Звіт про діяльність
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
у 2020 році

Доповідає голова Дніпровської РДА Ігор Щербак

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

2020 рік

БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Динаміка надходжень податків та зборів, мобілізованих у Дніпровському районі до
бюджету міста за січень-грудень 2020 року, в порівнянні з січнем-груднем 2019 року
(млн грн)
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БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ОСНОВНИХ ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ
в порівнянні з 2019 роком (млн грн)
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БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

2020 рік

БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Структура видатків на фінансування захищених статей

1762,8

59,7

86,8

66,2

136,4

млн. грн.
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2020 рік

КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ
578 об’єктів:

На суму 364,4 млн грн:

397 - житлово-комунальне
господарство

178,3 млн грн

159 - освіта

166,5 млн грн

15 - соціальний захист
8,7 млн грн

3 – культура та мистецтво
2 – фізична культура та спорт

2 – державне управління

6,0 млн грн
1,3 млн
Фізична
культура
та спорт

3,6 млн грн

Культура
та
мистецтво

Державне
управління

Соціальний
захист

Освіта

Житловокомунальне
господарство

2020 рік

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

Виконано робіт на суму 20,9 млн грн:

12,5 млн грн - завершення робіт по об’єкту: «Реконструкція стадіону середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 м. Києва вул. С. Стальського, 26-А у
Дніпровському районі»

8,4 млн грн

-

завершення робіт по об’єкту: «Реконструкція частини будинку на бульварі
Ярослава Гашека, 4 у Дніпровському районі м. Києва під соціальні квартири центру соціальної
підтримки дітей та сімей»

2020 рік

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ У 2021 РОЦІ
Бюджетом міста Києва на 2021 рік
передбачено 206,4 млн грн
Капітальні ремонти
– 197,5 млн грн

Капітальні вкладення
– 8,9 млн грн

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО – 96,7 млн грн
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ – 5,0 млн грн

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА – 0,9 млн грн
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ – 6,5 млн грн
ОСВІТА – 94,8 млн грн
КУЛЬТУРА – 2,5 млн грн

на 2021 рік

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ
Динаміка надходження плати за орендне використання нерухомого майна
у 2016-2020 рр. (тис. грн.)
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УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ
В умовах оренди об’єкти
нерухомого майна
комунальної власності

Загальна площа
109,61 тис. кв. м

96,7 % (до 2019 р.)

Орендні платежі

20 266,47 тис. грн
(без ПДВ)

100,6 % (від нарахованої
орендної плати)

1316,5 тис. грн
(без ПДВ)

84,1 % (до початку року)

Заборгованість з орендних
платежів

2020 рік

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ
Обсяги отриманих орендних платежів (тис. грн)
І місце серед інших районів Києва
25 000,00

20 266,47
20 000,00

16 907,67
15 253,70
15 000,00

14 517,93

10 000,00

5 000,00

0,00

ДНІПРОВСЬКИЙ

Печерський

Оболонський

Солом'янський

2020 рік

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
50 промислових підприємств

На 9 066,3 млн грн реалізовано продукції
358,0 млн грн інвестовано у розвиток
власного виробництва (за рахунок внутрішніх відрахувань)

2020 рік

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ:

На суму 2 731,5 млн грн

Частка реалізації – 30,1 %
(на 100,0 млн грн більше, ніж за 2019 рік)

12 – підприємств-експортерів
2020 рік

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
2 626,4 млн грн податків та зборів, мобілізованих по
Дніпровському району, надійшло до загального фонду бюджету
міста Києва (на 158,1 млн грн більше, ніж за 2019 рік)

57,9 тис. суб’єктів
підприємницької
діяльності

27,6 тис.

30,3 тис.

юридичних
осіб

фізичних осібпідприємців

55,8 тис.

57,9 тис.

суб’єктів
підприємницької
діяльності

суб’єктів
підприємницької
діяльності

2019 рік

+ 2,1 тис.

