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

2021
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Шановні громадяни, мешканці
Дніпровського району!
Надаємо на ваш розсуд звіт про
діяльність Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації
за 2020 рік.
Все що побачите, це праця
десятків
підприємств,
всього
трудового колективу Дніпровської
райдержадміністрації.
Багато чого вдалося реалізувати, хотілося досягти ще
більшого, тому робота буде продовжена і в цьому році.
Спрямована буде, перш за все, на задоволення ваших потреб в
різних сферах повсякденного життя, а це і освіта, і комунальне
господарство, і виховання та розвиток дошкільнят і молоді,
спортивне, культурне і естетичне виховання, соціальні
питання, охорона здоров’я, благоустрій, охорона довкілля та
багато інших напрямків.
Робота триває. Виконуємо затверджену сесією Київради
Програму соціального і економічного розвитку місті Києва на
2021 рік. Продовжуємо працювати на задоволення ваших
потреб та розвиток і процвітання Дніпровського району.

З повагою
голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
Ігор Щербак
24.02.2021 р.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Дніпровський район міста Києва утворений 23 травня 1969 року.
Загальна площа району становить 6,7 тис. га або 8% від загальної території
міста. Чисельність населення станом на 01.12.2020 року становить 358,2 тис.
осіб. Дніпровський район займає 3 місце серед 10 адміністративних районів
столиці за чисельністю населення.
Діяльність Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
здійснюється в межах повноважень, які делеговані виконавчим органом
Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією)
відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про
реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих
повноважень».
Станом на 01.01.2021 року до структури райдержадміністрації входить 9
структурних підрозділів, які мають статус юридичних осіб, штатною
чисельністю 290 одиниць. З метою інформаційно-аналітичного, кадрового,
правового, матеріально-технічного та іншого організаційного забезпечення
діяльності райдержадміністрації в структурі Дніпровської райдержадміністрації
утворено апарат штатною чисельністю 149 одиниць. До складу апарату входить
25 відділів та 3 сектори.
До сфери управління райдержадміністрації належать 9 комунальних
підприємств (5 комунальних некомерційних підприємств – центрів первинної
медико-санітарної допомоги, 2 консультативно-діагностичні центри (для
дорослого та дитячого населення), комунальне підприємство «Керуюча компанія
з обслуговування житлового та нежитлового фонду Дніпровського району м.
Києва» та комунальний театрально-видовищний заклад культури Дніпровського
району м. Києва “Театр української традиції “Дзеркало”).
БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
До загального фонду бюджету міста Києва надійшло 2626,4 млн грн
податків та зборів, мобілізованих у Дніпровському районі. В порівнянні з 2019
роком надходження збільшились на 158,1 млн грн (на 106,4 %).
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Основними видами доходів зібраних в районі є податок з доходів фізичних
осіб – питома вага якого у загальній сумі надходжень до бюджету міста
становить – 42,0% (1 102,4 млн грн), єдиний податок – 30,6% (803,1 млн грн),
плата за землю – 13% (342,2 млн грн).
Бюджетом міста Києва на видатки Дніпровського району спрямовано
2 735,9 млн грн.

Обсяг видатків на утримання галузі «Освіта» становив 2 156,6 млн грн, що
на 24,8% більше видатків 2019 року (1 728,6 млн грн) та складав 78,9% загальних
видатків по району.
Обсяг фінансування галузі «Культура» становив 36,5 млн грн, що на 21%
більше, ніж у 2019 році (36,0 млн грн) та складав 1,3% загальних видатків по
району.
Обсяг фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне
забезпечення» становив 94,7 млн грн, що на 22,3% більше, ніж у 2019 році (77,4
млн грн) та складав 3,5% загальних видатків по району.
Обсяг фінансування галузі «Фізична культура і спорт» становив 38,9 млн
грн, що на 32,8% більше, ніж у 2019 році (29,3 млн грн) та складав 1,4% загальних
видатків по району.
Обсяг видатків на утримання галузі «Держане управління» становив 131,7
млн грн та складав 4,8% загального обсягу видатків по району.
Обсяг фінансування галузі «Житлово-комунальне господарство»
становив 277,5 млн грн та складав 10,1% загальних видатків по району.
Відповідно до вимог законодавства першочергово забезпечувалося
фінансування заробітної плати працівників бюджетних установ, енергоносіїв,
спожитих бюджетними установами.
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На фінансування захищених статей бюджету у 2020 році спрямовано 86,2%
видатків загального фонду або 1 916,0 млн грн. В порівнянні з попереднім роком
зазначені видатки збільшились на 12,3% або 209,2 млн грн.

млн. грн.

Структура видатків Дніпровського району на
фінансування захищених статтей
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Фінансування інших не першочергових витрат, проводилось згідно з
пропозиціями розпорядників коштів бюджету, відповідно помісячного розпису
бюджетних асигнувань, та взятих зобов’язань у межах наявних фінансових
ресурсів бюджету.
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ ТА КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ
Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020
роки (далі - Програма) та бюджетом м. Києва на 2020 рік на об’єкти, головним
розпорядником коштів (замовником) по яких виступала Дніпровська
райдержадміністрація,
були
передбачені
капітальні
видатки
в
розмірі 408,7 млн гривень. Станом на 01.01.2021 року освоєно коштів на суму
385,3 млн гривень. Загальний рівень виконання становить 94,3%.
Враховуючи численні звернення мешканців району та існуючий стан
мережі районного господарства основну частину капітальних видатків було
спрямовано на здійснення робіт з капітального ремонту.
Станом на 01.01.2021 року виконано роботи з капітального ремонту на
суму 364,4 млн гривень.
Галузі районного господарства, куди у 2020 році спрямовувалися кошти
на проведення капітальних ремонтів:
«Житлово-комунальне господарство» - 397 об’єктів, освоєно – 178,3 млн грн;
«Освіта» – 159 об’єктів, освоєно – 166,5 млн грн;
«Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 15 об’єктів, освоєно –
8,7 млн грн;
«Культура та мистецтво» – 3 об’єкта, освоєно – 3,6 млн грн;
«Фізична культура та спорт» – 2 об’єкта, освоєно – 1,3 млн грн;
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«Державне управління» – 2 об’єкта, освоєно – 6,0 млн гривень.
Загалом по Дніпровському району на замовлення Дніпровської
райдержадміністрації здійснено капітальний ремонт на 578 об’єктах (заклади
освіти, культури, соціального захисту та об’єкти житлово-комунального
господарства) та відповідно забезпечено умови для збереження і розвитку
існуючої мережі соціально-економічної інфраструктури району.

Слід також зазначити, що завдяки використанню розпорядниками коштів
(замовниками робіт) системи електронних закупівель ProZorro вдалося
зекономити 8,9 млн грн бюджетних коштів.
У частині капітальних вкладень по об’єктах Програми на 2020 рік на
замовлення Дніпровської райдержадміністрації виконано робіт на суму
20,9 млн гривень.
Основна частина зазначених коштів, а саме 12,5 млн грн, була використана
на завершення робіт по об’єкту «Реконструкція стадіону середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 м. Києва вул. Сулеймана
Стальського, 26-А у Дніпровському районі».

Було влаштовано футбольне поле зі штучним покриттям (40х60), поле для
міні-футболу зі штучним покриттям (22х42), баскетбольно-волейбольний
майданчик зі штучним покриттям (19х32), майданчик для стрибків у висоту, яму
для стрибків, нові газони, майданчики, тренажери, смугу перешкод; завершено
гумове покриття бігових доріжок, покриття майданчиків та доріжок; прокладено
систему водовідведення; збудовано нову мережу освітлення стадіону з
встановленням опор освітлення; встановлено нову огорожу стадіону, трибуни та
архітектурні форми (лавочки, урни для сміття, квітники); облаштовано проїзд.
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Також завершені роботи 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», освоєно коштів в сумі
8,4 млн гривень. В новому Центрі розміщені 6 соціальних квартир для дітей,
загальна площа приміщень складає 360 кв. м.
В рамках виконання робіт із реконструкції здійснено: реконструкцію
частини приміщень під соціальні квартири (6 трикімнатних квартир); утеплення
фасаду, цоколя; утеплення та заміна покриття покрівлі; заміну оздоблення
квартир та сходових клітин, дверей та вікон на енергозберігаючі, всіх
інженерних мереж (опалення, вентиляція, водопостачання, каналізація,
електрика); ремонт балконів та вхідної групи; технологічне облаштування
приміщень (меблі та обладнання); влаштування системи кондиціонування.

Центр соціальної підтримки дітей та сімей створено з метою забезпечення
тимчасовим житлом та наданням комплексу соціальних послуг особам з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до
23 років з міста Києва (оскільки Центр утворено як заклад загальноміського
значення). Тут надаються психологічні, соціально-економічні та інформаційні
послуги з метою створення умов для їх соціальної адаптації та підготовки до
самостійного життя.
Центр соціальної підтримки дітей та сімей передбачає проживання 36 осіб
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відкриття
відбулося 13 січня 2021 року.
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ

Станом на 01.01.2021 року у використанні суб’єктів господарювання на
умовах оренди знаходяться об’єкти нерухомого майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління
Дніпровської районної в місті Києві ради загальною площею 109,61 тис. кв. м,
що становить 96,7% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Станом на 01.01.2021 рік за використання суб’єктами господарювання на
умовах оренди об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної
громади м. Києва, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації отримано орендних платежів у сумі
20266,47 тис. грн (без ПДВ), що порівняно до 2019 року менше майже на
8 млн грн.
Зменшення надходжень відбулось у зв’язку з прийнятими Київською
міської радою рішеннями від 26.03.2020 № 903/9073 та від 30.07.2020 № 253/9332
через введення обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню на
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території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. За період з
12.03.2020 по 31.12.2020 сума недоотриманих коштів по комунальному
підприємству «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Дніпровського району м. Києва» становить близько 12 млн грн. (без ПДВ).

За минулий рік до бюджету м. Києва перераховано 244,28 тис. грн орендної
плати за користування майном, яке передано до сфери управління Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації.
Заборгованість з орендних платежів на 01.01.2021 становить 1316,5 тис. грн.
(без ПДВ), що становить 84,1% обсягу заборгованості по орендній платі до
початку року.

За обсягами отриманої орендної плати Дніпровський район посідає
перше місце серед районів міста Києва.
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Постійно ведеться робота щодо залучення інвестиційних коштів в
розвиток інфраструктури Дніпровського району. Протягом січня-грудня
2020 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 5 проєктах:
• «Створення мережі спільного використання електросамокатів (scootersharing system) у місті Києві»;
• «Облаштування атракціону канатна переправа через річку Дніпро від арки
Дружби народів до Труханового острову»;
• «Будівництво медичного закладу на бульварі Ігоря Шамо, 15-а у
Дніпровському районі»;
• «Створення мережі перехоплюючих велосипедних пунктів з прокату,
обслуговування та тимчасового зберігання велосипедів»;
• «Облаштування спортивних майданчиків на території парку на
Русанівській набережній в Дніпровському районі м. Києва».
ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Районною владою в межах повноважень здійснюються заходи по
створенню сприятливих умов для ведення бізнесу, розвитку промисловості,
торгівлі та споживчого ринку, усунення існуючих перешкод для діяльності
суб'єктів підприємництва.
Промисловий комплекс району згідно з реєстром Головного управління
статистики у місті Києві станом на 31.12.2021 року налічує 50 підприємств.
Перш за все це базові підприємства: ПАТ «Укрпластик» - 93 роки, Дарницький
вагоноремонтний завод - 85 років, ТОВ «Київський механічний завод
«Магістраль ім. М.П. Шульгіна» - 75 років, ПАТ «Київський завод «Граніт» - 75
років, ТОВ «Євро-Реконструкція» (колишня Дарницька ТЕЦ) - 66 років, Київське
учбово-виробниче підприємство №4 УТОС - 63 роки, Науково-дослідний
інститут «Еластик» - 52 роки. Трудові колективи та робочі династії цих
підприємств творили історію Дніпровського району.
У звітному періоді спостерігався спад промислового виробництва в
Україні, в тому числі і в столиці. За 2020 рік промисловими підприємствами
Дніпровського району реалізовано продукції на суму 9 066,3 млн грн, що на
5,0% менше, ніж за 2019 рік.
Водночас у минулому році продуктивно попрацювали виробникиекспортери, які реалізували за межі країни товарної продукції на суму 2 731,5
млн грн (частка реалізації 30,1%), а це на 100,0 млн грн більше, ніж за
попередній період. Зокрема, за підсумками міського конкурсу «Кращий
експортер року» 3 промислових підприємства від Дніпровського району (ТОВ
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«Науково-виробниче товариство «ДНІПРО-МТО», ТОВ «АТЕМ ГРУП», ТОВ
«ЛІМ») стали переможцями з 16 номінацій.

