіхів. Загалом учні мистецьких закладів взяли
участь у 64 конкурсах різних рівнів, посіли призові місця, ставали переможцями
конкурсів, фестивалів, отримували дипломи, грамоти та заохочувальні призи.
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою
запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та на виконання
протоколів Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) в закладах культури організовано
дистанційне навчання.
Центр культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва (Центр)
Метою діяльності Центру є виховання у кожного громадянина високого
почуття патріотизму, любові до України, її народу, історії, релігії і культури.
Діяльність Центру відкриває населенню Дніпровського району багато
можливостей щодо розвитку їх творчих здібностей, спрямовується на всебічне
виховання людини, задоволення духовних i культурних потреб мешканців та
гостей міста.
Протягом звітного періоду працівники закладу, відповідно до покладених
на них завдань, забезпечували умови для розвитку професійного та
самодіяльного музичного, хореографічного, театрального мистецтв, народної
творчості, змістовного культурного дозвілля населення. З метою координації
проведення культурно-мистецьких заходів робота Центру ведеться за планами.
На базі Центру працюють 3 клубні об’єднання (115 осіб).
Клубне об’єднання «Від серця до серця»;
Зразкова аматорська студія декоративного розпису «Палітра»;
Зразковий аматорський колектив «Танцювальна студія «Гармонія».
В Центрі функціонують 7 бюджетних колективів (120 осіб):
Вокальний гурт «Smile project»;
Гурт барабанщиків «EVRIKA Drums»;
Народний колектив естрадно-циркова студія «Шарм»;
Ансамбль народної пісні «Дубрава»;
Народний колектив театр естради та моди «ART mix»;
Зразковий театр естради та моди «Модний театр»;
Зразковий колектив «Ансамбль танцю «Талісман».

49

Також в Центрі функціонує 11 розрахункових колективів (280 осіб):
студія «Школа Джазу Володимира і Яніни Журби»;
2 групи естетичного виховання «Естетичний розвиток дитини «You can
speak»;
Група естетичного виховання ENGLISH SPEAKING JOIN US TO ENJOY;
2 групи - Ансамбль бального та сучасного танцю «Сінергія»;
Декоративно-прикладне мистецтво «Територія дитячої творчості»;
Підготовча група зразкового театру естради та моди «Модний театр»;
Група естетичного виховання «CАНТЕМ» (йога);
Підготовча група Народного колективу циркова студія «Шарм»;
Група естетичного виховання «АРТміх».
У звітному періоду у Центром було організовано та проведено:
2 виставки робіт Аматорської зразкової студії декоративного розпису
«Палітра» та Студії «Територія дитячої творчості»;
9 концертів та концертно-розважальні програми;
9 вистав;
1 літературний вечір;
26 онлайн уроків/майстер - класів;
24 семінари та зустрічі;
52 засідання клубів :
Клубне об’єднання «Від серця до серця» - 2;
Аматорської зразкової студії декоративного розпису «Палітра» - 20;
Зразковий аматорський колектив «Танцювальна студія «Гармонія» - 30;
71 концертно –розважальний захід.
Проведення різноманітних масових заходів, організація роботи гуртків
художньої творчості, любительських об’єднань та клубів за інтересами, підбору
репертуару - це все дає можливість вдосконалювати роботу Центру в організації
дозвілля різних вікових груп населення.
Театр української традиції «Дзеркало»
Театр української традиції «Дзеркало» здійснює театрально-концертну та
культурно-просвітницьку діяльність шляхом створення та показу вистав
українською мовою, що відображає кращі напрямки вітчизняної духовнокультурної спадщини, самобутні звичаї, обряди та українські традиції.
Театр української традиції «Дзеркало» у першому кварталі 2021 року зіграв
16 вистав.
Кількість глядачів всього – 1007 чол., з них:
по квитках – 824 глядачі;
по запрошеннях – 183 глядачі.
Театр «Дзеркало» також взяв участь у 9 - суспільно-громадських заходах:
01 січня – захід з нагоди Дня народження Степана Бандери (Майдан
Незалежності);
22 січня – урочисте зібрання трупи театру з нагоди Дня Соборності
України;
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29 січня – участь в урочистих заходах та панахиді на Аскольдовій могилі,
присвячених богатирському чину Героїв Крут;
11 лютого - вшанування 102 - річниці подвигу героїв Трубежа (станція
Баришівка);
21 лютого – річниця пам’яті Героїв Небесної Сотні (Майдан
Незалежності);
24 лютого - «Урок пам’яті: від крутян до кіборгів» (бібліотека
ім. А. Малишка на вул. Миропільська, 19), присвячений Небесній Сотні.
Централізована бібліотечна система
Основні напрями діяльності бібліотечних закладів: підвищення
інформаційного сервісу бібліотек, створення максимально-комфортних умов
для роботи користувачів та персоналу, підвищення якості обслуговування,
підсилення видимості бібліотек для міської громади, апробації нових форм
масової бібліотечної роботи та організації дозвілля користувачів. Весь комплекс
заходів спрямовувався на збереження мережу бібліотек, підтримки зв'язків з
діловими партнерами, громадськими організаціями та ЗМІ для створення
позитивного іміджу бібліотек.
Мережа публічних бібліотек у Дніпровському районі м. Києва складається
з: 10 бібліотек для дорослих, 2 юнацькі бібліотеки, 6 дитячих бібліотек.
Для зручності мешканців Дніпровського району в ЦБС працює пункт видачі
літератури при ЦРБ ім. П.Тичини.
Бібліотеки швидко пристосувались до сучасних реалій. Окрім традиційних
заходів бібліотекарі:
активно популяризували бібліотечний фонд в інтернет-мережі;
надавали онлайн-консультації;
організовували онлайн-читання та онлайн-гуртки;
створювали якісну та креативну власну відеопродукцію;
інформували про онлайн-інструменти для читання й дистанційної
безкоштовної освіти;
пропонували відеоогляди літератури на сайті ЦБС та на сторінках у
соціальних мережах;
спілкувались з користувачами в бібліотечному месенджері.
Статистичні дані
Загальна
кількість
відвідувань