2020 рік

2020 рік

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
КОМУНІКАЦІЯ РАЙОННОЇ ВЛАДИ ТА ПІДПРИЄМЦІВ

Телефонна
«гаряча лінія»

(044)-292-92-00
2020 рік

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Контроль за дотриманням карантинних вимог
Створено робочу групу з контролю за дотриманням підприємствами транспорту вимог розпорядчих
документів щодо проведення профілактичних і протиепідемічних заходів на території району

2020 рік

СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ

В районі діє:
814 підприємств побутового
обслуговування
575 підприємств торгівлі

В 2020 році відкрито:
8 підприємств торгівлі
та побуту

248 підприємств ресторанного
господарства

12 торгово та торговорозважальних центрів
7 ринків та торговельних
майданчиків

2020 рік

СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Проведено 37
районних ярмарків
з продажу сільськогосподарської
продукції та продовольчих товарів

взяли участь

Майже 2,0 тис.
представників
товаровиробників, фермерських та
селянських господарств

2020 рік

СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Переможець районного конкурсу-огляду суб'єктів
господарювання сфери побутового обслуговування на
присвоєння звання зразкового у Дніпровському районі
Номінація «Послуги перукарень та салонів краси»

Салон краси «Бульвар»
ФОП Корчевська Я.Л.
(бульв. Праці, 7)
2020 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Житловий фонд Дніпровського району:
1 375 багатоповерхових будинків,
з яких:

Будинки комунальної власності

ЖБК

127

Інвестиційні будинки

94

ОСББ

Відомчі будинки
Відомчі гуртожитки
1 070 будинків приватного сектору

1 008

115

36
21

75 % житлового фонду району обслуговує
Комунальне підприємство «Керуюча компанія з
обслуговування житлового та нежитлового фонду
Дніпровського району м. Києва»

2020 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Заборгованість мешканців будинків комунальної власності за послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Нараховано

Сплачено

Заборгованість

358 277
тис. грн

328 947
тис. грн

29 330
тис. грн

2019 рік

10,6%
26,5 млн грн

2020 рік
29,3 млн грн

2020 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 397 об’єктів
на суму 178,3 млн грн
Капітальний ремонт

асфальтового
покриття 100 об’єктів

житлових
будинків - 266
об’єктів, в т.ч.:

інженерних мереж
(ХВП, ГВП, ЦО,
каналізація) - 34 об.
сходових клітин –
32 об.
покрівель - 37 об.
балконів -1 об.

міжбудинкових
проходів - 8
об’єктів

ОБЛАШТОВАНО:
12 ігрових майданчикі; 7
спортивних майданчиків; 4
контейнерних майданчиків
для сміття

місць загального
користування - 22 об.

Заміна вікон у будинках – 70
об’єктів

електричних мереж/
електрощитових - 26 об.

На умовах співфінансування
здійснено капітальний
ремонт житлового фонду на
22 об’єктах

вхідних груп - 8 об.
фасадів-5 об.

ремонт (модернізація)
модульних індивідуальних
теплових пунктів -11 об.

Громадські проекти переможці
конкурсу – 1 об’єкт

2020 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
ПОТОЧНІ РЕМОНТИ
на суму 28,6 млн грн:
покрівель на 187 будинках на
суму 6,0 млн грн

вхідних груп та перших
поверхів сходових клітин у 47
будинках на суму 1,5 млн грн
сходових клітин перших
поверхів на 51 будинку на суму
2,0 млн грн
цоколя на 21 будинку на суму
0,05 млн грн

роботи з герметизації стиків
стінових панелей проведено на
140 будинках на суму 2,2 млн грн

фасаду на 26 будинках на
загальну суму 0,6 млн грн

елементів зовнішнього
благоустрою на суму 1,5 млн
грн
інші роботи на суму 4,65 млн грн

інженерних мереж (ЦО,
ХВП,ГВП) на 69 будинках на
суму 7,0 млн грн
асфальтного покриття на суму
2,2 млн грн
електромереж на 28 будинках
на суму 0,5 млн грн
заміна вікон та дверей та
відновлення укосів на 15
будинках на суму 0,4 млн грн

2020 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Роботи з благоустрою території:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

відремонтовано асфальтове покриття прибудинкових територій на площі 3 950 м²
відновлено благоустрій після аварійних розриттів на 410 об’єктах
вивезено близько 13,1 тис. м3 опалого листя та 2 200 тис. м3 інших відходів
прочищено 1 773 п/м зливоприймальної мережі та 654 од. оглядових колодязів
проведено протиепідеміологічну обробку підвальних приміщень (з дератизації
на площі 586 415 м², з дезінсекції на площі 561 649 м²)
проведено санітарну обрізку та видалено гілля на 1 529 деревах
очищено 652 зливоприймача
виготовлено та встановлено:
15 грат на колодязі, 125 лавочок для відпочинку
1782,8 м/п огороджень зеленої зони
видалено 612 дерев