Незважаючи на несприятливу економічну ситуацію, пов’язану з пандемією
коронавірусу, підприємствами за рахунок внутрішніх відрахувань було
інвестовано у розвиток власного виробництва 358,0 млн грн.
Серед проблемних моментів є продовження негативної тенденції
зменшення чисельності працівників, які зайняті у сфері виробництва. За останні
5 років кількість працівників промислової діяльності скоротилась майже на 30%,
а це - робочі місця, відрахування до державного бюджету. Також існує певний
дефіцит кваліфікованих кадрів за робітничими спеціальностями.
В той же час згідно статистичних даних кількість найманих працівників по
Дніпровському району збільшилась на 4,0 тис. порівняно з попереднім періодом
і склала 96,2 тис. осіб (без урахування банків, бюджетних установ).
Варто наголосити, що в цілому набула стабільності позитивна тенденція
збільшення суб’єктів господарювання, зареєстрованих у Дніпровському районі.
Станом на 01.01.2021 в Державній податковій інспекції у Дніпровському районі
Головного управління Державної податкової служби у м. Києві на обліку
перебувають 57,9 тис. суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 27,6
тис. юридичних осіб та 30,3 тис. фізичних осіб-підприємців. Варто зазначити, що
це на 2,1 тис. більше, ніж у 2019 році.
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності у Дніпровському районі,
що перебувають на обліку як платники податків, осіб
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Завдяки бізнесовим структурам-платникам податків у 2020 році,
незважаючи на карантинні обмеження, вдалось зберегти тенденцію виконання
показників місцевого бюджету. До загального фонду бюджету міста Києва,
мобілізованих по Дніпровському району, надійшло 2626,4 млн грн податків та
зборів, що на 158,1 млн грн більше, ніж за 2019 рік.
З метою належної комунікації місцевих органів влади та підприємців
підтримується діалог районної влади та бізнесових кіл з актуальних питань
розвитку підприємництва, реалізації соціально-економічних проектів. З цією
метою проводились, з дотриманням карантинних правил, засідання Ради
директорів підприємств промислового комплексу, установ та організацій району,
семінари з актуальних питань виробничої, наукової діяльності, податкового
законодавства, державно-приватного партнерства.

З нагоди відзначення Дня підприємця 11 кращим підприємцям, працівникам
у сфері підприємництва на урочистих заходах були вручені відзнаки Київського
міського голови, Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за
номінаціями: «За сумлінне виконання податкових зобов’язань перед державою»;
«Соціально відповідальний бізнес»; «Сильні духом: успішний бізнес внутрішньо
переміщених осіб та ветеранів АТО»; «Київський виробник».
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Здійснення контролю за дотриманням карантинних вимог
Відповідно до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації Дніпровської райдержадміністрації від 29.05.2020 №8-ЦЗ
функціонувала робоча група з контролю за дотриманням підприємствами
транспорту (транспортними засобами, в тому числі метрополітеном) вимог
розпорядчих документів щодо проведення профілактичних і протиепідемічних
заходів на території Дніпровського району в період карантину.
З виїздом на місце були проведені обстеження: електродепо «Дарниця» та
Вагоноремонтного заводу КП «Київський метрополітен», автобусного парку №2
КП «Київпастранс», Дарницького трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо
КП «Київпастранс», автогосподарства комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва,
автобусів громадського транспорту та маршрутних таксі, які курсують до
станцій метрополітену «Дарниця», «Лівобережна»: №45 (перевізник КП
«Київпастранс»), №445 (перевізник ТОВ «Союз-Авто»), №545 (перевізник ТОВ
«Ярослав Авто»), №504 (перевізник ТОВ «Радонь»), №215К (перевізник ПП
«Тандем», №178, №535, №578 (перевізник ПП «Авен-Єзєр»), №222, №503
(перевізник «Кийтранс-2005»), №599 (перевізник ТОВ «Транссіті»), №580
(перевізник ПП «Універсалтранс»). За результатами перевірок були направлені
відповідні приписи і надані рекомендації.

СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Загальний оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як
юридичних, так і фізичних осіб-підприємців) по Дніпровському району за
2020 рік за оперативними даними складає 20 084,7 млн грн, що на 2,2%
більше, ніж за січень-грудень 2019 року.
Сьогодні в районі діє 12 торгових та торгово-розважальних центрів, 575
підприємств торгівлі, 248 підприємств ресторанного господарства, 7 ринків та
торговельних майданчиків, 814 підприємств побутового обслуговування
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населення. Протягом 2020 року в районі відкрито 8 нових підприємств торгівлі
та побуту.
З метою безперебійного забезпечення населення району хлібом та
хлібобулочною продукцією належної якості за фіксованими цінами,
Дніпровський район постійно сприяє реалізації проєкту зі створення об’єктів
роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються
найвищим споживчим попитом в місті Києві. В 2020 році в районі працювало 21
таке підприємство. З них в 19 кіосках ПрАТ «Київхліб», які розташовані на
території району, згідно з Меморандумом про співпрацю між Київською міською
державною адміністрацією та ПрАТ «Київхліб», запроваджена система знижок
на хліб та хлібобулочні вироби за Карткою киянина від 20 до 70%.
В минулому році спеціалістами відділу торгівлі та споживчого ринку
райдержадміністрації спільно з КП «Світоч» організовано та проведено у вихідні
дні 37 районних ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та
продовольчих товарів, в яких взяли участь 1976 представників
товаровиробників, фермерських та селянських господарств. Продукція на
ярмарках реалізується за цінами на 5-10% нижчими, ніж в роздрібній
торговельній мережі та на ринках.

У березні-грудні 2020 року відділом торгівлі та споживчого ринку у складі
робочої групи з контролю за дотриманням підприємствами торгівлі, закладами
ресторанного господарства, 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 щоденно проводилось
обстеження підприємств споживчого ринку стосовно дотримання суб’єктами
господарювання вимог протиепідемічних заходів під час карантину. За цей
період обстежено 1980 підприємств, складено 162 протоколи за статтею 44-3
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Для підтримки соціально незахищених верств населення (інвалідів, ветеранів
війни, одиноких громадян похилого віку) побутовими послугами першої
необхідності у 2020 році підприємствами побутового обслуговування населення
району безкоштовно надано побутових послуг 2 570 мешканцям району.
Проведено районний конкурс-огляд суб'єктів господарювання сфери
побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового підприємства
побуту у Дніпровському районі міста Києва. Звання зразкового підприємства
побуту за видом діяльності - послуги перукарень та салонів краси – присвоєно
салону краси «Бульвар», ФОП Корчевська Я.Л. (бульв. Праці, 7).
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Житловий фонд Дніпровського району
Форма власності

Кількість будинків
станом на 01.01.2020

Кількість будинків
станом на 01.01.2021

Комунальна власність
ЖБК
ОСББ на
самообслуговуванні/всього
будинків де зареєстровано
ОСББ
Відомчі будинки
Інвестиційні будинки
Відомчі гуртожитки
Всього

1008
129
81/112 (108ОСББ)

1008
127
89/120 (115 ОСББ)

40
86
21
1365

36
94
21
1375

Протягом 2020 року Комунальним підприємством “Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва” нараховано
за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 358 277
тис. грн з ПДВ, отримано – 328 947 тис. грн з ПДВ, заборгованість станом на
01.01.2021 становила – 29 330 тис. грн з ПДВ.

Для підготовки житлового фонду до опалювального сезону та усунення
зауважень теплопостачальних організацій за кошти КП “Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва” придбано
матеріали, запірну арматуру, манометри, термометри, труби,
комплектуючі, паливо-мастильні матеріали та інші засоби у кількості 16,1
тис. од. на загальну суму 5,5 млн грн.
Ведеться робота з поліпшення ліфтового господарства. В межах коштів,
виділених з міського бюджету, замінено 43 ліфта у житлових будинках
району. Відповідно до розпорядження КМДА від 30.03.2020 № 521 (зі змінами)
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в 2021 році передбачено розробити проектно-кошторисну документацію на 58
ліфтів та додатково включено виконання робіт із заміни 31 ліфта.
Протягом 2020 року силами працівників ЖЕД та підрядних організацій
виконано роботи з поточного ремонту в межах тарифу на послуги з утримання
будинків, споруд та прибудинкових територій на загальну суму 28,6 млн грн, у
тому числі ремонт: покрівель на 187 будинках на суму 6,0 млн грн.; інженерних
мереж (ЦО, ХВП,ГВП) на 69 будинках на суму 7,0 млн грн.; вхідних груп та
перших поверхів сходових клітин у 47 будинках на суму 1,5 млн. грн;
асфальтного покриття на суму 2,2 млн грн; електромереж на 28 будинках на суму
0,5 млн грн; цоколя на 21 будинку на суму 0,05 млн грн; елементів зовнішнього
благоустрою на суму 1,5 млн грн; фасаду на 26 будинках на загальну суму 0,6
млн грн.; сходових клітин перших поверхів на 51 будинку на суму 2,0 млн грн.;
роботи з герметизації стиків стінових панелей проведено на 140 будинках на
суму 2,2 млн грн; заміна вікон та дверей та відновлення укосів на 15 будинках на
суму 0,4 млн грн; інші роботи на суму 4,65 млн грн.
Також у 2020 році за рахунок коштів Програми економічного і соціального
розвитку Дніпровського району м. Києва виконано капітальний ремонт 397
об’єктів галузі на суму 178,3 млн грн. У тому числі проведено капітальний
ремонт: асфальтового покриття - 100 об.; міжбудинкових проходів - 8 об.,
житлових будинків - 266 об. (в т.ч. ремонт (модернізація) модульних
індивідуальних теплових пунктів -11 об.; балконів -1 об.; фасадів-5 об.; покрівель
- 37 об.; заміна вікон - 70 об.; вхідних груп - 8 об.; сходових клітин – 32 об.;
електричних мереж/ електрощитових - 26 об.; інженерних мереж (ХВП, ГВП,
ЦО, каналізація) - 34 об.; ремонт (посилення) фундаменту - 1 об.; ремонт місць
загального користування - 22 об.; панелей перекриття, стінових панелей - 1 об.).
Також на умовах співфінансування здійснено капітальний ремонт
житлового фонду на 22 об’єктах: ремонт інженерних мереж (ІТП) -1 об.;
покрівель - 4 об’єкти; вхідних груп - 1 об.; сходових клітин - 3 об.; електричних
мереж/електрощитових - 3 об.; інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)
- 7 об.; місць загального користування - 1 об.; ліфтів - 2 об.. Окрім цього,
облаштовано 12 ігрових майданчиків, 7 спортивних майданчиків та 4
контейнерних майданчиків для сміття. По житловому фонду освоєно 10,310
млн грн, по ремонту ліфтів - 2,173 млн грн.
Для створення більш сприятливих та комфортних умов проживання
мешканцям району, застарілий житловий фонд Дніпровського району потребує
значно більших капітальних вкладень в ремонт житлових будинків. Особливо на
проведення капітального ремонту конструктивних елементів будинків,
інженерних мереж, внутрішньобудинкових доріг і прибудинкової території,
утеплення фасадів та горищ.
Протягом 2020 року Комунальним підприємством проводились роботи з
благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану прибудинкових
територій. Було виконано роботи з поточного ремонту асфальтового покриття
прибудинкових територій на площі 3 950 м², на 410 об’єктах відновлено
благоустрій після аварійних розриттів, вивезено близько 13,1 тис.м³ опалого
листя та 2 200 тис. м3 інших відходів, очищено 652 зливоприймача, прочищено
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1 773 п/м зливоприймальної мережі та 654 од. оглядових колодязів, виготовлено
та встановлено 1782,8 м/п огороджень зеленої зони, 15 грат на колодязі, 125
лавочок для відпочинку, видалено 612 дерев, проведено санітарну обрізку та
видалено гілля на 1 529 деревах, проведено протиепідеміологічну обробку
підвальних приміщень (з дератизації на площі 586 415 м², з дезінсекції на площі
561 649 кв. м). Також за результатами обстежень дитячих та спортивних
майданчиків демонтовувались виявлені аварійні елементи, а майданчики
приводились до належного санітарного стану. Здійснювалось прибирання
прибудинкових територій після зимового періоду, піскомету на
внутрішньоквартальних проїздах та прибудинкових територіях.