за І квартал 2020

за І квартал 2021

92624

75106

Кількість користувачів

31154

28867

Кількість документовидач

261725

233260

Бібліотечний

426825

409873

фонд,
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примірників/
з них: зарубіжною мовою
з них: російською мовою

4345
4205
(всього з рос.192991) (всього з рос.179815)
188646
175610

Створення електронної бази
248878
263761
даних, кількість записів
Загальна
кількість
проведених
тематичних
390
201
заходів
Загальна
кількість
проведених
зустрічей
з
60
33
видатними людьми
Протягом січня-березня 2021 р. бібліотеками ЦБС було запропоновано
201 захід (з них онлайн – 21), які відвідало 3275 мешканців м. Києва, а також
240 книжкових виставок та переглядів. З них віртуальних – 40.
Бібліотеки створювали сприятливі умови для промоції української книги
та читання, адже сьогодення вимагає від бібліотек виконання місії культурного
посередника між читачем та книгою.
У 2021 році було організовано 33 зустрічі з письменниками. Свої книжки
презентували О.Дерманський, І.Говоруха, М.Ещенко, М.Проніна, Т.Майданович,
В.Дмитренко, П.Шульга, С.Караєва, Б.Красавцев, Т.Неліна, П.Браницький,
С.Пантюк, С.Недериця, Х.Венгринюк, М.Морозенко, Г.Дудка, О.Шаварська,
Ю. Ілюха, О.Лущевська та інші.
У 2021 році проведено інформаційно-просвітницькі заходи з нагоди
відзначення ювілейних та пам’ятних дат:
100-річчя подій Української революції 1917-1921 років, Дня Соборності
України, Дня вшанування учасників Революції гідності та увічнення Героїв
Небесної Сотні, Міжнародного дня рідної мови, Дня пам’яті героїв Крут,
Дня безпечного Інтернету, Дня вшанування учасників бойових дій на території
інших держав, Міжнародного дня дарування книги, Всесвітнього дня
письменника, Всеукраїнського тижня читання;
150-річчя від дня народження Лесі Українки,130-річчя від дня народження
П.Тичини, до дня народження Тараса Шевченка, до дня народження
Л.Костенко;
заходи, спрямовані на поширення культурної та історичної спадщини
Кримського півострова, зокрема, корінних народів України;
заходи спрямовані на реалізацію Стратегії захисту та інтеграції в
українське суспільство ромської національної меншини;
заходи, спрямовані на інформування населення про захист від гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV.
Усі заходи відбувались з дотриманням усіх заходів безпеки – масковий
режим, дистанція, використання дезінфікуючих засобів.
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Бібліотеки ім. В.Яна, ім. В.Маяковського, ім. П.Усенка та ЦРБ
ім. П.Тичини в рамках проєкту Українського інституту книги (УІК)
«Поповнення бібліотечних фондів» розпочали активно популяризовати книжки,
отримані від УІК: відбулось 4 зустрічі з авторами книжок та створено та
презентовано на сторінках соціальних мереж 52 відеорекомендації.
У рамках співпраці з кінокомпанією Аrthouse Тraffic у ЦРБ ім. П.Тичини
та бібліотеках ім. В.Маяковського, відбулись кінопокази добірок сучасних
стрічок, що раніше були продемонстровані на міжнародних кінофестивалях
світу, а також стали визначними подіями в Україні. У звітному періоді відбулось
27 кінопоказів.
ЦБС Дніпровського району м. Києва долучилась до реалізації проєкту
Міністерства цифрової трансформації «Дія. Цифрова освіта», спрямований на
розвиток цифрових навичок громадян. Заняття відбувались в ЦРБ ім. П.Тичини,
бібліотеках ім. В.Сосюри, ім. В.Яна, ім. В.Маяковського. У бібліотеках кожен
відвідувач має можливість пройти навчання на Національній онлайн-платформі з
цифрової грамотності, отримати консультацію як записатись до лікаря, купити
квитки, зареєструватись у ГІОЦ та оплатити комунальні послуги, навчитись
працювати з навігаційними додатками. У першому кварталі бібліотекарі надали
33 консультації та провели 11 занять.
На базі Інтернет-центру ЦРБ ім. П.Тичини продовжував свою роботу
безкоштовні ІТ-курси для людей похилого віку «Комп’ютер – це легко!». За
січень-березень 2021 року відбулось 5 занять для 16 користувачів.
Протягом звітного періоду в бібліотеках Дніпровського району було
організовано 16 художніх виставок, фотовиставок та виставок творчих робіт
користувачів.
У бібліотеках ЦБС Дніпровського району працюють 12 клубів та
16 гуртків за інтересами. У січні-березні 2021 року було проведено 102 засідання
клубів та гуртків. За час карантину бібліотеки переформатували роботу клубів та
гуртків у онлайн-формат (30).
Головні досягнення у звітному періоді:
Директору Централізованої бібліотечної системи Дніпровського району
міста Києва Саврасовій Г.Г. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник
культури України»;
Бібліотеками започатковано та успішно реалізуються 10 нових проєктів:
«Від книжки до творчості» (бібліотека №16 для дітей);
«Вундеркінд» проєкт до Року математичної освіти (бібліотека
ім.В.Сосюри);
«Іван Миколайчук – легенда українського кіно» мистецький проєкт
(бібліотека ім. П.Усенка для дітей);
«Культурна мережа» онлайн-проєкт (ЦРБ ім. П.Тичини);
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«Навчи мене жити екологічно» онлайн-проєкт (бібліотека ім.
Є.Кравченка);
«Наша планета, твоя і моя» екологічний проєкт (бібліотека ім. П.Усенка
для дітей);
«Оживи казку» творчий проєкт (ЦРБ ім. П.Тичини);
«Примірочна професій: кар’єрний радник» (ЦРБ ім. П.Тичини);
«Стильні історії» творчий проєкт (ЦРБ ім. П.Тичини);
«Цікаво.ua» проєкт з популяризації читання (ЦРБ ім. П.Тичини);
до відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки бібліотеки
Дніпровського району провели Конкурс-марафон на кращій медіапродукт
«Я себе українкою звала…». У конкурсі взяли участь 15 бібліотек. Почесне
І місце зайняла бібліотека ім. П.Усенка для дітей з буктрейлером «Ні я жива, я
буду вічно жити, я маю в серці, те що не вмирає!»;
23 працівника навчались на онлайн-курсах, онлайн-тренінгах, вебінарах,
організованих ВГО «Українська бібліотечна асоціація» в межах Програми ООН
із відновлення та розбудови миру.
Фінансове забезпечення галузі «Культура»
У січні-березні 2021 року по галузі «Культура» надійшло коштів на суму –
28,8 млн гривень.
Власні надходження закладів культури у звітному періоді становлять
2 695,7 тис грн. Дніпровською районною в місті Києві державною
адміністрацією приділяється увага покращенню матеріально-технічної бази
закладів культури, зокрема проведенню поточних та капітальних ремонтних
робіт.
РОБОТА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА РЕАГУВАННЯ НА
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО
Протягом січня-березня 2021 року в районі оперативно велась робота з
ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків. За звітний період зареєстровано
52 випадки надзвичайних
ситуацій, зокрема: техногенного характеру –
0, природного – 0.
Розроблені та передбачені невідкладні та першочергові заходи щодо дій
органів влади та сил цивільного захисту району, які спрямовані на забезпечення
готовності та оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації, захист
населення і територій від впливу факторів техногенного та природного характеру,
вдосконалення процесу управління під час виконання завдань з ліквідації наслідків
аварій, катастроф та стихійного лиха.
Оперативними підрозділами комунальної аварійно-рятувальної служби
«КАРС» КМДА, яка працює у цілодобовому режимі, спеціалізованими службами
цивільного захисту Дніпровського району, аварійними службами комунальних
підприємств району, відділом з питань цивільного захисту протягом першого
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кварталу 2021 року здійснено 52 виїзди для ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, які виникали на території району.
З метою забезпечення життєдіяльності району, зменшення збитків та
негативних наслідків можливої надзвичайної ситуації природного характеру
розроблено «План реагування при виникненні надзвичайних ситуацій
метеорологічного характеру у зимовий період 2020-2021 року у Дніпровському
районі м. Києва».
Уточнено та погоджено «План реагування на надзвичайні ситуації
Дніпровського району міста Києва».
Згідно з розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації від 24.09.2020 №614 «Про утримання автомобільних доріг і
тротуарів у Дніпровському районі міста Києва в зимовий період 2020-2021
років» передбачено утворення районного штабу з координації робіт із зимового
утримання та прибирання території Дніпровського району міста Києва та
затверджено його склад; визначено перелік балансових об’єктів для
першочергового прибирання від снігу; визначені місця для тимчасового
складування снігу; підприємства та закріплені за ними об’єкти зимового
утримання.
Затверджено розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.11.2020 № 725 «Про організацію в Дніпровському
районі міста Києва соціального патрулювання в зимовий період 2020-2021
років», яким передбачено утворення оперативного штабу допомоги бездомним
особам та координацію цілодобового соціального патрулювання в зимовий
період та затверджено його склад.
З метою запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій
внаслідок несприятливих погодних умов в зимовий період 2021 року, мінімізації
їх негативних наслідків та оперативного реагування на них були організовані та
проводились наступні заходи:
відкориговано плани реагування органів управління, підприємств, установ
та організацій при виникненні надзвичайних ситуацій метеорологічного