2020 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Підготовка житлового фонду до опалювального сезону

Придбано
матеріали, запірну арматуру, манометри, термометри, труби,
комплектуючі, паливо-мастильні матеріали у кількості
16,1 тис. од. на загальну суму 5,5 млн грн

2020 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
В районі 1 375 житлових
багатоповерхових
будинків

У 120 будинках
зареєстровано 115

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

8
зареєстровано у 2020 році

2020 рік

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
Обсяг виконаних робіт – 155,2 млн грн:
- за рахунок бюджету – 140,5 млн грн (89,2 млн грн - 2019 рік)

- договірні роботи – 14,7 млн грн (33,4 млн грн - 2019 рік)

2020 рік

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
Проведено поточні (середні) ремонти:
•
•
•
•
•
•

на площі 134 646 кв. м асфальтобетонних покриттів доріг
823 кв. м дорожнього покриття після аварійних ремонтів на тепломережах та мережах водопостачання
842 п/м транспортних і тротуарних огороджень
на 31 км асфальтобетонного покриття доріг ремонт тріщин
73 оглядових колодязів та 127 зливоприймальників
у 52 місцях понижено бортовий камінь з влаштуванням тактильної плитки на пішохідних переходах

Влаштовано (встановлено):
• 800 обмежувальних антипаркувальних стовпчиків
• 9 велопарківок
• 5 острівців безпеки

2020 рік

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

Санітарне утримання вулично-дорожньої мережі
площа 2 476,2 тис. м²
Вивезено: 235,7 тон сміття, 1 271тон піскозмету
Очищено: 1 762 зливоприймача,
162 оглядових колодязя

2020 рік

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

Проведено капітальний ремонт
вулиць: Макаренка, Вільхової та О. Довбуша, що було передбачено
проектними рішеннями в складі робіт з будівництва автомобільної
дороги, що сполучатиме вулицю О. Довбуша та Броварський проспект

2020 рік

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
Планові показники виробничої програми перевиконано:
План
Посадка дерев

900
шт.

Виконано

Виконано
1 551
шт.

Посадка кущів

4 000
шт.

8 431
шт.

Посадка квітів

850
тис.
шт.

990
тис.
шт.

Видалення
омели

800
шт.

1 026
шт.

План

Виконано
робіт:
за рахунок
бюджетних
асигнувань на
загальну суму
68,5 млн грн
(на 7,7% більше
2019 року)

Формувальна та
санітарна
обрізка дерев

5 500
шт.

Видалення
сухостійних
та аварійних
дерев

400
шт.

7 512
шт.

617
шт.

Ремонт газонів

2,5 га

2,66
га

Влаштування
газонів

2,5
га

2,86
га

2020 рік

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
Парк «Аврора»

Капітальні ремонти
3 парки

Парк «Радунка»

Спортивно-оздоровчий парк Шумського

2020 рік

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
Капітальні ремонти
8 скверів
по вул. Бородіна; вул. Малишка, 9-а; вул. Стальського, 26а-2а; вул.
Алматинська, 60; вул. Шептицького, 5; бульвару Я. Гашека, 15; вул.
Сосюри та Празька, 1, 3; Харківському шосе 5, 7/1

2020 рік

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
До Національного реєстру
Рекордів України занесені:
найдовша алея сакур на
бульварі Верховної ради
найбільша площа квіткової
композиції казкової тематики
- виставка квітів «Аліса в країні
див» в парку «Перемога»

2020 рік

КОНТРОЛЬ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ
Виявлено 8 488 порушень благоустрою - всі усунуто
(складено 374 адміністративні протоколи)
Вручено 197 приписів

Перевірено на законність,
розміщення та функціонування
197 МАФів

Складено 22 адміністративні
протоколи
Демонтовано 1 нововстановлений
окремо стоячий Автомобільний
газозаправний пункт
2020 рік

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
На обліку в Управлінні соціального захисту населення
25 тис. осіб

З інвалідністю

18,6 тис.
осіб

Одержувачів державної допомоги сім’ям з дітьми

13,1 тис.
сімей

Одержувачів житлової субсидії

7,3 тис. осіб

Учасники війни та бойових дій

4 тис.