Також мешканці житлових будинків ЖБК та ОСББ Дніпровського району
брали участь у співфінансуванні ремонтних робіт у будинках, де вони
проживають, шляхом прийняття участі у програмі співфінансування
енергоефективних заходів у будинках ЖБК та ОСББ. За результатами конкурсу
було визначено 18 ОСББ/ЖБК-переможця з Дніпровського району Замовником
цих робіт виступає Департамент житлово-комунальної інфраструктури. Основні
види робіт, які бажають виконати мешканці у своїх будинках: реконструкція
теплопунктів, утеплення фасадів та капітальний ремонт інженерних мереж.
Надавалась
допомога
у
створенні
об’єднань
співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ). Фахівці управління житлово-комунального
господарства райдержадміністрації постійно проводили консультації для
ініціативних груп мешканців, які виявили бажання створити об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків. Результатом проведеної роботи стала
реєстрація у 2020 - 8 ОСББ (2019 – 8). Таким чином станом на 01.01.2021 у
районі зареєстровано 115 ОСББ у 120 будинках.
ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО
Загальний обсяг виконаних робіт з благоустрою вулично-дорожньої
мережі Дніпровського району за 2020 рік становить 155,2 млн грн, з них за
рахунок міського бюджету 140,5 млн грн, договірних робіт – 14,7 млн грн.
Забезпечення проведення зазначених робіт здійснює комунальне підприємство
«Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Дніпровського району м. Києва».
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Виконано поточний (середній) ремонт асфальтобетонних покриттів
доріг на площі 134 646 м², а саме: на вулицях Березняківській, Будівельників,
Жмаченка, Лохвицькій, проспекті Миру, Броварському проспекті. Відновлено
823 м² дорожнього покриття після аварійних ремонтів на тепломережах та
мережах водопостачання, проведено ремонт та заміна 842 пог. м транспортних і
тротуарних огороджень, для безперешкодного пересування осіб з обмеженими
можливостями у 52-х місцях виконано пониження бортового каменю з
влаштуванням тактильної плитки на наземних пішохідних переходах, більш ніж
на 31 км асфальтобетонного покриття доріг виконано ремонт тріщин,
відремонтовано 73 оглядових колодязі та 127 зливоприймальників, встановлено
800 антипаркувальних стовпчиків, влаштовано 5 острівців безпеки, встановлено
9 одиниць велопарковок.

Також згідно з титульними списками здійснювалося санітарне
утримання вулично-дорожньої мережі району (на вулицях Будівельників,
Шалетт, Шумського, Кибальчича, Курнатовського, Сєрова, Черемшини,
Волковинська, Сергієнка, Сосюри, Малишка, Миколайчука, Ентузіастів,
Березнева, Туманяна, Краківська, бульварі Перова, Дарницькому бульварі,
проспектах А.Навої, Гагаріна, Миру, Тичини, Соборності та інших вулицях
району) на площі 2 476,2 тис.м², очищено 1 762 зливоприймачів та 1056
оглядових колодязів (повторно очищено 296 зливоприймачів та 162 оглядових
колодязя). З територій, що обслуговуються, вивезено 235,715 т сміття та 1271 т
піскозмету.
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Протягом 2020 року у Дніпровському районі проведено роботи з
капітального ремонту 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.
ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
Районне Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
виконувало роботи з озеленення та догляду на площі 964,9 га. КП УЗН
Дніпровського р-ну м. Києва є одним з найбільших серед озеленювальних
підприємств міста. 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.
Впродовж 2020 року КП УЗН виконано робіт по догляду за зеленими
насадженнями, благоустрою територій за рахунок бюджетних асигнувань на
загальну суму 68,5 млн грн, що на 7,7% більше показника 2019 року.
Протягом року виконувались роботи з озеленення, догляду за зеленими
насадженнями та благоустрою територій: зрізування сухостійних дерев, сухих
гілок та гілок з омелою, формувальна обрізка дерев та кущів, лікування дерев,
корчування пнів, очищення газонів та територій від випадкового сміття, вивіз
сміття, догляд за живоплотами, посадка кущів і дерев, полив дерев та кущів,
влаштування газонів, посадка квітів та створення нових квітників,
прополювання, розпушування та полив квітників, скошування газонів, очищення
садових доріжок від снігу та льоду, посипання їх піщано-соляною сумішшю
тощо.
Виконання виробничої програми КП УЗН:
№
п/п

Назва робіт

Одиниця
виміру

План
на
2020 р.

1

2

3
шт
шт
шт
га
га
шт
га

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Посадка дерев
Посадка кущів
Посадка квітів
Ремонт газонів
Влаштування газонів
Видалення омели з крон дерев
Догляд
за
газонами
з

%
виконання
плану

4
900
4 000
850 000
2,5
2,5
800
1068,81

Фактично
виконано
за
2020 р.
5
1 551
8 431
990 070
2,66
2,86
1 026
1068,81

м. кв

61 329

61 329

100%

шт

400

617

154%

шт

5 500

7 512

137%

6
172%
211%
116%
106%
114%
128%
100%

урахуванням кратності (3р)

Догляд

за

квітниками

з

урахуванням кратності (3р)

Видалення сухостійних та
аварійних дерев
Формувальна та санітарна
обрізка дерев
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11
12
13

Формувальна та санітарна
обрізка кущів
Видалення сухостійних кущів
Полив дерев у пристовбурові
ямки з урахуванням кратності

шт

12 500

19 830

159%

шт
шт

400
5 734

402
5 734

101%
100%

шт

40 946

40 946

100%

(3,4 р.)

14

Полив кущів у пристовбурові
ямки з урахуванням кратності
(3,4 р.)

Протягом 2020 року до виконання робіт з благоустрою та озеленення
району залучались організації, підприємства, активісти та просто небайдужі
люди, які прагнуть аби район був зеленим та красивим.

Протягом 2020 року було проведено роботи з влаштування насосної
станції з прокладанням поливо-зрошувальної мережі з можливістю заправки
автополивочної техніки в парку на Русанівській набережній та влаштовано
поливо-зрошувальну мережу в сквері по вул. Миколайчука навпроти буд. 13-А.

Проведено озеленення Дарницької площі (висаджено крупномірні дерева,
кущі та багаторічні трави).
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Також в межах доведеного фінансування були проведені капітальні
ремонти в 3-ох парках та 8-ми скверах:
Парк «Аврора» - побудовано фонтан, встановлено 2 модульних туалети,
нові лави та урни, спортивний майданчик, відновлено мощення, частково
влаштовано газони.

Парк «Радунка» - влаштовано доріжки з ФЕМ та покриття на дитячому
майданчику, встановлено столи для гри в теніс та шахи, частково влаштовано
газони.

«Спортивно-оздоровчий парк Шумського» - побудовано побутове
приміщення для обслуговуючого персоналу парку, встановлено волейбольний
майданчик, модульний туалет, влаштовано доріжки з ФЕМ та частково - газони.
Сквер по вул. Бородіна – влаштовано доріжки з ФЕМ та газон, висаджено
дерева та кущі.

Сквер по вул. Стальського, 26а-2а – встановлено баскетбольний
майданчик, воркаут та столи для гри в теніс.
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Сквер по вул. Алматинська, 60 – прокладено доріжки з ФЕМ, поливочну
мережу, встановлено воркаут, висаджено дерева та кущі, влаштовано газон.
Сквер по вул. Вершигори, 9г – встановлено воркаут та влаштовано дитячий
майданчик.

Сквер по вул. Шептицького, 5, сквер по вул. Сосюри та Празька, 1,3, сквер
по бульвару Я. Гашека, 15 та Харківському шосе 5, 7/1– прокладено доріжки з
ФЕМ.
Сквер по вул. Малишка, 9-а – прокладено доріжки з ФЕМ, встановлено
мультифункціональний спортивний майданчик та дитячий майданчик.

Оновлюється матеріально-технічна база підприємства: було отримано
мінітрактори, газонокосарки в кількості 2-ох одиниць, що значно покращило
роботу з викошування газонів.
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З метою забезпечення балансових територій квітковою продукцією,
декоративно-листяними та красиво-квітучими кущами працює оранжерейнопарникове господарство КП УЗН. Протягом 2020 року було вирощено 965 тис.
шт. квітів та 12,8 тис. шт. кущів.

У 2020 році працівниками підприємства на центральній алеї парку
«Перемога» було організовано та створено тематичну виставку квіткових
композицій, висаджувались квіткові панно в парках, скверах, транспортних
розв’язках.

Підприємством було завершено створення найдовшої алеї сакур на бульварі
Верховної ради, яку занесено до національного реєстру Рекордів України.