характеру у зимовий період;
передбачено вжиття заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення
та сталої роботи районного господарства;
створено (поповнюються) матеріальні ресурси та аварійні резерви для
відновлення безперебійної роботи районного господарства;
аварійно-рятувальні служби і ремонтно-відновлювальні підрозділи
приведені у готовність до оперативного реагування на можливі надзвичайні
ситуації, створено необхідні запаси пального.
Під час ускладнення погодних умов та встановлення низьких температур
на території Дніпровського району м. Києва були розгорнуті пункти обігріву за
адресами:
Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району
міста Києва (вул. Курнатовського, 7-а, корпус 3);
Київська міська клінічна лікарня №11 (вул. Рогозівська, 6);
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ЖЕД-409 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Дніпровського району міста Києва» (вул. Кибальчича, 13-б).
У зимовий період 2021 року при загрозі виникнення надзвичайних
ситуацій було передбачено створення оперативного штабу та цілодобове
чергування відповідальних працівників Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації, комунальних підприємств та інших підприємств,
установ та закладів району.
На виконання «Плану основних заходів Київської міської державної
адміністрації та органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску
льодоходу, повені та паводків у 2021 році» розроблено «План основних заходів
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації щодо підготовки до
пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році».
Згідно з планом були проведені наступні заходи:
визначені об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики,
зв’язку та інші об’єкти господарювання, які можуть зазнати негативного впливу
природних явищ, передбачено проведення заходів спрямованих на забезпечення
їх сталого функціонування під час пропуску повені та паводків;
уточнені розрахунки сил та засобів необхідних для проведення запобіжних
заходів і виконання робіт під час ліквідації наслідків повені та паводків; порядок
взаємодії органів виконавчої влади району і регламент зв’язку, інформування,
оповіщення; порядок доведення попереджень і оповіщень до населення,
робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка і
повені та їх орієнтовні масштаби;
у разі необхідності передбачено створення оперативного штабу та
оперативної мобільної групи для керівництва роботами з пропуску повені та
паводків, розроблений регламент їх роботи, у тому числі передбачено при
загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій цілодобове чергування;
спільно з фахівцями Дніпровського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві
здійснювався контроль за готовністю інженерної та автомобільної техніки,
засобів евакуації людей, мобільного насосного обладнання, автономних джерел
живлення та освітлювання, засобів забезпечення питною водою, створенням
резерву паливо-мастильних матеріалів для виконання на території району робіт з
ліквідації можливих наслідків повені та паводків;
уточнювався план з питань евакуації населення району в мирний час, яке
може потрапити в зону можливого впливу повені та паводку, підтоплення,
небезпечного хімічного забруднення, стихійного лиха, інших надзвичайних
ситуацій; уточнювались основні показники з евакуації та транспортного
забезпечення заходів цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій
техногенного та природного походження;
визначені місця розміщення збірних пунктів евакуації, приймальних
пунктів евакуації та пунктів (місць) тимчасового розміщення евакуйованого
населення, передбачено матеріально-технічне забезпечення заходів евакуації,
визначено маршрути евакуації, порядок проведення оповіщення населення та
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порядок проведення евакуаційних заходів населення, яке може потрапити в зони
підтоплення;
проводились заняття з керівниками збірних та приймальних пунктів
евакуації, пунктів тимчасового розміщення евакуйованого населення з питань
порядку дій евакуаційних органів під час проведення евакуації населення,
проводилась перевірка документації,
керівництву надавалась методична
допомога з приведення пунктів в готовність до виконання завдань за
призначенням;
передбачена взаємодія з Департаментом муніципальної безпеки
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Київською службою порятунку КАРС КМДА, Дніпровським
РУ ГУ ДСНС України у м. Києві, Дніпровським управлінням поліції ГУ
Національної поліції у м. Києві, КП «Плесо» щодо порядку і регламенту зв’язку,
інформування, оповіщення у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій
та порядку виконання робіт з ліквідації наслідків паводків та повені;
визначено порядок доведення попереджень і оповіщень до населення,
робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка і
повені та їх орієнтовні масштаби, зони можливого підтоплення в період
проходження паводку та повені: території, вулиці, будинки, інженерні мережі та
інші об’єкти інфраструктури району.
Проводиться подальша робота щодо ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією
забезпечено здійснення контролю за дотриманням правил карантину людей,
санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм.
Робочими групами, до складу яких залучаються працівники
Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві,
КП виконавчого органу Київради (КМДА) «Муніципальна охорона»,
КП
виконавчого
органу
Київради
(КМДА)
«Київблагоустрій»,
ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві щоденно здійснюються перевірки
дотримання правил карантину, при наявності порушень - складаються
протоколи згідно зі статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
Також вживалися заходи щодо:
забезпечення взаємодії між органами управління і спеціалізованими
службами цивільного захисту Дніпровської районної ланки територіальної
підсистеми міста Києва ЄДС ЦЗ з вирішення питань щодо залучення необхідних
сил та засобів для ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації;
організації та проведення інформування населення щодо правил поведінки
під час ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації;
здійснення безперервного контролю за проведенням робіт з ліквідації
медико-біологічної надзвичайної ситуації;
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ведення обліку робіт, що були проведені спеціалізованими службами
цивільного захисту, аварійно-рятувальними службами під час ліквідації
надзвичайної ситуації.
Щоденно здійснюється збір, узагальнення та надання до міського штабу з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації оперативної інформації про вжиті
заходи підприємствами, установами та організаціями району, які спрямовані на
запобігання виникненню, поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
Впродовж звітного періоду Комісією з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Дніпровської райдержадміністрації
розглянуто наступні питання:
26 січня 2021 року: «Виконання протоколу доручень №5 (2355)
напрацьованих під час наради з обговорення оперативних питань Київської
міської ради «Київської міської державної адміністрації» стосовно виникнення
надзвичайної ситуації, що виникла 21 січня на околиці міста Харкова внаслідок
пожежі у пансіонаті «Золотий час»;
19 березня 2021 року: «Про заходи органів місцевої виконавчої влади щодо
забезпечення пропуску весняної повені у 2021 році та виконання
протипаводкових заходів підприємствами та установами Дніпровського району
міста Києва».
Відповідно до вимог п.21 ч.1 ст.19 Кодексу цивільного захисту України,
п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 №819
«Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту» та з метою своєчасної та якісної підготовки проекту
розпорядження Київської міської державної адміністрації «Про затвердження
Плану основних заходів цивільного захисту м. Києва на 2021 рік», в
Дніпровському районі було визначено потребу у навчанні керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності міста Києва у 2021 році.
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів і
фахівців у сфері цивільного захисту протягом січня-березня 2021 року
проводилась відповідно до Постанови КМУ від 23.10.2013 №819
«Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту», «Плану комплектування Навчально-методичного центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва на 2021 рік».
Основною формою підготовки цивільного захисту було проведення на
підприємствах, в установах та організаціях Дніпровського району спеціальних
об’єктових навчань та тренувань з відпрацюванням дій за планом ліквідації
аварійної ситуації.
Протягом першого кварталу 2021 року велась робота щодо розгляду
звернень громадян району, які надходили до відділу звернення громадян, відділу
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з
питань
цивільного
захисту
Дніпровської
райдержадміністрації,
КБУ «Контактний центр міста Києва», вирішувались питання щодо надання
допомоги населенню у вирішенні порушених питань, попередження виникнення
надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
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Основні показники економічного і соціального розвитку
Дніпровського району міста Києва за січень-березень 2021 року