Одержувачів компенсаційних виплат громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3 тис.

Одержувачів державної соціальної допомоги
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

1,3 тис.

Малозабезпечених сімей

2020 рік

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
ДОПОМОГА
УЧАСНИКАМ
АТО/ООС

на обліку 1 965
учасників
АТО/ООС
(на 01.01.2020 р.)

30 - поранених в ході
проведення АТО/ООС;
35 - дніпровчан
значаться загиблими;
75 – членів сімей
загиблих/померлих (в
т.ч. 20 неповнолітніх дітей
учасників АТО);

57 – використали право
на отримання
реабілітаційних
путівок

ДОПОМОГА
ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИМ
ОСОБАМ

на обліку 25,2 тис.
осіб (видано майже
1,5 тис. довідок про
взяття на облік (що
звернулись вперше);
призначено/перерахова
но більше 3,6 тис.
допомог для покриття
витрат на
проживання)

ЖИТЛОВІ
СУБСИДІЇ
(Пільги з оплати
житлово-комунальних
послуг нараховано 14,2
тис. сім‘ям пільговиків
на загальну суму
109 723,2 тис. грн)

НА ОБЛІКУ
59,9 тис. осіб в
Єдиному
державному
автоматизованому
реєстрі осіб, які
мають право на
пільги

Протягом року 29,6
тис. сім’ям
призначено житлові
субсидії

2020 рік

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

7 відділень за
напрямками
роботи:

3 відділення в
трьох
мікрорайонах:
•

• Центральне
• Березняківське

• Русанівське

на обліку
4 598 одиноких
непрацездатних
громадян, з яких
1 364 підопічних на надомному
обслуговуванні

послуги надаються
36 багатодітним
родинам (130 дітей);
15 дітям-сиротам;
54 дітям з
інвалідністю;
9 дітям, що мають
батьків-інвалідів

3 відділення
соціальної
допомоги вдома;
• 3 відділення
денного
перебування;
• відділення
організації надання
адресної
натуральної та
грошової допомоги

2020 рік

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Щомісячні безкоштовні
продуктові набори
(на суму 1 711,6 тис. грн)

Матеріальна допомога
(на суму
8 122,9 тис. грн)

За рахунок
коштів міської
цільової програми

«Турбота.
Назустріч
киянам»

Святкові продовольчі
набори
(на суму 453,7 тис. грн)

Лежачі хворі забезпечуються
гігієнічними засобами

(підгузки, пелюшки, гігієнічні
прокладки)

2020 рік

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
2 509,7 тис. грн гуманітарної допомоги отримано від благодійних організацій
(БО БФ «Старенькі», БО МБФ «Давай допоможемо», БО БФ «Щаслива лапа», ТОВ «АТБ Маркет»,
ГО «Фундація суспільно – прав. Комун «ЛОГАРДС», БО «Життєлюб»)

5 059 малозахищених мешканців району забезпечено продовольчими наборами та
товарами повсякденного вжитку (з метою протидії поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19, в столиці створено Єдиний координаційний центр, який отримує від громадських організацій і
соціально-відповідального бізнесу товари першої необхідності, збирає інформацію про тих, хто найбільше
потребує допомоги та забезпечує їх через районні органи соціального захисту необхідними продуктами)

2020 рік

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

4 відділення:
ранньої реабілітації
(абілітації)

фізичної реабілітації та
медичного спостереження

психолого-педагогічної
реабілітації (денне
перебування)

трудової
реабілітації/працетерапії

2020 рік

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю
Послуги:

з ранньої реабілітації; педагогічні; психологічні;
денного догляду; соціальної адаптації; консультативні;
фізичної реабілітації; транспортні

2020 рік

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю
Персонал:
лікарі (педіатр, психотерапевт,
терапевт, невролог)
фізичні реабілітологи
педагогічні працівники (дефектолог,
логопед, корекційний педагог, соціальний
педагог, вчителі інформатики, трудового
навчання, образотворчого мистецтва,
реабілітолог, музичні керівники та інші),
середній медичний персонал (медичні
сестри, медичні сестри з ЛФК та масажу)