Ведеться робота і щодо контролю за благоустроєм на території
Дніпровського району. Так, у 2020 році працівниками відділу з питань
благоустрою та контролю за охороною природного середовища виявлено 8 488
порушень благоустрою (всі усунуто).
Проведено перевірку щодо законності розміщення та функціонування
197 малих архітектурних форм на території району: вручено 197 приписів,
складено 22 адміністративних протоколи.
На території Дніпровського району було оперативно виявлено 3
нововстановлені окремо стоячі АГЗП (автомобільних газозаправочних
пунктів) та 1 з яких демонтовано. 374 адміністративних протоколів
складено протягом року на порушників благоустрою.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ
Одним
з
пріоритетних
напрямів
діяльності
Дніпровської
райдержадміністрації є реалізація на місцевому рівні системних заходів з
надання адресної допомоги малозабезпеченим громадянам, особам з
інвалідністю, підтримка сімей з дітьми, учасників антитерористичної операції,
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо
переміщених осіб, інших пільгових категорій громадян району.
На обліку в районному управлінні соціального захисту населення
перебуває: 13,1 тис. сімей - одержувачів житлової субсидії; 18,6 тис. осіб, які
одержують державну допомогу сім’ям з дітьми; 1,3 тис. малозабезпечених сімей;
25 тис. осіб з інвалідністю; 7,3 тис. учасників війни та бойових дій; 4 тис.
одержувачів компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; 3 тис. одержувачів державної соціальної допомоги
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю тощо.
У районі ведеться персоніфікований облік осіб, які відповідно до чинного
законодавства мають пільги та проживають на території району. На сьогодні на
обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають
право на пільги, перебуває 59,9 тис. осіб, що на 7% менше, ніж на 01.01.2020
(64,2 тис. осіб). Виплата пільги на оплату житлово-комунальних послуг
здійснюється у грошовій безготівковій формі або за заявою пільговика у
грошовій готівковій формі. Пільги з оплати житлово-комунальних послуг
нараховано 14,2 тис. сім‘ям пільговиків на загальну суму 109 723,2 тис. грн, з
них у готівковій формі - 3108 пільговикам на суму 30074,8 тис. грн.
Вживаються усі необхідні заходи для забезпечення безумовного виконання
рішень уряду щодо призначення житлових субсидій населенню у грошовій
формі. Протягом 2020 року призначено житлові субсидії 29,6 тис. сім’ям, що на
19% менше, ніж у відповідному періоді 2019 року (36,6 тис. сім’ям).
Також призначено: 9136 державних допомог сім’ям з дітьми, що майже
на рівні ніж у відповідному періоді 2019 року (9241 допомог); 4 тис. грошових
компенсацій різного виду згідно Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; близько 0,7
тис. державних соціальних допомог згідно Закону України «Про державну
соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
0,4 тис. державних соціальних допомог згідно Закону України «Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю»; близько 0,4 тис. допомог на догляд за психічно хворим та за
особою з інвалідністю І групи або особою старше 80 років.
Крім того, на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України
з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 823 фізичним
особам-підприємцям призначено допомогу на дітей. За звітний період видано 51
«пакунок малюка» та оформлено 851 допомогу в рамках пілотного проекту з
монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».
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На обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо
переміщених осіб у Дніпровському районі перебуває 25,2 тис. громадян.
Протягом 2020 року видано 1473 довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, громадянам, що звернулись вперше, та 711 довідок повторно
(дублікати). Призначено/перераховано більше 3,6 тис. допомог особам, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення
АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг.
Постійно проводиться роз’яснювальна робота серед учасників АТО/ООС,
членів їх сімей про надання їм соціальних послуг, матеріальної допомоги та
психологічної підтримки відповідно до чинного законодавства, в тому числі
забезпеченням санаторно-курортним лікуванням та забезпеченням технічними
засобами реабілітації. Станом на 01.01.2021 на обліку перебуває 1965
учасників АТО/ООС, 30 - поранених в ході проведення АТО/ООС, 75 членів
сімей загиблих/померлих учасників АТО, в т.ч. 20 неповнолітніх дітей, 35
дніпровчан значаться загиблими.
Використали своє право на отримання реабілітаційних путівок на
санаторно-курортне лікування 57 учасників бойових дій АТО. Отримав
психологічну реабілітацію 31 учасник бойових дій АТО.
Комісією з розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні
для отримання жилі приміщення у 2020 році розглянуто та призначено грошову
компенсацію для придбання житла 4 особам з інвалідністю внаслідок війни та 1
особі – члену сім’ї загиблого учасника АТО/ООС.
Розглянуто та призначено грошову компенсацію для придбання житла 11
внутрішньо переміщеним особам із числа учасників бойових дій АТО/ООС.
893 особам з інвалідністю видано 2937 відповідних направлень на протезні
підприємства для забезпечення протезно-ортопедичними виробами, 16 осіб
забезпечено годинниками, 14 - кріслами колісними, 69 - палицями, 23 мобільними телефонами, 2 - ходунками, 2 - столом приліжковим, 2 - ліжком
ортопедичним.
В рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 20192021 роки» виділено 454,9 тис. грн. на підтримку статутної діяльності медикосоціального Центру Товариства Червоного Хреста, ГО «Молодіжний центр
Атлантичної Ради України», БО «Благодійний фонд «Дніпровець», БО
«Благодійний фонд «Карітас-Київ» та інших.
Також, в межах наданих повноважень, управлінням проводиться
моніторинг стану виплати заробітної плати на підприємствах району.
Відповідні питання розглядаються Тимчасовою комісією з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат при райдержадміністрації. Станом на 01.01.2021
заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах
Дніпровського району становила 5817,0 тис. грн. В бюджетних установах
району заборгованості із виплати заробітної плати немає. У загальній
заборгованості з виплати заробітної плати по місту Києву заборгованість в
Дніпровському районі становить 1,7 %.
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Протягом 2020 року проведено моніторинг мінімальної заробітної плати на
95 підприємствах району, на 60 підприємствах було підвищено середню
заробітну плату.
Взагалі середньомісячна заробітна плата штатного працівника у ІІІ кварталі
2020 року складала 13 061 грн, що є найкращим показником серед лівобережних
районів міста. В порівнянні з відповідним періодом 2019 року, середньомісячна
заробітна плата зросла майже на 10 %.
Важливим напрямком захисту прав працюючих мешканців Дніпровського
району є робота з колективними договорами. У 2020 році зареєстровано 45
колективних договорів, внесено до договорів 32 зміни та доповнення. Вивчено
стан виконання колдоговорів та дотримання законодавства про працю на 77
підприємствах району.
З метою забезпечення належних протиепідемічних заходів для запобігання
поширенню коронавірусної хвороби в установах соціальної сфери з березня 2020
року було організовано прийом громадян з урахуванням вимог Постанови
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2».
З метою протидії поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в місті Києві
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. З початку
реалізації зазначеного проєкту 5 059 малозахищених мешканців Дніпровського
району були забезпеченні продовольчими наборами та товарами повсякденного
вжитку, наборами засобів особистого захисту (дезинфікуючі засоби для обробки
рук та шкіри, медичні маски) в кількості 8 300 шт..
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Комплекс соціальних послуг для громадян та осіб з інвалідністю, які
перебувають в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої
допомоги надає Територіальний центр соціального обслуговування
Дніпровського району м. Києва.
До його складу входять 3 відділення в трьох мікрорайонах, які найбільш
наближені до споживачів соціальних послуг (Центральне, Березняківське,
Русанівське) та 7 відділень за напрямками роботи: 3 відділення соціальної
допомоги вдома; 3 відділення денного перебування; відділення організації
надання адресної натуральної та грошової допомоги.
У штаті Територіального центру працює злагоджений колектив
кваліфікованих соціальних та медичних працівників, культорганізаторів,
інструкторів для занять з трудотерапії (219 штатних одиниць).
На обліку в Територіальному центрі знаходяться 4 598 громадян та осіб з
інвалідністю, які перебувають в складних життєвих обставинах і потребують
сторонньої допомоги, з яких – 1 364 підопічних перебувають на надомному
обслуговуванні. Також послуги отримують 36 багатодітних родин (130 дітей), 15
дітей-сиріт, 54 дитини з інвалідністю та 9 дітей, які виховуються батьками, що
мають інвалідність.
Крім соціальних послуг Територіальним центром, за рахунок коштів
міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2022 роки»,
забезпечувалось надання щомісячних безкоштовних продуктових наборів (1
711,6 тис. грн), матеріальної допомоги (8 122,9 тис. грн), святкових
продовольчих наборів та новорічних подарунків (453,7 тис. грн).
Лежачі хворі, які перебувають на надомному обслуговуванні,
забезпечувались засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками,
гігієнічними прокладками, миючими засобами), а також постільною білизною.
За 2020 рік Територіальним центром отримано гуманітарної допомоги від
благодійних організацій на суму 2 509,7 тис. грн (БО БФ «Старенькі», БО МБФ
«Давай допоможемо», БО БФ «Щаслива лапа», ТОВ «АТБ Маркет», ГО
«Фундація суспільно – прав. Комун «ЛОГАРДС», БО «Життєлюб»).
Свою роботу продовжує «Університет третього віку», який проводить
навчання у 9 факультетах та 28 гуртках. Його слухачами є 929 пенсіонерів. Для
них функціонують комп’ютерні та курси іноземних мов, проводяться культурномасові заходи, функціонують три хори ветеранів та клуби за вподобаннями тощо.

Дніпровський Територіальний центр єдиний у столиці, який залучив
найбільш активних відвідувачів до волонтерської роботи - 77 пенсіонерівволонтерів обслуговують 101 підопічний.
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Можливість дітям та особам з інвалідністю до 35 років безкоштовно
отримувати комплекс соціальних та реабілітаційних заходів в умовах
денного перебування з організацією триразового харчування надає Центр
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (далі – Центр).
При Центрі функціонують 4 відділення: ранньої реабілітації (абілітації);
психолого-педагогічної реабілітації (денне перебування); фізичної реабілітації та
медичного спостереження (вул. Курнатовського, 7-а); відділення трудової
реабілітації/ працетерапії (вул. Райдужна, 51).

З дітьми та молоддю з інвалідністю працюють лікарі, педагогічні
працівники, середній медичний персонал, фізичні реабілітологи. Для проведення
комплексної реабілітації Центр оснащено відповідним обладнанням. В Центрі
функціонують кульковий басейн, сенсорна та ігрові кімнати, спортивна зала,
кімната для проведення бальнеологічних процедур та аромотерапії, оснащена
інтерактивною підлогою та сенсорною тач-панеллю кімната віртуальної
діяльності.

До початку карантинних обмежень Центр працював в звичайному режимі,
а з 25.03 по 23.06 діти та особи з інвалідністю отримували послуги в
дистанційному режимі, з ними щоденно проводилися заняття в онлайн-режимі.
Також вони забезпечувалися вітамінними комплексами, фруктами, соками
(щотижня). За період карантину Центр доставив близько 1000 продуктових
наборів, в тому числі родинам, які обслуговуються в Центрі.
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Задля покращення якості надання реабілітаційних і соціальних послуг в
2020 році було проведено капітальний ремонт приміщення Центру за адресою:
вул. Райдужна, 51 (виділено кошти загальною сумою 4,5 млн грн).
Відремонтовано покрівлю, фасад та приміщення (актової зали, кімнати
соціальної адаптації, комп’ютерного класу, кабінету з масажу, кабінету
логопеда, кабінету лікаря, сенсорної кімнати, груп відділення трудової
реабілітації/працетерапії та відділення психолого-педагогічної реабілітації
тощо). Приміщення Центру облаштували зручними пандусами і під’їздами,
санітарні кімнати пристосували для дітей з порушеннями опорно-рухового
апарату.
Окрім цього, за рахунок коштів місцевого бюджету придбали: спеціальні
меблі, ноутбуки, килимове покриття, побутову техніку, інтерактивну дошку,
проектор, апарати для приготування синглетно-кисневої пінки та для теплової
терапії, бігову доріжку, орбітрек, мотомед, реабілітаційну кушетку, обладнання
для сенсорної кімнати, швейну машину тощо.
На 2021 рік для закінчення розпочатих робіт з капітального ремонту на
об’єкті Центру за адресою: вул. Райдужна, 51, виділені кошти з бюджету міста
загальною сумою 6,5 млн грн.
Центр продовжує працювати над покращенням якості реабілітаційних та
соціальних послуг дітям та молоді з інвалідністю.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Лікувально-профілактичними закладами Дніпровського району
обслуговується 343 945 осіб, з них: 275 350 дорослих та 68 595 дітей. Серед
пацієнтів 88 218 осіб ( 25,64%) складають люди пенсійного віку. Учасників АТО
- 754 особи, внутрішньопереміщених осіб – 5327 осіб.
Первинна та вторинна медична допомога жителям району 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.
На базі комунального некомерційного підприємства «Київська міська
клінічна лікарня № 11» (далі - КНП «КМКЛ № 11») функціонує спеціалізоване
госпітальне відділення для ветеранів війни і учасників АТО на 60 ліжок, що
надає стаціонарну допомогу даній категорії осіб Дніпровського, Деснянського,
Дарницького районів.
Переважна більшість (75,3%) населення району обслуговуються
структурними підрозділами центрів первинної медико-санітарної допомоги - 25
амбулаторіями загальної практики-сімейної медицини, з яких 11 - відокремлені.
Відкриття амбулаторій дало можливість скоротити радіус доступності до
закладу від 2-7 км до 0,5-0,7 км.
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Медичну допомогу населенню району надають 455 лікарів та 537
молодших спеціалістів з медичною освітою. В цілому по галузі
укомплектованість штатними посадами складає 82%.
За 2020 рік по галузі «Охорона здоров’я» у Дніпровському району м. Києва
проведено капітальний ремонт приміщень 4 об’єктів охорони здоров’я на суму
12,1 млн грн. Завершено капітальний ремонт амбулаторії загальної
практики/сімейної медицини (вул. Райдужна, 23-А), приміщень Комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги
"Русанівка" (вул. Ентузіастів, 49) та філії № 5 Комунального некомерційного
підприємства «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м.
Києва» (вул. Шептицького, 5), ренгенкабінету філії № 2 Комунального
некомерційного
підприємства
«Консультативно-діагностичний
центр
Дніпровського району м. Києва» (прос. Тичини, 22).
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Протягом 2020 року продовжувалась робота з поліпшення матеріальної
бази медичних закладів. Зокрема, для потреб Комунального некомерційного
підприємства «Консультативно-діагностичний Центр Дніпровського району
міста Києва» придбано цифровий маммограф, а для Комунального
некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр дитячий
Дніпровського району міста Києва» - система ультразвукова діагностична
MyLab X5 УЗД, комплекс рентгенівської діагностики цифрової обробки
зображення.
В рамках виконання Урядової програми «Доступні ліки» в закладах
охорони здоров’я, що входять до сфери управління Дніпровської
райдержадміністрації, продовжується проведення активної роботи щодо
призначення та виписки медикаментів хворим, що страждають на серцевосудинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму. Протягом
2020 року до медичних закладів району звернулося 34 684 особи, що страждають
на вищезазначені захворювання, яким було виписано 103 208 рецептів на
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування.
У зв’язку із введенням на початку 2020 року карантинного режиму,
пов’язаного із розповсюдженням COVID-19, директивними документами
Департаменту охорони здоров’я виконання програми «Лікар у Вашому
домі» тимчасово призупинено до особливого розпорядження.
В рамках виконання Національної кампанії «Лікар для кожної родини»
для наближення послуг до населення, зручності та оперативності у районних
амбулаторних закладах охорони здоров’я продовжується активне використання
електронного запису пацієнтів до лікарів. Також продовжується дооснащення
робочих місць лікарів консультативно-діагностичних Центрів необхідною
оргтехнікою.
Активно продовжується приписна кампанія з укладання декларації між
пацієнтом та фахівцем первинної ланки на надання медичних послуг. Станом
на 31.12.2020 р. у Дніпровському районі м. Києва в системі E-Health
зареєстровано 204 лікаря первинної ланки (100% від загальної кількості лікарів
первинної ланки). За 2020 рік укладено 266 559 декларацій лікаря з
пацієнтами, що становить 74,8% від населення, яке перебуває на медичному
обслуговуванні у закладах охорони здоров’я Дніпровського району.
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ОСВІТА
Станом на 01.01.2021 року мережа закладів освіти Дніпровського району
становить 153 заклади освіти: 65 закладів загальної середньої освіти;
80 закладів дошкільної освіти; 8 закладів позашкільної освіти.
Загальна інформація про систему освіти Дніпровського району
Показник
Кількість закладів загальної середньої освіти - всього,
у т. ч.:
- державної форми власності
- приватні заклади
Чисельність учнів - всього, тис осіб
Чисельність учителів - всього, тис осіб
Дошкільна освіта
Кількість функціонуючих дошкільних навчальних закладів, у т.ч.
приватних
Чисельність дітей у дошкільних закладах всього, тис осіб

2019
рік

2020
рік

62

65

55
7
37,3
3,2

55
10
38,1
4,8

81

80

14,2

13,3

8

8

9,3

10,3

Позашкільна освіта
Кількість позашкільних закладів державної форми власності
Чисельність дітей у позашкільних закладах всього, тис осіб