Показники

за січень
- березень
2020 року

за січеньберезень
2021 року

за січеньберезень
2021 року
до січняберезня
2020 року,
%

767,1

115,8

566,7

119,6

248,9

117,0

14205

75,4

5586,9
6 (з них

101,9
100,0

Бюджетно – фінансова політика
Індикативні доходи району – всього (загальний фонд),
662,7
млн грн
473,8
Обсяг видатків передбачені бюджетом м. Києва на
Дніпровський район – всього загальний та спеціальний
(бюджет розвитку) фонди, млн грн
Розвиток підприємництва
Обсяг надходження коштів від сплати єдиного податку
на підприємницьку діяльність, млн грн

212,7

Загальна кількість наданих адміністративних послуг
через районні центри надання адміністративних послуг,
18850
од.
Розвиток ринкової інфраструктури
Загальний товарообіг, млн грн
5482,8
6 (з них
Кількість ринків та торговельних майданчиків, од.
1 на
Кількість торговельних місць на ринках, од.

реконструкції)

1 на
реконструкції)

2287

2234

Кількість ярмарків
6
8
Кількість учасників сільськогосподарських ярмарків
467
426
Управління об’єктів комунальної власності
Площа надана в оренду, тис. кв. м
112,83
109,35
Нарахована орендна плата, тис. грн
8926,02
4191,74
Заборгованість
з
орендної
плати,
тис.
грн
(без ПДВ)*
1653,04
1317,66
Відношення фактичної кількості зареєстрованих об’єктів
нерухомого майна за звітній період (наростаючим
підсумком з початку року) до загальної кількості
незареєстрованих об’єктів нерухомого майна до початку
звітного року, у % (щоквартально)

6,84

13,78

97,7
133,3
91,2
96,9
46,96
79,7

201,5
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Показники

за січень
- березень
2020 року

за січеньберезень
2021 року

Капітальні вкладення та житлове будівництво
Обсяг запланованих/освоєних капітальних вкладень за
рахунок коштів бюджету м. Києва передбачених
Програмою економічного і соціального розвитку
23,0/0
8,9/0
міста Києва по об’єктам на замовлення Дніпровської
РДА, млн грн
Рівень освоєння капітальних вкладень за рахунок коштів
бюджету м. Києва, у відсотках до обсягів, передбачених
Програмою економічного і соціального розвитку
0
0
міста Києва по об’єктам на замовлення Дніпровської
РДА,%
Обсяг запланованих/освоєних коштів на капітальний
ремонт за рахунок коштів бюджету м. Києва, по 384,4/23,0
197,5/6,3
об’єктам на замовлення Дніпровської РДА, млн грн
Рівень виконання робіт з капітального ремонту за
рахунок коштів бюджету м. Києва у відсотках до
обсягів, передбачених бюджетом міста Києва на
5,64
3,2
відповідний рік по об’єктам на замовлення Дніпровської
РДА,%
0
0
Введення в експлуатацію житлових будинків, од.
Введення в експлуатацію житлових будинків, тис. м.
0
загальної площі житла, тис. кв. м
Промислова, інноваційна політика
Обсяг реалізованої промислової продукції всього,
3011,5
млн грн*
Зайнятість населення і ринок праці
Чисельність безробітних, чол.
1496
Кількість одиниць вакансій у банку даних, од.
2322
Чисельність залучених до участі в оплачуваних
громадських роботах, чол.