2020 рік

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю
Проведено капітальний ремонт – на суму 4,5 млн грн
(вул. Райдужна, 51; здійснено ремонт покрівель, фасадів, приміщень)

2020 рік

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

2 консультативнодіагностичних центри

25 амбулаторій загальної
практики-сімейної
медицини, з яких 11 відокремлені
На базі Київської клінічної лікарні № 11
функціонує спеціалізоване госпітальне
відділення для ветеранів війни і учасників АТО

455 лікарів та 537 молодших
медичних спеціалістів
(укомплектованість
кадрами - 82%)

Лікувально-профілактичними
закладами обслуговується
344 тис. осіб

275,4 тис.
дорослих

68,6 тис.
дітей

2020 рік

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Виконання урядових та місцевих програм
Урядова програма «Доступні ліки»:
• звернулося 34,7 тис. осіб
• виписано 103,2 тис. рецептів на відшкодування вартості лікарських
засобів
Національна програма «Лікар для кожної родини»:
• активно використовується електронний запис пацієнтів до лікарів
• підписано 266,6 тис. декларацій лікаря з пацієнтами (74,8 % від
населення, яке перебуває на медобслуговуванні в закладах охорони здоров’я району)

Київська міська програма «Лікар у вашому домі»
у зв’язку із введенням на початку року карантинного режиму, пов’язаного із
розповсюдженням COVID-19, директивними
документами
Департаменту
охорони здоров’я виконання програми тимчасово призупинено до особливого
розпорядження

2020 рік

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Покращення матеріально-технічної бази
- цифровий

маммограф

(Комунальне некомерційне
діагностичний Центр Дніпровського району міста Києва»)

підприємство

«Консультативно-

- система ультразвукова діагностична
MyLab X5 УЗД та комплекс
рентгенівської діагностики цифрової обробки зображення (Комунальне некомерційне
підприємство «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського району міста Києва»)

2020 рік

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ
(4 об’єкти на суму 12,1 млн грн)

Амбулаторія загальної практики/сімейної медицини (вул. Райдужна, 23-А)

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медикосанітарної допомоги "Русанівка" (вул. Ентузіастів, 49)

2020 рік

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ
Комунальне некомерційне підприємство
«Консультативно-діагностичний центр
Дніпровського району м. Києва» філія № 5
(вул. Шептицького, 5)

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр
Дніпровського району м. Києва» філія № 2 (просп. Тичини, 22)

2020 рік

ОСВІТА

153 закладів освіти
65 закладів загальної
середньої освіти
(38 045 учнів)

80 закладів
дошкільної освіти
(13 307 дітей)

8 закладів
позашкільної освіти
(10 389 вихованців)

ДО МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У 2020 РОЦІ УВІЙШЛИ:
ТОВ «ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЄВО-ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ»
ТОВ «ЦЕНТР ОСВІТИ «ДЖЕММ»
ТОВ «АВАШКОЛА»

2020 рік

ОСВІТА
Фінансово-економічне забезпечення
Обсяг видатків на утримання галузі

2020 рік

2019 рік

на 24,8 % більше

2 156,6 млн грн

1 728,6 млн грн

2020 рік

ОСВІТА
Модернізація матеріально-технічної бази
на загальну суму 89 484,1 тис. грн

18 161,0 тис. грн
Сучасні меблі

107 ноутбуків

Дидактичні
матеріали

2 292,4 тис. грн

4 011,7 тис. грн

925,0 тис. грн
135
багатофункціональних
пристроїв
16 654,2 тис. грн
136
мультимедійних
комплексів

2020 рік

ОСВІТА
ПОТОЧНІ РЕМОНТИ
на суму 29 000,0 тис. грн

СЗШ №146

СЗШ №146

СЗШ №146

СЗШ №99

СЗШ №99

СЗШ №201

СЗШ №234

СЗШ №201

2020 рік

ОСВІТА
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ
159 об’єктів
галузі

166,5 млн грн
у 2,99 рази більше ніж у 2019 році
(55,638 млн грн)

фасадів - 11 закладів
огорожі - 3 заклади
покрівель - 15 закладів
приміщень - 25 заклади
харчоблоків - 16 закладів
інженерних мереж - 3 заклади
асфальтового покриття - 7 закладів
місць загального користування - 21 заклад
стадіонів та спортивних майданчиків - 1 заклад
будівель та прибудинкової території - 7 закладів