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»).
У 2020 році проведено роботу за наступними пріоритетними напрямами та
досягнуто таких результатів:
І. Розвиток мережі та підвищення якості доступної дошкільної
освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку
- відновлено 5 груп на 90 місць у діючих закладах дошкільної освіти
№№ 433 «Дивосвіт», 485, 566, 680, НВК «Струмочок»;
- для упорядкування прийому дітей у заклади дошкільної освіти
проводиться електронна реєстрація дітей. Поступово зменшується
черга до закладів дошкільної освіти району. На початок 2020-2021
навчального року у черзі віком від 3 до 6(7) років перебувало
448 дітей. За аналогічний період минулого року – 494 дитини.
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ІІ. Здобутки та досягнення в загальній середній і позашкільній освіті
135 випускників 11-х класів закладів загальної середньої освіти
Дніпровського району нагороджені золотими медалями «За високі
досягнення у навчанні», 61 випускник - срібними медалями «За досягнення
у навчанні»;
7 закладів загальної середньої освіти Дніпровського району за результатами
ЗНО-2020 ввійшли до рейтингу ТОП-100 закладів освіти України:
Русанівський
ліцей
м.
Києва,
ліцей
№
208
м.
Києва,
НВК «Домінанта», СШ № 125 м. Києва, НВК № 167 м. Києва,
гімназія № 191 ім. П. Г. Тичини м. Києва, Технічний ліцей;
отримали 200 балів за результатами ЗНО-2020 6 випускників закладів
загальної середньої освіти Дніпровського району, а саме: ліцей № 208
м. Києва – 1 учень (математика), 1 учень (англійська мова), СШ № 125
м. Києва – 2 учні (англійська мова), гімназія № 191 ім. П. Г. Тичини
м. Києва – 1 учень (англійська мова), СШ № 246 м. Києва – 1 учень
(біологія);
учні закладів освіти Дніпровського району вибороли 360 призових місць на
ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів імені
Петра Яцика, Тараса Шевченка. Найкращі результати: Русанівський ліцей –
81 переможець, ліцей № 208 – 55, Технічний ліцей – 41,
НВК № 167 – 35, НВК «Домінанта» – 32;
6 учням закладів загальної середньої освіти Дніпровського району
призначено персональну стипендію Київської міської ради в галузі освіти
для обдарованих дітей (2 – Русанівський ліцей м. Києва, 2 – СШ № 125
м. Києва, 1 - НВК № 167 м. Києва, 1 - СШ № 246 м. Києва);
створено належні умови для здобуття загальної середньої освіти для
1 344 учня, батьки яких переселилися з тимчасово окупованих територій та
територій, де проводиться антитерористична операція (у 2020 році –
1 309 учнів);
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;
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забезпечено участь ЗЗСО району у міжнародних проєктах та програмах
(FLEX, «Talking Cultures», AIESEC, DSD-шкіл, eTwinning та ін.), співпрацю
з зарубіжними закладами освіти, міжнародними громадськими
організаціями та дипломатичними представництвами, українською
діаспорою 3 країн світу. Сім шкіл району – НВК № 141 «ОРТ» м. Києва,
НВК № 30 «ЕКОНАД» м. Києва, гімназія № 191 ім. П. Г. Тичини м. Києва,
НВК «Монтессорі», НВК «Щастя», НВК №167 м. Києва, НВК № 176
м. Києва беруть участь у міжнародних освітніх проєктах як Асоційовані
школи ЮНЕСКО (ПАШ);
• 52 учителі ЗЗСО Дніпровського району, які працюють у початкових класах
у 2020/2021 навчальному році в умовах Нової української школи, пройшли
курсову перепідготовку в рамках реалізації нового державного стандарту
«Нова українська школа».
Також спостерігається позитивна динаміка включення дітей з особливими
освітніми потребами (ООП) в інклюзивне середовище закладів загальної
середньої освіти району. У 2020 році у 8 закладах дошкільної освіти
функціонувало 11 груп, які відвідували 18 дітей з особливими освітніми
потребами, та у 36 закладах загальної середньої освіти - 203 класи з
інклюзивною формою навчання, в яких навчались 304 дитини з ООП, у
СЗШ № 224 м. Києва функціонували 3 спеціальні класи для 31 дитини із
затримкою психічного розвитку (у 2019 році – 6 ЗДО, 8 груп, 9 дітей з ООП; 30
ЗЗСО, 144 інклюзивні класи, 214 дітей з ООП, у СЗШ № 224 м. Києва - 3
спеціальних класи для 32 дітей із ЗПР).

У закладах загальної середньої освіти Дніпровського району організовано
збалансоване харчування дітей відповідно до вікових норм, регламентованих
чинним законодавством. У 2020 році у районі охоплено безоплатним
харчуванням з одноразовим режимом 16504 учня, що на 504 учня більше, ніж
за звітний період минулого року (у 2019 році –16 000 учнів). З 07.02.2020 року
в усіх 45 запланованих закладах загальної середньої освіти району
запроваджено харчування за формою мультипрофільного харчування із
зазначенням у меню одночасно не менше трьох страв з можливістю їх вибору.
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ІІІ. Фінансово-економічне забезпечення
У 2020 році обсяг видатків на утримання галузі «Освіта» становив 2156,6
млн грн, що на 24,8% більше видатків 2019 року (1 728,6 млн грн).
По галузі «Освіта» реалізовано 63 громадських проєкти на загальну суму
13 016,2 тис. грн (здійснено капітальний ремонт на 6 193,7 тис. грн, придбано
товари та послуги на 6822,5 тис. грн).
По спеціальному фонду (бюджет розвитку) проведено модернізацію
матеріально-технічної бази закладів освіти шляхом забезпечення сучасним
обладнанням, меблями та інвентарем на загальну суму 89 484,1 тис. грн. Було
придбано обладнання для харчоблоків та пралень, комп'ютерна техніка,
інтерактивні панелі, проєктори, комплекти мультимедійні обладнання,
обладнання для навчальних кабінетів та STEM-лабораторії, меблі, дидактичні
матеріали, спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку тощо.
Проведено капітальні ремонти 159 об’єктів галузі на суму 166,5 млн грн
(у 2,99 рази більше ніж у 2019 році (55,638 млн грн).У тому числі проведено
капітальний ремонт фасадів (11 закладів), приміщень (25 заклади), харчоблоків
(16 закладів), покрівель (15 закладів), ремонт/облаштування тіньових навісів,
ігрових і спортивних майданчиків (9 закладів), асфальтового покриття (7
закладів), місць загального користування (21 заклад), огорожі (3 заклади),
будівель та прибудинкової території (7 закладів), інженерних мереж (3 заклади),
стадіонів та спортивних майданчиків (1 заклад). Також відновили групи 5
закладів, замінили вікна 12 закладів, здійснили благоустрій території 6 закладів
тощо.
Разом з цим, для підготовки закладів освіти до початку навчального року
виконано поточний ремонт приміщень на загальну суму 29 000,0 тис. грн.

Для виконання програми «Протипожежні заходи» управлінням освіти було
проведено встановлення та обслуговування автоматизованих протипожежних
сигналізацій на суму 19 555,1 тис. грн, здійснювалось обслуговування та
ремонтні роботи електромереж та електрообладнання на загальну суму 1200 тис.
грн, заміри опору ізоляції на суму 344,7 тис. грн.
Для закладів освіти було закуплено протипожежне обладнання
(вогнегасники) та здійснено перезарядку вогнегасників на суму 324,9 тис. грн.
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Відповідно до рішення Київської міської ради від 28.02.2019 № 162/6818
«Про створення комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)
№ 454 Дніпровського району м. Києва» продовжуються роботи з відновлення
закладу (вул. Березняківська, 26-А), що тривалий час використовувався не за
призначенням та розрахований на 11 груп (220 місць).
Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку кошторисна
вартість робіт складає 65,0 млн грн. Станом на 01.01.2021 виконано робіт на
27649,0 тис. грн. Зроблено капітальний ремонт будівлі та здійснено благоустрій
території: утеплено та пофарбовано фасади; замінено вікна; встановлено тіньові
навіси та огорожу; проведений ремонт електричних та інженерних систем;
зроблено капремонт покрівлі, вхідних груп та внутрішніх приміщень;
розмежовано ігрові майданчики; встановлено систему зовнішнього освітлення;
завезено ґрунт; зроблено клумби для квітів; по максимуму збережені зелені
насадження; укладаються ФЕМ-доріжки.
Програмою соціально-економічного розвитку м Києва по Дніпровському
району на 2021 рік для повного завершення виконання робіт заплановано 37141,0
тис грн. Відкриття оновленого закладу дошкільної освіти №454 заплановано на
кінець вересня 2021 року.
1 вересня 2021 року заплановано відкриття нового корпусу Навчальновиховного комплексу №141 «ОРТ» («Освітні ресурси і технологічний тренінг»,
б-р І.Шамо, 5), будівництво якого ведеться за рахунок спонсорських коштів
Всесвітнього ОРТ (World ORT). У новому корпусі буде розміщена початкова
школа закладу, сучасний СТЕМ-центр, а також планується відкриття ще одного
Інклюзивно-ресурсного центру Дніпровського району.
КУЛЬТУРА
Мережа закладів культури Дніпровського району м. Києва 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 (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 (вул.
Алматинська, 109);
• Театр української традиції «Дзеркало» (вул. Алматинська, 109).
Основна діяльність відділу культури райдержадміністрації спрямована на
реалізацію пріоритетних завдань, серед яких – модернізація закладів культури,
впровадження інноваційних методів роботи, розвиток аматорської творчості,

37

традиційного та сучасного мистецтва, підтримка талановитої молоді та
обдарованих дітей, реалізація культурно-мистецьких та культурологічних
заходів, залучення громадських ініціатив до участі в культурно-мистецьких
проектах, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури,
впровадження енергозберігаючих технологій, збереження та популяризація
історико-культурної спадщини.
Невід’ємною частиною роботи є проведення районних культурномистецьких районних заходів, спрямованих на збереження та відродження
традицій українського народу, популяризацію творчості обдарованих дітей,
молоді та аматорів різного віку, організацію змістовного культурного дозвілля
мешканців району та гостей столиці, що є безкоштовними для глядачів,
охоплюють різні верстви населення. Проведено 1 200 культурно-масових та
суспільно-громадських заходів (фестивалі мистецтв, театралізовані дійства,
звітні концерти, виставки, онлайн-зустрічі з видатними людьми, урочисті
покладання квітів тощо).
Зберіглась позитивна тенденція до поступового зростання обсягів
фінансування галузі на забезпечення модернізації закладів культури,
зміцнення матеріально-технічної бази, проведення капітальних та
поточних ремонтів приміщень відповідно до вимог сучасності. На
покращення матеріально-технічної бази закладів культури району
витрачено 1,9 млн грн (придбано музичні інструменти, меблі, звукову та
світлову апаратуру, періодичні видання, книжкову продукцію).

У 2020 році капітально відремонтовано 3 об’єкти галузі: у бібліотеці ім.
П.М. Буйка для дітей (бульвар Перова, 15) здійснили ремонт приміщень (на суму
0,688, млн грн); в Центрі культури та мистецтв Дніпровського району за
адресою: вул. Алматинська, 109 здійснили капітальний ремонт покрівлі (на суму
2,389 млн грн), а за адресою: вул. Миропільська, 19 - капітальний ремонт будівлі
(на суму 0,49 8млн грн).
Також були проведені поточні ремонти на 4-х об’єктах галузі, а саме
відремонтовано приміщення та вентиляційну систему Центру культури та
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мистецтв на загальну суму 1 499,6 тис. грн, проведено поточні ремонти в Дитячій
музичній школі №20 та Дитячій художній школі №2 на суму 397,0 тис. грн
проведено ремонт приміщень у бібліотеках ім. А. Малишка на суму 468,3 тис.
грн та бібліотеці №134 на суму 298,4 тис. грн.

Особлива увага в роботі закладів культури приділяється роботі з дітьми та
молоддю, створення умов для їх духовного і творчого зростання та збагачення
на кращих зразках української і світової культури.
Учні мистецьких шкіл Дніпровського району посілдали призові місця,
ставали переможцями конкурсів, фестивалів, отримували дипломи, грамоти,
заохочувальні призи. Сімом талановитим учням шкіл естетичного виховання
у 2020 році вручено стипендії голови Київської міської державної
адміністрації.