-

Соціальний захист населення
Чисельність осіб, які мають право на пільги, тис. осіб,
63,4
зокрема:
чисельність осіб, які користуються пільгами на житлово14,9
комунальні послуги, тис. осіб
Чисельність одержувачів державної допомоги сім’ям з
19,1
дітьми, тис. осіб
Чисельність малозабезпечених сімей, яким надається
1,3
державна соціальна допомога, тис. сімей
Чисельність осіб, які перебувають в Єдиній
24,8

за січеньберезень
2021 року
до січняберезня
2020 року,
%

38,7/0

0

51,4/27,4

56,7

0

0

0

3312,7

110,0

2585

172,8

2630
-

113,3
-

58,8

93

13,0

87

17,1

90

1,2

92

25,2

102
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Показники

за січень
- березень
2020 року

за січеньберезень
2021 року

за січеньберезень
2021 року
до січняберезня
2020 року,
%

інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених
осіб, тис. осіб
Одержувачі державної соціальної допомоги інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам, тис. осіб
Чисельність сімей, яким призначено субсидії, тис. сімей

3,0

3,0

100

0,8

0,6

75

Нараховано коштів для відшкодування витрат по
нарахованих субсидіях, тис. грн

61827

60569

98

Обсяг заборгованості з виплати зарплати на
підприємствах і організаціях району, тис. грн станом на
01.03.2021

11679,4

5304,3

45

3954

90

1198

97

106

100

15,2

-

7,2

91

6,4

90

0,8

100

4,0

3,9

98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,147
-

3,4
0
-

11,935*

86,1

Чисельність одиноких малозабезпечених пенсіонерів та
4411
інвалідів, які знаходяться на обліку, осіб
Чисельність одиноких малозабезпечених пенсіонерів та
1233
інвалідів, які знаходяться на обслуговуванні, осіб
Чисельність
обслуговуючого
персоналу/соціальні
106
працівники, осіб
Фінансова підтримка громадських та благодійних
організацій за міською цільовою програмою «Соціальне
партнерство на 2019-2021 роки», тис. грн
Подолання наслідків аварії на ЧАЄС
Чисельність громадян, які постраждали від наслідків
7,9
аварії на ЧАЕС всього, чол., зокрема:
7,1
дорослих, чол.
0,8
дітей, чол.
Чисельність осіб, які отримують допомоги та
компенсації як постраждалі внаслідок Чорнобильської
катастрофи, тис. осіб
Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
аварії на ЧАЕС, всього, осіб, зокрема:
дорослих, осіб
дітей-інвалідів, осіб

Житлове господарство
4,403
Капітальний ремонт житлового фонду, млн грн
Ремонт фасадів, млн грн
0,276
Ремонт покрівель, млн грн
Благоустрій території, млн грн
Інші роботи (поточний ремонт житлового фонду13,873*
складова тарифу), млн грн*
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Показники

Нараховано населенню за послуги з утримання будинків,
споруд та прибудинкової території, млн грн
Оплата населенням послуг з утримання будинків, споруд
та прибудинкової території млн грн
Оплата населенням послуг з утримання будинків, споруд
та прибудинкової території , %
Кількість ОСББ
з них зареєстровано у звітному періоді

за січень
- березень
2020 року

за січеньберезень
2021 року

94,684

93,016

за січеньберезень
2021 року
до січняберезня
2020 року,
%
98,2

85,089*

85,846*

100,9

90,0

92,3

102,6

111
4

117
2

105,4
50

18,7

104,5

18,7
0,8

104,5
57,1

Дорожнє господарство
Обсяг виконаних робіт за рахунок бюджету, всього,
17,9
млн грн, зокрема:
з міського бюджету, млн грн
17,9
через корпорацію «Київавтодор», млн грн
Договірні роботи, млн грн
1,4
Озеленення та благоустрій
Обсяг виконаних робіт (міський бюджет), млн грн

16,1

13,9

86

Договірні роботи, млн грн

0,9

1,0

111

Освіта
Розвиток загальноосвітніх навчальних закладів
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів та
навчально-виховних комплексів, од., всього,
зокрема:
приватні заклади, од.
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104,8

7
38,2

10
38,0

142,5
99,5

3,3
17 304

100
129

89

97,8

9
13,3

128,6
0,95

1,6
14 388

94,1
126,1

6,7

40,4

Чисельність учнів - всього, тис. осіб

3,3
Чисельність учителів - всього, тис. осіб
13 419
Середня зарплата учителя у державних школах, грн
Розвиток дошкільної освіти
Кількість функціонуючих закладів дошкільної освіти та
91
навчально-виховних комплексів, од., всього,
зокрема:
приватні заклади, од.
7
Чисельність дітей у закладах дошкільної освіти всього,
14,0
тис. чол.
Чисельність вихователів – всього, тис. осіб
1,7
Середня зарплата вихователів у державних дошкільних
11 411
закладах, грн
Обсяги коштів на харчування дітей в шкільних та
16,6
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за січень
- березень
2020 року

за січеньберезень
2021 року

за січеньберезень
2021 року
до січняберезня
2020 року,
%

дошкільних закладах, всього млн грн
Чисельність оздоровлених дітей, чол.