2020 рік

ОСВІТА
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ
Благоустрій території - 6 закладів
Безбар'єрне середовище - 2 заклади:
(встановлення пандусів, ремонт вхідних груп,
облаштування місць загального користування)
Ремонт/облаштування тіньових навісів,
ігрових і спортивних майданчиків - 9 закладів

2020 рік

ОСВІТА
РОЗПОЧАТО БУДІВНИЦТВО НОВОГО КОРПУСУ НВК №141 «ОРТ»

2020 рік

ОСВІТА
ЗДОБУТКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ
6 учнів Дніпровського району (з освітніх закладів СШ № 125, Технічний ліцей, НВК № 183 «Фортуна»,
ліцей № 208, НВК «Домінанта», Русанівський ліцей) отримали персональну стипендію Київської
міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва

135 випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Дніпровського району нагороджені
Золотою медаллю, 61 випускник нагороджений Срібною медаллю
Отримали 200 балів за результатами ЗНО-2020 6 випускників закладів загальної середньої освіти
Дніпровського району, а саме: ліцей № 208 – 1 учень (математика), 1 учень (англ. мова); СШ №125 – 2
учні (англ. мова); гімназія №191– 1 учень (англ. мова), СШ №246 – 1 учень (біологія)
На ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні закладів освіти Дніпровського району
вибороли 360 призових місць. Найкращі результати: Русанівський ліцей – 81, НВК «Домінанта» - 32,
Технічний ліцей – 41, ліцей № 208 – 55, НВК № 167 – 35 переможців
Учні ліцею № 208 (середній віковий дивізіон) та НВК «Домінанта», переможці міського етапу ІІ
Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед школярів «Сool Games», стали абсолютними
чемпіонами України

2020 рік

ОСВІТА
ДИНАМІКА ВКЛЮЧЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Інклюзивні та спеціальні класи

2018

109 КЛАСІВ

171 УЧЕНЬ
СЗШ № 224

2019

144 КЛАСИ

214 УЧНІВ

3 спеціальні класи
31

2020

203 КЛАСИ

304 УЧНІ

дитина із затримкою
психічного розвитку
2020 рік

ОСВІТА
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ВІДНОВЛЕНО
5 груп
на 90 місць
(3 695,3 тис. грн)

НВК

«Струмочок»
ЗДО № 433
«Дивосвіт»

ЗДО № 566

ЗДО № 680

ЗДО № 485

2020 рік

ОСВІТА
Електронна черга до ЗДО Дніпровського району
2017 рік
2018 рік
1074 дитини

2019 рік

1029 дитини

522 дитини

2020 рік

494 дитини
448 дітей

на 01.01.2021
2020 рік

ОСВІТА

ПЛАНИ на 2021 рік
Реконструкція закладу дошкільної освіти № 454
(вул. Березняківська, 26)

11 груп

220 місць
Кошторисна вартість - 50 903 млн. грн
Введення в експлуатацію – листопад 2021р.

2020 рік

КУЛЬТУРА
Мережа закладів культури налічує 26 закладів прямого підпорядкування:
6 шкіл естетичного виховання (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. І. Глінки (вул. Е. Вільде, 5), Дитяча школа мистецтв №6 ім. Г. Жуковського (бульв. Верховної Ради,15),
Школа джазового та естрадного мистецтв (вул. Челябінська, 7-в);

18 публічних бібліотек Централізованої бібліотечної системи району, з них:
10 бібліотек для дорослих, 6 дитячих бібліотек, 2 юнацькі бібліотеки

Центр культури та мистецтв Дніпровського району міста Києва (вул. Алматинська, 109)
Театр української традиції «Дзеркало» (вул. Алматинська, 109)

Обсяги видатків
2019 рік

на 21% більше

2020 рік
(36,5 млн грн)

(36,0 млн грн)

2020 рік

КУЛЬТУРА
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ
Бібліотека ім. П. М. Буйка для дітей (бульвар Перова, 15; ремонт приміщень на
суму 0,688 млн грн)

Центр культури та мистецтв Дніпровського району (вул. Алматинська, 109;
ремонт покрівлі на суму 2,389 млн грн)

Центр культури та мистецтв Дніпровського району (вул. Миропільська, 19;
ремонт будівлі на суму 0,498 млн грн)