Робота дитячих мистецьких закладів не припинялась і під час карантинних
обмежень – заклади працювали у дистанційному режимі. Педагогічними
працівниками проводилося дистанційне інтернет-навчання, опановувалися нові
форми роботи та технології для комунікації з учнями і їх батьками та забезпечення
безперервного навчання, якісного засвоєння навчальної програми.
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В умовах карантину бібліотеки не обслуговували користувачів, але
активно популяризували бібліотечний фонд в інтернет-мережі, надавали онлайнконсультації; організовували онлайн-читання та онлайн-гуртки, створювали
креативну власну відеопродукцію, інформували про онлайн-інструменти для
читання й дистанційної безкоштовної освіти, пропонували відео-огляди
літератури на сайті Центральної бібліотечної системи (ЦБС) району та на
власних сторінках у соціальних мережах, спілкувались з користувачами в
бібліотечному месенджері.
В ЦБС району успішно працюють 13 клубів та 14 гуртків за інтересами,
робота яких проводилася у онлайн-форматі, відбулося 373 засідання та
проведено 120 майстер-класів. В усіх бібліотеках забезпечений вільний доступ
до мережі Інтернет, у 7 із них працюють Інтернет-центри, а в 17 – створені власні
електронні бази.
Заклади культури району мають досить високий кадровий потенціал, що
відображається на результатах роботи. Так, серед іншого, Центральна районна
бібліотека ім. П. Тичини отримала нагороду «[відкриті двері] 2020» від
Доступно. UA – I місце у номінації «Публічні простори».
Взагалі в районних закладах культури працюють 670 осіб, серед них
народні та заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв та працівники
культури, 4 колективи мають звання "Народний художній колектив", 6 - звання
"Зразковий художній колектив", 52 викладачі мають найвище педагогічне звання
"викладач-методист".
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
В Дніпровському районі культивується близько 50 видів спорту.
Збережена мережа дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яка на сьогодні складає
12 закладів, з них чотири ДЮСШ підпорядковані Дніпровській
райдержадміністрації та ще 8 шкіл різних форм підпорядкування. В районі також
діє 45 спортивні клуби, з них 13 підліткові.
Загальна мережа спортивних споруд району налічує 617 об’єктів:
- 3 стадіони;
- 1 легкоатлетичний манеж;
- 8 плавальних басейнів;
- 353 площинні спортивні споруди, тощо.
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У 2020 році продовжилась робота з відновлення застарілих спортивних
об’єктів, що знаходяться на прибудинкових територіях, в закладах освіти в
місцях масового відпочинку населення. Проведено ремонти шести спортивних
майданчиків за адресами: вул. С. Стальського 16; просп. Р. Шухевича, 14-а; пр.
Р. Шухевича, 6; вул. В. Нестайка, 3; бульв. І. Шамо, 19/1; вул. Віфліємська, 14-а.

Створено спортивно-оздоровчий парк по вулиці Шумського, 3 де
збудовано три сучасні спортивні майданчики для різних видів спорту, а також
футбольний майданчик у сквері по вул. Миколайчука 3-А та майданчик з
тренажерним обладнанням у зоні відпочинку «Русанівська коса» (між
Русанівською набережною і береговою лінією Русанівської протоки).

Спортивна база закладів освіти у минулому році поповнилася двома
стадіонами, що були реконструйовані у школах № 4 (вул. Стальського , 26-а) та
№ 201 (бул. Перова, 14-а).

Крім того облаштовані футбольні поля з синтетичним покриттям у школі
№ 158 (вул. Стальського, 12) та Українському колежі ім. В. Сухомлинського
(вул. М. Шептицького, 5-а).
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Також проведено капітальний ремонт приміщень Дитячо-юнацької
спортивної школи № 10 (вул. Миколайчука Івана, 3-а; на суму 0,354 млн грн) та
виконано проектні роботи щодо капітального ремонту стадіонів та спортивних
майданчиків Дитячо-юнацької спортивної школи № 21 (вул. Алматинська, 60;
на суму 0,937 млн грн).
Відділом молоді та спорту протягом 2020 року здійснювалась робота з
виконання міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на
2019-2021 роки». Карантинні обмеження не дозволили в повній мірі виконати
календарний план районних спортивно-масових заходів. Було проведено 23
змагання на суму 41,1 тис. грн.
В основному проводились ті змагання, що відбувались на відкритих
майданчиках. Зокрема, турніри з пляжного волейболу до Дня Перемоги та Дня
Незалежності України, святкові масові запливи до Дня Києва у Гідропарку,
чемпіонат з футболу та інші.

Водночас карантин спонукав вишукувати нові форми проведення змагань.
Так, у грудні минулого року відділом молоді та спорту спільно з дитячоюнацькою спортивною школою № 3 традиційно було проведено Відкриту
першість Дніпровського району міста Києва з шахів в онлайн режимі. Завдяки
цьому участь у змаганнях взяли не лише любителі шахів з Дніпровського та
інших районів міста Києва, а й з інших міст України і навіть з Німеччини.

Незважаючи на те, що через карантинні обмеження не було змоги
повноцінно провести навчально-тренувальну роботу та заплановану кількість
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спортивних змагань, тренерами районних дитячо-юнацьких спортивних шкіл та
клубів в минулому році було підготовлено 475 спортсменів-розрядників, а 69
вихованців виконали нормативи майстрів спорту та кандидатів у майстри спорту
України.
ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
На обліку в Службі у справах дітей та сім’ї (далі – Служба) перебуває 1973
багатодітні сім’ї, в яких виховується 6 217 дітей. Протягом 2020 року видано
197 посвідчень для батьків багатодітної сім’ї та 450 посвідчень дитини з
багатодітної сім’ї, взято на облік 181 багатодітну сім’ю, де виховується 543
дитини.
Службою здійснюється ведення реєстру жінок, яким присвоєно Почесне
звання «Мати-героїня» (всього у районі 68 жінок, які мають це звання), зокрема,
у 2020 році підготовлено клопотання на 1 жінку, щодо відзначення її почесним
званням України «Мати – героїня».
За клопотанням Служби один батько та дві матері (з різних сімей)
отримали Премію Київського міського голови «Одиноким батькам та матерям,
які самі виховують дітей», у розмірі по 5 тис. грн.
Протягом року 142 дитини з багатодітних сімей мали можливість
безкоштовно відвідувати підліткові клуби Центру по роботі з дітьми та молоддю
за місцем проживання Дніпровського району міста Києва.
З метою залучення дітей до змістовного дозвілля, занять спортом,
естетично-прикладним мистецтвом в районі збережено мережу та поліпшено
матеріально-технічну базу підліткових клубів, що входять до складу районного
Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання.
Нині діють 30 клубів, з них 13 спортивного та 17 художньо-естетичного
напрямку, в яких проводять своє дозвілля понад 2200 вихованців.

Протягом 2020 року проведено ремонти в п’яти підліткових клубах Центру
по роботі з дітьми та молоддю за місце проживання на загальну суму 888 тис.
грн., а саме: 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).
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В рамках реалізації державної молодіжної політики та відповідно програмі
«Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки» відділом молоді та спорту
проведено молодіжні заходи з нагоди Дня молоді та Дня студента.

Крім того протягом року у закладах вищої освіти Дніпровського району за
підтримки відділу молоді та спорту відбулися заходи з відзначення Дня
Соборності України, Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня
Гідності та Свободи, Шевченківські дні, День пам’яті жертв голодомору та
політичних репресій, заходи до всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом,
Всесвітнього дня проти тютюнопаління, Дня Європи, Дня вишиванки, та інші.
Більшість заходів проводились в онлайн режимі.
Також було організовано семінари з профілактики правопорушень в
молодіжному середовищі, відповідальності за скоєння правопорушень і
формування безпечної поведінки підлітків формування навичок ефективного
спілкування та вирішення конфліктів, семінари з національно-патріотичного
виховання, протидії торгівлі людьми та домашньому насильству.
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Крім того, студенти району активно долучалися до загальноміських
онлайн-вебінарів: «ЕКО-це не тренд, а необхідність», «Криза як виклик»,
«Цифровий міст», «Державні програми для молоді в Україні».
Через карантинні обмеження оздоровча кампанія у 2020 році
розпочалась лише в серпні, що суттєво зменшило кількість дітей пільгових
категорій району направлених на оздоровлення та відпочинок до позаміських
оздоровчих і лікувально-санаторних закладів порівняно з попереднім роком, а
саме: було оздоровлено 1022 дитини проти 3033 у попередньому році. Варто
зазначити, що цей показник найкращий серед районів міста.
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Широкий спектр соціальної роботи з сім’ями проводить Дніпровський
районний в місті Києві центр соціальних служб (далі - Центр). Фахівці Центру
сприяють соціальній та психологічній адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, з метою підготовки до самостійного життя;
супроводжують прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, сім'ї опікунів,
піклувальників; осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; осіб, які зазнали
жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми; надають
соціально-психологічну підтримку учасникам антитерористичної операції та
внутрішньо переміщеним особам, багатодітним, неповним родинам; родинам які
виховують дитину або молоду людину з інвалідністю тощо.
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Ведеться єдиний облік сімей та осіб Дніпровського району міста Києва, які
опинилися у складних життєвих обставинах. За 2020 рік соціальними послугами
охоплено 2012 сімей (осіб), здійснено 1055 оцінок потреб сімей (осіб), під
соціальним супроводом перебувало 110 родина, 3 прийомні сім’ї та 2 дитячих
будинки сімейного типу. На обліку 584 родини, які перебувають в складних
життєвих обставинах (в них виховується 919 дітей). Також Центр організовує
соціокультурні заходи, які відвідали 890 осіб.
З метою надання адаптаційної соціальної допомоги особам, які
зловживають алкоголем та іншими психоактивними речовинами, реалізується
соціальна програма «Денний реабілітаційний центр СЕНС». Допомогу
отримують не лише люди, які мають проблему із залежністю, а й члени їх родин.
У 2020 році в першому кварталі її учасниками стали 9 осіб.

2020 року в першому кварталі двічі на тиждень проходили групові заняття
для молоді з інвалідністю. «Групу взаємопідтримки» відвідували 12 осіб. З
другого по четвертий квартал зустрічі не відбувались в зв’язку з карантином.
Ведеться робота, спрямована на забезпечення соціально-правового
захисту дітей, особливо тих, які потребують додаткової уваги з боку
держави: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей,
які опинилися у складних життєвих обставинах, та які перебувають у
конфлікті з законом.
Станом на 31.12. 2020 на первинному обліку в службі у справах дітей та
сім’ї (далі - Служба) перебуває 412 дітей, з них: 199 – дітей-сиріт, 213 – дітей,
позбавлених батьківського піклування. Із зазначених категорій дітей
перебувають: під опікою та піклуванням – 333 дітей, на вихованні в Дитячих
будинках сімейного типу- 26 дітей, виховуються в прийомних сім’ях - 3 дітей, в
дитячих державних закладах на повному державному забезпеченні - 20 дітей. На
кінець звітного періоду не влаштовані 23 дитини, які перебувають по тимчасовій
заяві у родичів та в закладах соціально-психологічної реабілітації для дітей
м.Києва.
Протягом року на первинний облік у Службі поставлено 59 дітей, з них: 44
- дітей, які набули статусу дітей, позбавлених батьківського піклування за
рішенням суду та 15 – дітей-сиріт, батьки яких померли. У сімейні форми
виховання влаштовано 46 дітей, усиновлено 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
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Пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, є усиновлення. В 2020 році було
поставлено на облік кандидатів в усиновителі – 7 подружніх пар та 5 одиноких
жінок. Станом на 31.12.2020 року на обліку в службі перебуває 18 кандидатів в
усиновителі. У Дніпровському районі міста Києва функціонує 3 прийомні сім’ї,
в яких виховується 5 дітей та 2 будинки сімейного типу, в яких виховується 11
статусних дітей.
З метою здійснення систематичного нагляду за умовами перебування
та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в
сім’ях усиновителів, опікунів та піклувальників спеціалістами Служби
здійснено обстеження 89 cімей. Взято під контроль питання збереження житла
та майна 45 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Дніпровська райдержадміністрація, як орган опіки та піклування,
забезпечує дотримання державних гарантій та реалізації прав дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування на збереження та забезпечення
житлом. Протягом звітного періоду для зазначених категорій дітей за кошти
державної субвенції отримано 3 квартири, поставлено на квартирний облік 6
дітей. Станом на 31.12.2020 на квартирному обліку перебуває 31 дитинасирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, а також особа з їх числа,
яка досягла повноліття.
З метою дотримання прав та законних інтересів дітей працює Комісія з
питань захисту прав дитини Дніпровської райдержадміністрації. Протягом
2020 року проведено 23 засідання комісії. На розгляд комісії було винесено 928
питань: затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей –216;
призначення опіки над дітьми - сиротами та дітьми, позбавленими батьківського
піклування – 46; надання дозволів на дарування, продаж, придбання майна на
право власності або право користування яким мають діти – 331; надання
висновку щодо визначення місця проживання дитини – 55 тощо.
Важливим напрямком роботи Служби є заходи з виявлення дітей, які
жебракують та тривалий час проводять на вулиці без нагляду дорослих.
Відповідно до затвердженого графіку спеціалістами Служби спільно з
представниками сектору ювенальної превенції Дніпровського управління поліції
Головного управління Національної поліції в місті Києві та спеціалістами
Дніпровського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді проведено 20 профілактичних рейдів “Діти вулиці”. Проведення рейдів
також передбачає відвідування сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах, з метою повернення дітей до навчальних закладів, виявлення дітей з
якими жорстоко поводяться батьки чи дорослі, надання допомоги у
працевлаштуванні, а за необхідності - влаштування дітей до закладів соціального
захисту для дітей, своєчасної постановки на профілактичний облік, усунення
причин і умов, внаслідок яких діти не були охоплені навчанням. У результаті
таких перевірок та рейдів 14 дітей повернуто до навчальних закладів.
Значна увага приділяється профілактичній роботі з дітьми, які
опинилися у складних життєвих обставинах. Станом на 31.12.2020 року на
обліку в службі перебуває 220 таких дітей.
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Спеціалістами Служби проведено 88 обстежень житлово-побутових умов
проживання дітей у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. За
результатами:
• взято під контроль питання збереження житла 8 дітей;
• до Дніпровського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді направлено клопотання щодо здійснення соціального
супроводу 9 сімей, діти з яких перебувають на обліку в службі;
• до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної
поліції України в місті Києві направлено 8 клопотань про притягнення до
адміністративної відповідальності батьків, які не виконують батьківські
обов’язки належним чином;
• до районного суду подано 14 позовів про позбавлення батьків батьківських
прав, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків.
Значна увага приділяється профілактичній роботі, спрямованій на
соціальну адаптацію неповнолітніх дітей, які скоїли правопорушення
(злочин) або перебувають під слідством (наразі таких 4 дітей) та перебувають
на обліку у Дніпровському районному секторі Київського міського відділу з
питань пробації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.
На постійному контролі у Службі перебуває питання попередження і
протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі
людьми та попередження жорстокого поводження з дітьми. За даними
структурних підрозділів Дніпровської райдержадміністрації у 2020 році
надійшло 1023 звернень щодо фактів скоєння домашнього насильства. Також 3
особи звернулось, щодо можливості встановлення статусу особи, яка
постраждали від торгівлі людьми. Відносно них відповідні пакети документів
направлено на розгляд до Міністерства соціальної політики України - двом
особам надано статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, одній
відмовлено.
З метою забезпечення тимчасовим житлом та надання комплексу
соціальних послуг особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, в 2020 році завершені роботи
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». Тут розміщені 6 соціальних квартир, загальна площа
приміщень складає 360 кв. м, передбачено проживання 36 осіб з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