0

0

0

Обсяг коштів на оздоровлення дітей, тис. грн

0

0

0

2,9

0,49

16,89

370,8
320,9

471,9
418,9

127,3
130,5

Показники

Обсяг коштів на підготовку закладів освіти до нового
навчального року, млн грн
Обсяг видатків на утримання галузі «Освіта», млн грн
на оплату праці та нарахування на неї, млн грн

Підтримка молоді, фізичної культури та спорту
Чисельність дітей та молоді віком від 0 до 35 років,
тис. чол.

118,8

119,1

100,3

0

0

0

12,973

16,997

131

30

30

100

13

13

100

148

119

79,9

2433

2310

95

320

321

100,3

3,313

3,694

111,5

0

0

0

3

3

100

Площинні спортивні споруди, усього, од., з них:

350

353

100,9

майданчики з тренажерним обладнанням

31

32

103,2

тенісні корти, од.

10

10

100

футбольні поля, од.

15

22

146,7

інші майданчики, од.

294

289

98,3

Плавальні басейни, од.

9

8

88,9

Стрілецькі тири, од.
Спортивні зали, од.
Споруди зі штучним льодом, од.

23

23

100

76
2

76
2

100
100

Обсяг коштів, направлених на проведення програм та
заходів з питань реалізації молодіжної політики, тис. грн
Обсяг коштів, направлених на проведення спортивномасових та фізкультурно-оздоровчих заходів, тис. грн
Кількість підліткових клубів, од.
із них фізкультурно-спортивних клубів за місцем
проживання населення, од.
Кількість гуртків та секцій підліткових клубів за місцем
проживання населення, од.
Чисельність дітей, які займаються в підліткових клубах,
чол.
із них чисельність дітей пільгових категорій, чол.
Обсяг коштів, направлених на утримання підліткових
клубів, млн грн
Чисельність оздоровлених дітей всього, осіб
Стадіони, од.
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Показники

за січень
- березень
2020 року

Приміщення для проведення фізкультурно-оздоровчої
150
роботи, од.
Дитячо-юнацькі спортивні школи, од.
4
Чисельність населення, охопленого всіма видами
54,3
фізкультурно-оздоровчої роботи, тис. чол.
Чисельність учнів середніх загальноосвітніх шкіл, що
займаються фізкультурно-оздоровчою роботою, тис.
36,0
чол.
Чисельність дітей, що займаються в ДЮСШ, СДЮШОР,
3,2
ШВСМ, тис. чол.
Чисельність тренерів, що проводять заняття, чол.
280
Подолання дитячої бездоглядності
Чисельність дітей, яким необхідний соціальний захист
482
та які перебувають на обліку в службі у справах дітей,
зокрема:
чисельність
дітей-сиріт
та
дітей, позбавлених
427
батьківського піклування
55
діти, які опинилися у складних життєвих обставинах
1955
Кількість багатодітних родин, од.
6158
з них дітей до 18 років, чол.
Обсяг коштів, направлених на проведення програм та
28,9
заходів служби у справах дітей та сім’ї, тис. грн
Культурно-мистецька діяльність

за січеньберезень
2021 року

за січеньберезень
2021 року
до січняберезня
2020 року,
%

148

98,7

4

100

51,5

94,8

37,9

105,3

3,16

98,75

301

107,5

645

133,8

426

99,7

219
2005
6313
28,5

398,2
102,6
102,5
98,6

Кількість публічних бібліотек, од.

18

18

100

Кількість клубних закладів, од.

1

1

100

0,6

0,6

100

6

6

100

2247

2507

111

2

3

150

Чисельність працівників в галузі «Культура», чол.

668

668

100

Середня зарплата працівника галузі «Культура», грн

8625

11101

129

22,8

28,8

126

29,5

34,5

117

в них тис. місць
Кількість дитячих музичних, художніх шкіл та шкіл
мистецтв, од.
Чисельність учнів у школах естетичного
виховання (основний контингент), учнів
Кількість парків культури і відпочинку, од.

Обсяг видатків на утримання галузі «Культура», зокрема
(школи естетичного виховання), млн грн
зокрема, кошти на проведення культурно-мистецьких
заходів, тис грн

65

за січень
- березень
2020 року

Показники

за січеньберезень
2021 року

за січеньберезень
2021 року
до січняберезня
2020 року,
%

Охорона здоров’я
Середня зарплата лікаря, грн

15001

18783

125,2

Середня зарплата середнього медичного персоналу, грн

10201

12578

123,3

*інформація за оперативними даними