2020 рік

КУЛЬТУРА
ПОТОЧНІ РЕМОНТИ
Центр культури та мистецтв (відремонтовано приміщення та вентиляційну систему на суму 1 499,6 тис. грн)
Бібліотека ім. А. Малишка (на суму 468,3 тис. грн) та бібліотека №134 (на суму 298,4 тис. грн)
Дитяча музична школа №20 та Дитяча художня школа №2 (на суму 397,0 тис. грн)

2020 рік

КУЛЬТУРА

Покращення матеріально-технічної бази
придбано музичні інструменти, меблі, звукову та світлову апаратуру,
періодичні видання, книжкову продукцію на суму 1,9 млн грн

2020 рік

КУЛЬТУРА
Проведено 1 200 культурно-масових та суспільно-громадських заходів
(фестивалі мистецтв, театралізовані дійства, звітні концерти, виставки, онлайнзустрічі з видатними людьми, урочисті покладання квітів тощо)

Сімом учням шкіл естетичного виховання вручено стипендії голови
Київської міської державної адміністрації

2020 рік

КУЛЬТУРА
Заклади культури під час карантину працювали у
дистанційному режимі

2020 рік

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Мережа спортивних об'єктів району (різних форм власності):
4 дитячо-юнацькі
спортивні школи, які
підпорядковані
райдержадміністрації
8 спортивних шкіл
різних форм власності

617 спортивних об’єктів:
3 стадіони
8 басейнів
1 легкоатлетичний манеж
353 площинних споруд

45 спортивних клубів, з яких
13 - підліткові

2020 рік

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

Відремонтовано
6 спортивних майданчиків

2020 рік

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

Створено:
спортивно-оздоровчий парк (вул. Шумського,3)

майданчик з тренажерним обладнанням
у зоні відпочинку «Русанівська коса»
футбольний майданчик у сквері по
вул. Миколайчука 3-А
2020 рік

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

Реконструйовано 2 шкільні стадіони

(вул. Стальського , 26-а)

Бульв. Перова, 14-а

2020 рік

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

Проведено 23 спортивно-масові заходи

2020 рік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
1 973 багатодітні сім’ї, в яких виховується 6 217 дітей
видано 197 посвідчень для батьків та 450 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї
1 батько та 2 матері отримали Премію Київського міського голови «Одиноким
батькам та матерям, які самі виховують дітей»
1 022 дитини пільгових категорій направлено на оздоровлення та відпочинок
(через карантинні обмеження оздоровча кампанія розпочалась в серпні. Цей показник
найкращий серед районів міста)
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2020 рік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Проведено ремонти в 5-и підліткових клубах
(клуби «Дружба» (бул. Шамо, 1/5); «Ровесник» (вул. Пожарського, 1); «Ровесник» (вул. Червоноткацька,
27/2); «Час вперед» (пр-т А. Навої, 76); «Орлятко» (вул. Шептицького, 3-Г); на загальну суму 888 тис. грн)

2020 рік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Соціальними послугами охоплено
2 012 сімей (осіб)
Здійснено 1 055
оцінок потреб
сімей (осіб)

На обліку 584 родини, які перебувають в
складних життєвих обставинах (в яких
виховуються 919 дітей)

Під соціальним
супроводом
перебувало 110
родин

3 прийомні сім’ї,
2 дитячі будинки сімейного типу

2020 рік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Допомога особам, які зловживають
алкоголем та іншими
психоактивними речовинами, та
Група взаємопідтримки молоді з
інвалідністю

Б-р Перова, 56

підтримка членів їх родин
Працюють консультанти з хімічної залежності.
Вид реабілітації – групи взаємодопомоги

Реабілітаційна програма для залежних
від алкоголю «Сенс»
(б-р Перова, 56)

2020 рік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
213 дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

199 дітей-сиріт

333 дітей під
опікою та
піклуванням

Станом на 31.12.2020 р.
на первинному обліку
служби у справах дітей
та сім’ї – 412 дітей
(59 дітей поставлено на
облік у 2020 році)
26 дітей на
вихованні в
дитячих
будинках
сімейного
типу

3 дитини в
прийомних
сім’ях

20 дітей в
дитячих
державних
закладах на
повному
державному
забезпеченні

2020 рік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Нагляд за умовами перебування та виховання дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування
928 заяв розглянуто Комісією з питань захисту прав дитини Дніпровської
РДА