48

Відкриття відбулося 13 січня 2021 року. В Центрі надають психологічні,
соціально-економічні та інформаційні послуги з метою створення умов для їх
соціальної адаптації та підготовки до самостійного життя.
Також виконано капітальний ремонт приміщень за адресою: вул. Генерала
Шаповала, 2 для створення дитячого будинку сімейного типу на суму 1,5 млн.
грн. Новий дитячий будинок сімейного типу розташований на 12 поверсі,
загальною площею 170,00 м², житловою площею 86,80 м².

Чотирьохкімнатна квартира складається з кухні, вітальні, трьох спалень
для вихованців та спальної кімнати для батьків-вихователів. У ній також три
ванні кімнати, 2 лоджії. Відповідно до робочого проєкту на об’єкті завершений
капітальний ремонт приміщення, встановлено необхідне обладнання та придбані
меблі.
Основною метою створення дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ) є
влаштування дітей. Адже ДБСТ - це окрема сім’я, що створюється за бажанням
подружжя, яке бере на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. До новоствореного ДБСТ
можна влаштувати до 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД
І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
Райдержадміністрацією проводиться робота із забезпечення реалізації прав
та законних інтересів жителів району відповідно до законодавства України.
Зокрема, забезпечення інтересів громадян в сфері адміністративних послуг
за принципом організаційної єдності, здійснюється управлінням (Центром)
надання адміністративних послуг райдержадміністрації (ЦНАП).
Протягом 2020 року ЦНАП здійснював прийом документів для надання
понад 150 адміністративних послуг. В результаті було зареєстровано 57 728
адміністративних справ, з них: 54 733 заявників отримали адміністративні
послуги, по 2 583 справам суб'єктами надання адміністративних послуг було
надано вмотивовані відмови.
З початку 2020 року через ЦНАП почали надаватись додаткові послуги, а
саме: обмін посвідчення водія; отримання посвідчення водія у зв’язку з втратою
чи викраденням; обмін посвідчення водія у зв’язку зі зміною особистих даних
власника; державна реєстрація транспортних засобів (без огляду експерта);
перереєстрація транспортних засобів у зв’язку зі зміною анкетних даних
власників (без огляду експерта); послуги при народженні дитини (Е-малятко);
державна реєстрація народження (в т.ч. послуга при народженні дитини);
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державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно.
Запроваджено надання нової адміністративної послуги - «Облік громадян, які
потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового
проживання внутрішньо переміщених осіб, та надання житлових приміщень з
фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».
З метою підвищення безпечності при обслуговуванні модернізовано діючу
систему відеонагляду, включно з відеонаглядом за паркувальним майданчиком
автотранспорту відвідувачів.
З метою реалізації принципу доступності для людей з інвалідністю було
проведено додаткове обладнання вхідної групи (встановлено додатковий
поручень, облаштовано смугу тактильної тротуарної плитки), розширено стійку
рецепції з облаштуванням місця для прийому документів від осіб з інвалідністю.
В залі очікування облаштовано «куточок самообслуговування»,
обладнаний комп'ютерною технікою.
У зв’язку із запровадженням адаптивного карантину та обмеженням
доступу громадян до приміщення Центру, облаштовано 4 робочі місця для
адміністраторів, які надають всебічні консультації в рамках функціонування
загальноміського СALL-Центру ЦНАПів м. Києва. В цілому за рік було створено
10 додаткових робочих місць для працівників Центру.
Враховуючи ризики, пов’язані із розповсюдженням коронавірусної
інфекції COVID-19, на центральному вході Центру налаштовано інтерактивне
інформаційне табло електронної черги, встановлено сенсорний дозатор
дезінфікуючого засобу для рук, всі робочі місця адміністраторів облаштовано
скляними захисними екранами, працівники Центру забезпечені засобами
індивідуального захисту, відвідувачам, які не мали захисних масок, засоби
індивідуального захисту пропонувались безкоштовно.
За 2020 рік відділом з питань реєстрації місця проживання/перебування
фізичних осіб Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
опрацьовано 38 344 документи з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця
проживання фізичних осіб (в 2019 рік- 57 738). В результаті:
• видано 20 986 довідок про реєстрацію місця проживання ( у 2019 році 31 255);
• знято з реєстрації місця проживання – 3 860 фізичних осіб ( у 2019 році 6 051 фізичну особу);
• зареєстровано місця проживання – 11 519 фізичних осіб (у 2019 році - 17
800 фізичних осіб);
• опрацьовано 1 895 запитів нотаріусів (в 2019 році - 2 632 запити
нотаріусів).
З метою забезпечення можливостей для реалізації виборчого права
жителями району відповідно наданих повноважень райдержадміністрацією
забезпечується ведення Державного реєстру виборців, до якого вносяться
відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або
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перебувають на території Дніпровського району, складення та уточнення списків
виборців на виборчих дільницях.
Протягом 2020 року відділом ведення Державного реєстру виборців:
- виготовлено та передано дільничним виборчим комісіям попередні та уточнені
списки виборців, а також іменні запрошення для місцевих виборів Київського
міського голови та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року;
- на підставі відомостей, наданих суб’єктами подання опрацьовано 12
періодичних поновлень бази даних Державного реєстру виборців (далі – Реєстр),
в тому числі завантажено до Реєстру і оброблено: 3256 записів з відомостями про
громадян України, яким виповнилося 18 років (у 2019 році - 1286 записів); 62
записи з відомостями про осіб, які набули громадянства України (у 2019 році - 4
записів); 5621 запис з відомостями про виборців, які зареєстрували своє місце
проживання на території Дніпровського району (у 2019 році - 7953 записів); 9752
записи з відомостями про виборців, які зняті з реєстрації за місцем проживання
на території Дніпровського району міста Києва (у 2019 році - 8851 записів); 1281
запис з відомостями про виборців, які отримали паспорт громадянина України у
зв’язку із зміною прізвища, імені, по батькові (у 2019 році - 1625 записів); 4653
записи з відомостями про виборців, смерть яких зареєстровано в органі
державної реєстрації актів цивільного стану (у 2019 році - 4940 запис); 117
записів з відомостями про виборців, зареєстрованих за юридичною адресою
закладу, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб (у 2019 році - 176
записів), 43 записи з відомостями про виборців, знятих з реєстрації за
юридичною адресою закладу (у 2019 році - 55 записи); 35 записів з відомостями
про виборців щодо яких встановлено постійну нездатність пересуватися
самостійно (у 2019 році - 109 записів); 19 записів з відомостями про виборців, які
були визнані недієздатними (у 2019 році - 20 записів), 1 запис про продовження
строку недієздатності.
Упродовж звітного періоду заяви щодо тимчасової зміни місця голосування
не зареєстровано (у 2019 році – 16587 заяв), 40 заяв щодо включення до Реєстру
(у 2019 році – 309 заяв), 54 заяви про внесення змін до персональних даних
Реєстру (у 2019 році – 797 заяв), 2388 заяв щодо зміни виборчої адреси (у 2019
році – 496 заяв), видано 2114 довідок про персональні дані з Реєстру (у 2019 році
– 181), надано відповіді на запити органів Державної міграційної служби про 357
осіб (у 2019 році – 125 осіб).
Станом на 31.12.2020 року у Дніпровському районі міста Києва
налічується 261753 виборців (31.12.2019 - 262745 виборців), як і у 2019 році
створено 129 виборчих дільниць на постійній основі.
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Райдержадміністрацією забезпечується повний та якісний розгляд звернень
громадян. За звітний період до Дніпровської райдержадміністрації надійшло
89 867 звернень, 86 083 з яких - отримано від КБУ “Контактний центр міста
Києва” (телефонних дзвінків та звернень, зареєстрованих на сайті установи).
Всього, з урахуванням колективних звернень (528), до Дніпровської
райдержадміністрації у 2020 році звернулося 103 534 громадянина.
Найбільше звернень стосувалось питань житлово-комунального
господарства, благоустрою прибудинкових територій, капітального ремонту чи
заміни ліфтів, міжквартальних проїздів, покрівель, інженерних комунікацій. Їх
вирішення потребує значних фінансових витрат та досить тривалого часу.
Дніпровська райдержадміністрація вживає відповідних заходів для вирішення
порушених у зверненнях питань, зокрема, враховуючи побажання громадян,
надаються пропозиції відповідним департаментам Київської міської державної
адміністрації щодо включення конкретних об’єктів до поадресних переліків
Програми соціально-економічного розвитку міста Києва. Також, враховуючи
зміни в законодавстві, що регулює відносини в сфері надання житловокомунальних послуг, мешканцям будинків, як співвласникам житлових та
нежитлових приміщень, пропонується приймати участь у програмах
співфінансування для вирішення питань проведення капітальних ремонтів
будинків та утримання прибудинкових територій. Також, щоденно проводяться
роботи з утримання в належному стані житлових будинків, прибудинкових
територій, здійснюється поточний ремонт покрівель, інженерних мереж,
санітарна обрізка дерев і кущів, відновлюється асфальтове покриття тощо.
Значна кількість звернень стосувалась питань соціального захисту
населення, призначення чи перерахунку житлових субсидій, правомірності
нарахувань та здійснення перерахунків за житлово-комунальні послуги,
призначення соціальних допомог.
Чимало було звернень з питань житлової політики. Серед них найчастіше
порушувались питання щодо прискорення отримання житлової площі,
поліпшення житлових умов черговикам квартирного обліку,
надання
службового житла. Такі звернення в основному потребували роз’яснень
положень чинного житлового законодавства.
Загальна кількість сімей, які потребують поліпшення житлових умов,
станом на 31.12.2020 року становить 11 437 сімей, що є найбільшим показником
серед усіх районів міста Києва. За звітний період надано 14 житлових приміщень
згідно з чергою квартирного обліку та 12 службових житлових приміщень.
Крім письмових звернень громадяни до введення карантинних обмежень
мали можливість звернення на особистому прийомі керівництва
райдержадміністрації. За звітний період проведено 13 таких особистих
прийомів громадян (в т.ч. і виїзних), на яких прийнято 55 осіб. Також протягом
року головою райдержадміністрації проведено 12 «гарячих» телефонних ліній,
під час яких надійшли дзвінки від 32 громадян. За участю голови
райдержадміністрації відбувся 1 прямий ефір в проєкті «Прямий зв’язок з
київською міською владою», де проходило відкрите спілкування з мешканцями
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щодо актуальних питань функціонування району. Під час ефірів було
зареєстровано 9 звернень громадян, які були опрацьовані в установлений термін.
З метою реалізації права громадян на інформацію, а також забезпечення
висвітлення діяльності райдержадміністрації у мережі Інтернет функціонує
субвеб-сайт Дніпровської райдержадміністрації (https://dnipr.kyivcity.gov.ua/)
Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва та сторінка
райдержадміністрації (https://www.facebook.com/dniprrda) у соціальній мережі
Facebook.
ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА РАЙОННОМУ РІВНІ
При Дніпровській райдержадміністрації діє 48 консультативно-дорадчих
та інших допоміжних органів для колегіального вирішення питань у різних
сферах життєдіяльності району, із залученням фахівців та представників
громадськості. Зокрема, для залучення громадськості до формування та
реалізації державної політики на районному рівні створені та діють:
1. Громадська рада при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації;
2. Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (у 2020 році
проведено 2 засідання, прийнято 4 рішення);
3. Координаційна рада з питань розвитку малого і середнього підприємництва;
4. Рада директорів підприємств промислового комплексу, установ та організацій
району.