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

31 дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування та
повнолітня особа з їх числа перебуває на квартирному обліку (станом на
31.12.2020 року)

20 профілактичних рейдів «Діти вулиці»
18 кандидатів в усиновителі (станом на 31.12.2020 року)
2020 рік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Соціальні квартири Центру соціальної підтримки дітей та сімей (бульв. Я. Гашека, 4)

Дитячий будинок сімейного типу (вул. Генерала Шаповала, 2)

2020 рік

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ГРОМАДЯН

Центр надання адміністративних послуг

Зареєстровано 57 728
адміністративних справ

54 733 заявника
отримали адмінпослуги

2 583 заявникам надано
вмотивовані відмови

2020 рік

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ГРОМАДЯН

Опрацьовано 38 344 документи щодо реєстрації/зняття з
реєстрації місця проживання фізичних осіб

Видано 20 986 довідок
про реєстрацію місця
проживання

3 860 фізичних осіб
знято з реєстрації
місця проживання

1 895 запитів
нотаріуса
опрацьовано

11 519 фізичним
особам зареєстровано
місце проживання

2020 рік

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ГРОМАДЯН

Реалізація виборчого права
Станом на 31.12.2020 року:
261 753 виборців

129 виборчих дільниць

Відділом ведення Державного реєстру виборців опрацьовано:
2 388 заяв щодо зміни виборчої адреси (2019 рік – 496 заяв)
2 114 довідок видано про персональні данні з реєстру (2019 рік – 181)
про 357 осіб надано відповіді на запити органів Державної міграційної служби (2019 рік – 125 осіб)
54 заяви про внесення змін до персональних даних реєстру (2019 рік – 797 заяв)
40 заяв щодо включення до реєстру (2019 рік – 309 заяв)

2020 рік

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ГРОМАДЯН

89 867 звернень надійшло до
Дніпровської райдержадміністрації

103 534 громадян звернулося
(з урахуванням колективних звернень)

(з них – 86 083 отримано від КБУ «Контактний центр міста Києва»)

12 «гарячих» телефонних ліній

13 особистих та виїзних прийомів

проведено головою Дніпровської
райдержадміністрації, на які

громадян проведено керівництвом
райдержадміністрації (до введення
карантинних обмежень!), на яких

звернулось 32 особи

прийнято 55 осіб

2020 рік

ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦЇ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА РАЙОННОМУ РІВНІ

При Дніпровській РДА діє 48 консультативно-дорадчих органів
Координаційна
рада з питань
розвитку малого
і середнього
підприємництва

Рада
директорів
підприємств
промисловог
о комплексу
(1 засідання)

Громадська
рада
(7 засідань
Громадської
ради; 6 засідань
правління
Громадської
ради)

Розглядались питання:
• добудови Подільсько-Воскресенського мосту та
початок будівництва з двох зустрічних
напрямків метро на Троєщину
• відсутності правового статусу землекористування
майданчиків гаражних кооперативів
• відсутності місць постійного
зберігання автомобілів
• ремонт кінотеатру «Краків»

Колегія
(2 засідання)

2020 рік

ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦЇ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА РАЙОННОМУ РІВНІ

Дніпровська райдержадміністрація співпрацює з:

23 ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

14

2020 рік

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

•
•

•
•

•

Засідання «круглих столів».
Розглядалися питання:
захисту прав на постійні місця для збереження
особистого транспорту (автостоянки)
взаємодії патрульної поліції м. Києва з громадою
Дніпровського району столиці
розширення
функціональних
можливостей
Єдиного державного порталу адміністративних
послуг
перспектив розвитку території навколо озера
Радунка
реформування галузі охорони здоров’я

Зустріч голови Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації з представниками
Громадської ради при Дніпровській районній в місті
Києві державній адміністрації

2020 рік

РЕАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ПРОЕКТІВ

Реалізовано 68
проєктів
на суму 14,2
млн грн
Сучасні комп’ютери для
школи №228

Інноваційний освітній простір
в приміщенні бібліотеки СЗШ
№66

Іпотерапія для дітей
з інвалідністю

Акустична та мультимедійна система для
музичних занять дошкільників ЗДО
№672

Меблі та обладнання
для ДНЗ №412

2020 рік