З метою залучення представників об’єднань громадян, експертів тощо до
формування та реалізації державної політики працює Громадська рада при
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, термін якої спливає
в червні 2021 року.
Протягом року проведено 7 засідань Громадської ради та 6 засідань
правління Громадської ради, на яких вирішувалися нагальні питання
життєдіяльності району. А саме: ремонт кінотеатру «Краків»; добудова
Подільсько-Воскресенського мосту та початок будівництва з двох зустрічних
напрямків метро на Троєщину; відсутність правового статусу землекористування
майданчиків гаражних кооперативів, а також проблеми відсутності місць
постійного зберігання автомобілів.
Проводились засідання «круглих столів», де піднімались питання захисту
прав на постійні місця для збереження особистого транспорту (автостоянки),
реформування галузі охорони здоров’я та взаємодія патрульної поліції м. Києва
з громадою Дніпровського району столиці, розширення функціональних
можливостей Єдиного державного порталу адміністративних послуг.
Також в 2020 році проводились:
12 березня за ініціативи комітету Громадської ради при Дніпровській
районній в місті Києві державній адміністрації з питань охорони громадського
порядку, мобілізаційної та оборонної роботи "круглий стіл" на тему: «Проблеми
охорони громадського порядку в Дніпровському районі міста Києва. Аспекти
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співпраці інститутів громадянського суспільства, органів виконавчої влади та
правоохоронних органів».
13 березня за ініціативи Громадської ради при Дніпровській районній в місті
Києві державній адміністрації та групи мешканців житлових масивів
"Райдужний" і "Воскресенка" - "круглий стіл" на тему: "Перспективи розвитку
території навколо озера Радунки". До участі долучилися депутати Київради
Олена Овраменко, Сергій Артеменко та Вадим Васильчук, а також заступник
генерального директора КО "Київзеленбуд" міста Києва Володимир Ляхович,
директор Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень
Дніпровського району Євген Ковшун, представники громадських організацій та
активістів мікрорайонів Райдужний та Воскресенка.
29 травня проведено зустріч голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації Ігоря Щербака з представниками Громадської ради при
Дніпровській райдержадміністрації.

В районі створено Дніпровський районний в місті Києві Громадський штаб
допомоги проведенню протиепідемічних заходів і обмежень для запобігання
розповсюдженню короновірусу. З метою забезпечення онлайн-допомоги
жителям району на надання роз’яснень і інформаційної підтримки в мережі
Facebook була створена група «Громадська рада Covid-19 взаємодопомога»
https://www.facebook.com/groups/coviddopomoga/?ref=share.
У минулому році продовжувалась плідна робота в рамках тристороннього
Меморандуму про партнерство та співпрацю між Дніпровською
райдержадміністрацією, Дніпровським управлінням поліції та Київським
міським громадським формуванням з охорони громадського порядку і
державного кордону «Муніципальна варта». Зменшення кількості злочинів в
районі на 22,3% у порівнянні з 2019 роком в цілому характеризують
криміногенну ситуацію. За даними Дніпровського управління поліції ГУ
Національної поліції у м. Києві, у Дніпровському районі рівень злочинності на
10 тис. населення складає 110,0 злочинів (у 2019 році – 141,5 злочинів).
Активну участь у соціально-економічному розвитку району, зокрема, у
заходах по наданню допомоги учасникам (їх сім’ям) АТО/ООС, шефської
допомоги військовим частинам, які закріплені за містом Києвом, беруть
більшість економічно активних промислових та торговельних підприємств.
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Так відповідно до змін, внесених згідно з Указом Президента України від
08.08.2017 №213/2017 до Указу Президента України від 11.02.2016 №44/2016
«Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» за
Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією закріплена
військова частина А0525 Збройних Сил України, яка дислокується у Київській
області.
Зокрема, в рамках договору щодо організації шефських зв’язків та
подальшого співробітництва (підписаного 26.02.2018р. між ВЧ А0525 та
райдержадміністрацією), передбачено здійснення спільних заходів військовопатріотичного виховання молоді, вирішення питань, пов’язаних із задоволенням
соціально-побутових проблем військовослужбовців.
За зверненням керівництва райдержадміністрації, в рамках заходів
святкування Дня захисника України, 7 суб’єктів господарювання району
передали вищевказаній військовій частині матеріально-технічні засоби (2
холодильники, мікрохвильову піч, бензопилу, циркулярку ручну, фарбу тощо).
Для запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби серед
особового складу військової частини підприємствами-виробниками хімічної
галузі та легкої промисловості також передано медичний захисний одяг, медичні
маски, дезінфекційні засоби, крем-мило.

Завдяки активності громади у 2020 році було реалізовано 68 громадських
проекти «Бюджету участі» на суму 14,2 млн грн (в 2019 році – реалізовано 24
громадських проектів на суму 8,6 млн грн).
№
з/п

Номер
проекту

Назва проекту

Виконання
тис. грн

1
2

№20
№ 32

Мультимедійне обладнання в СЗШ № 184 м. Києва
Світлове обладнання сцени СЗШ № 184

122,0
130,9
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

№67
№68
№69
№70
№71
№72
№76
№77
№78
№80
№83
№86
№89
№93
№96
№100
№101
№113
№182
№202
№204
№246
№249
№255
№265
№268
№270
№361
№537
№543
№545
№549
№553
№657
№865
№931
№932
№988
№1036
№1039
№1058
№1066
№1072

Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 201
Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 4
Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 99
Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 224
Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 146
Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 65
Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 81
Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 137
Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 246
Звукове та мультимедійне обладнання для школи-інтернату № 14
Звукове обладнання, проектори та проекційні дошки для НВК
"Берегиня"
Мультимедійне обладнання для школи-інтернату № 18
Мультимедійне обладнання для школи №158
Звукове обладнання, проектори та проекційні дошки для школиінтернату №26
Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 234
Звукове та мультимедійне обладнання для школи № 180
Звукове обладнання, проектори та проекційні дошки для НВК №30
"ЕкоНад"
Сучасні комп’ютери для школи №129
Сучасні комп’ютери для школи № 228
Ігрове обладнання для дитячого майданчика НВК "Струмочок"
Звукове обладнання, проектори та проекційні дошки для НВК
№183 "Фортуна"
Світлове та мультимедійне обладнання для школи №120
Світлове та мультимедійне обладнання для школи №125
Світлове та мультимедійне обладнання для школи №191
Український костюм - дітям
Обладнання для харчоблоку ДНЗ №62 "Зернятко"
Обладнання для ДНЗ №455
Сучасні комп’ютери для НВК №176
Обладнання для ДНЗ №700
Обладнання для ДНЗ №619
Обладнання для ДНЗ №675
Обладнання для ДНЗ №701
Обладнання для ДНЗ №446
Комп'ютери та мультимедійне обладнання для школи №103
Новому харчоблоку- нове обладнання
Сучасний освітній простір – інноваційне середовище РЛ
Новий простір сучасного освітнього закладу
Акустична та мультимедійна система для музичних занять
дошкільників ЗДО №672
Обладнання для ДНЗ №474
Ігрове обладнання для дитячого майданчика ДНЗ №192
Меблі та обладнання для ДНЗ №412
Меблі для ДНЗ №297
Звукове обладнання, проектори та проекційні дошки для НВК
№209 "Сузір'я"

102,0
102,0
102,0
102,0
102,0
102,0
102,0
102,0
102,0
102,0
98,2
110,4
108,4
100,8
102,0
98,7
100,8
299,6
100,3
102,6
100,8
95,6
101,9
99,5
390,0
100,9
101,9
299,6
106,1
104,8
100,1
103,1
101,5
301,1
230,5
99,0
190,0
69,0
102,2
102,6
99,9
101,7
100,8

56
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

№1133
№1415
№1669
№1692
№ 1918
№52
№53
№685

Еко-школа Дніпровського району
Ігрове обладнання для дитячого майданчика ДНЗ №296
«Безпека школи-садка «БЕРЕГИНЯ»
Комп'ютери та мультимедійне обладнання для школи №31
Ремонт кулінарної майстерні Центру творчості для дітей та
юнацтва Зміна
Інноваційний освітній простір в приміщенні бібліотеки СЗШ №66
Модернізація спортивного залу початкових класів СЗШ № 66
Сучасна бібліотека та звукове обладнання для НВК №167

№73

Здорові діти - щаслива нація! Спортивний майданчик в
дошкільному навчальному закладі № 568

№75

Найкраще - дітям! Облаштування спортивно - ігрового майданчика
в дошкільному закладі № 568
Майданчик "Мрія" ДНЗ №655
Ремонт приміщення харчоблоку школи №11
Тіньові навіси Дивосвіту, ДНЗ № 433 "Дивосвіт"
Огорожа навколо стадіону сш №158
“Спортивне дитинство” у ЗДО №473 (частина 1)
Ремонт приміщення харчоблоку Технічного ліцею
Ремонт приміщення харчоблоку школи №126
Формула Здоров'я НВК №141
“Нові тротуари у дворі на Воскресенці"
Іпотерапія для дітей з інвалідністю
Закупівля моноблоків для Територіального центру соціального
обслуговування Дніпровського району

№103
№395
№863
№943
№979
№1436
№1495
№2115
1001
393
695
1412
667
Всього:

Фестиваль Рух - це життя,
Книга Історія Дніпровського району

94,0
102,5
84,2
301,1
300,7
291,6
268,4
294,7
958,3
495,9
71,7
262,2
1495,7
1245,7
293,7
300,7
337,5
120,5
160,90
316,8
250,6
228,6
218,1
14 191,3

Варто зазначити, що висловлення конструктивних пропозицій з боку
громадськості району, яка завжди була однією з найбільш активних у столиці,
щодо поліпшення роботи у задоволенні потреб жителів є важливою складовою
підвищення ефективності роботи районної влади. Адже правильне визначення
пріоритетів забезпечить проведення роботи та розподіл бюджетних асигнувань
саме на вирішення найбільш нагальних проблем. Важливим для налагодження
дієвого діалогу є урахування розподілу повноважень між Київською міською
радою,
Київською
міською
держадміністрацією
та
Дніпровською
райдержадміністрацією.
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ПІДСУМКИ
Не зважаючи на те, що 2020 рік був непростим і пандемія внесла свої
корективи та зміни у багато напрямків життя, вдалося оперативно реагувати та
ефективно долати виклики. В результаті Дніпровською районною в місті Києві
державною адміністрацією забезпечені умови для збереження та розвитку
існуючої мережі соціально-економічної інфраструктури району. Зберігаються
позитивні тенденції до відновлення економічного потенціалу району. Про
позитивну динаміку в розвитку Дніпровського району свідчать і такі факти, як
стала тенденція збільшення суб’єктів господарювання, зареєстрованих у районі.
Дніпровський має найкращий показник серед лівобережних районів міста щодо
розміру середньомісячної заробітної плати штатного працівника. У ІІІ кварталі
2020 року вона складала 13 061 грн, що в порівнянні з відповідним періодом 2019
року, майже на 10 % більше. Окрім того район посідає перше місце серед інших
районів столиці за обсягами отриманої орендної плати.
Досягнення вищевикладених у звіті результатів стало можливим завдяки
злагодженій та наполегливій праці фахівців усіх структурних підрозділів
райдержадміністрації, та співпраці з представниками депутатського корпусу від
Дніпровського району, громадських організацій та небайдужими мешканцями
району, які своєчасно інформували нас про існуючі проблемні ситуації та
допомагали в їх оперативному вирішенні.

