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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 01.12.2021 року становить 356,5 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 01.01.2022 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 3291,5 млн грн
податків та зборів, мобілізованих у Дніпровському районі. В порівнянні з 2021
роком надходження збільшились на 665,1 млн грн (на 125,3%).
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Основними видами доходів зібраних в районі є податок з доходів фізичних
осіб – питома вага якого у загальній сумі надходжень до бюджету міста
становить – 41,9% (1379,2 млн грн), єдиний податок – 31,2% (1027,3 млн грн),
плата за землю – 10,8% (354,3 млн грн).
Бюджетом міста Києва на видатки Дніпровського району спрямовано
3159,2 млн грн. Структура видатків Дніпровського району за 2021 рік в розрізі
галузей
Соціальний захист та соціальне
забезпечення - 76,4 млн грн (на
19,3% менше 2020 року)

Фізична культура і спорт - 42,8 млн
грн (на 10% більше 2020 року)

Житлово-комунальне
господарство - 204,1 млн грн
(на 26,5% менше 2020 року)

Культура - 44,8 млн грн (на
22,8% більше 2020 року)

Державне управління 146,6 млн грн (на 11,3 %
більше 2020 року)

Освіта -2644,6 млн грн (на 22,6 % більше 2020
року)

Обсяг видатків на утримання галузі «Освіта» становив 2644,6 млн грн, що
на 22,6% більше видатків 2020 року (487,9 млн грн) та складав 83,7% загальних
видатків по району.
Обсяг фінансування галузі «Культура» становив 44,8 млн грн, що на 22,8%
більше, ніж у 2020 році (8,3 млн грн) та складав 1,4% загальних видатків по
району.
Обсяг фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне
забезпечення» становив 76,4 млн грн та складав 2,4% загального обсягу
видатків по району.
Обсяг фінансування галузі «Фізична культура і спорт» становив
42,8 млн грн, що на 10% більше, ніж у 2020 році (3,9 млн грн) та складав 1,4%
загальних видатків по району.
Обсяг видатків на утримання галузі «Державне управління» становив
146,6 млн грн, що на 11,3% більше, ніж у 2020 році (14,9 млн грн) та складав
4,6% загальних видатків по району.
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Обсяг фінансування галузі «Житлово-комунальне господарство»
становив 204,1 млн грн та складав 6,5% загальних видатків по району.
Відповідно до вимог законодавства першочергово забезпечувалося
фінансування заробітної плати працівників бюджетних установ, енергоносіїв,
спожитих бюджетними установами.
На фінансування захищених статей бюджету у 2021 році спрямовано 87,7%
видатків загального фонду або 2499,0 млн грн. В порівнянні з попереднім роком
зазначені видатки збільшились на 23,3% або 583,0 млн грн.
Структура видатків Дніпровського району на фінансування
захищених статтей

86,8

1762,8

59,7

млн. грн.

6,7

165,4

2285,8

45,7
2,1

Заробітна плата з
нарахуваннями

Медикаменти та
перев'язувальні
матеріали

2021 рік

Продукти
харчування

Оплата комунальних
послуг та
енергоносіїв

2020 рік

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
2021-2023 роки (далі – Програма) та бюджетом м. Києва на 2021 рік на
об’єкти, головним розпорядником коштів (замовником) по яких виступала
Дніпровська райдержадміністрація, були передбачені капітальні видатки в
розмірі 260,4 млн гривень.
Враховуючи численні звернення мешканців району та існуючий стан
мережі районного господарства основну частину капітальних видатків було
спрямована на здійснення робіт з капітального ремонту.
Станом на 01.01.2022 року виконано роботи з капітального ремонту
на суму 227,7 млн гривень.
Галузі районного господарства, куди у 2021 році спрямовувалися кошти на
проведення капітальних ремонтів:
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«Житлово-комунальне господарство» – 150 об’єктів житловокомунального господарства району, загалом освоєно – 84,4 млн грн;
«Освіта» – 88 об’єктів галузі, загалом освоєно – 122,6 млн грн;
«Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 6 об’єктів, освоєно –
7,4 млн грн;
«Культура та мистецтво» – 2 об’єкта, освоєно – 2,5 млн грн;
«Державне управління» – 3 об’єкта, освоєно – 10,8 млн грн.
Загалом по Дніпровському району на замовлення Дніпровської
райдержадміністрації здійснено капітальний ремонт на 249 об’єктах
(заклади освіти, культури, соціального захисту та об’єкти житловокомунального господарства) та відповідно забезпечено умови для збереження і
розвитку існуючої мережі соціально-економічної інфраструктури району.

Слід також зазначити, що завдяки використанню розпорядниками
коштів (замовниками робіт) при здійсненні капітальних ремонтів системи
електронних закупівель ProZorro вдалося зекономити 9,3 млн грн
бюджетних коштів.
В частині капітальних вкладень по об’єктах Програми на 2021 рік за
замовленням Дніпровської райдержадміністрації виконано робіт на суму 0,2 млн
гривень. Проведено вишукувальні роботи, а саме: контрольне геодезичне
знімання побудованих каналізаційних мереж об’єкту та інше «Каналізування
приватного сектору ДВРЗ».
Загалом по Програмі станом на 01.01.2022 року освоєно коштів на суму
227,9 млн грн. Загальний рівень виконання становить 87,5 %.
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УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ

Станом на 01.01.2022 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 111,69 тис. кв. м,
що становить 101,9% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Протягом 2021 року за використання суб’єктами господарювання на умовах
оренди об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної
громади м. Києва, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації отримано орендних платежів у сумі
20700,79 тис. грн (без ПДВ), що у порівнянні з 2020 роком більше на 434,32
тис. грн.

За минулий рік до бюджету м. Києва перераховано 390,41 тис. грн. орендної
плати за користування майном, яке передано до сфери управління Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації.
На виконання Закону України «Про оренду державного та комунального
майна» та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483 за
результатами електронних аукціонів, що здійснюються в електронній торговій
системі ДП “Прозорро.Продажі” перераховано реєстраційні та гарантійні внески
за 2021 рік до бюджету м. Києва 275,35 тис. грн.
Заборгованість з орендних платежів на 01.01.2022 складає 1 289,71 тис. грн.
(без ПДВ), що становить 97,96% обсягу заборгованості по орендній платі до
початку року.
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За обсягами отриманої орендної плати Дніпровський район посідає
перше місце серед районів міста Києва.

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Постійно ведеться робота щодо залучення інвестиційних коштів в
розвиток інфраструктури Дніпровського району. Протягом 2021 року
Дніпровською райдержадміністрацією спільно з комунальним підприємством
«Київське інвестиційне агентство» та Департаментом економіки та інвестицій
КМДА здійснювалась підготовка до проведення інвестиційних конкурсів та
робота з подальшої реалізації по наступних 6 проєктах:
«Облаштування зони активних розваг та відпочинку з благоустроєм
території на Долобецькому острові біля Венеціанської протоки у Дніпровському
районі м. Києва»;
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«Облаштування оглядових майданчиків шляхом встановлення оптичних
приладів у туристичних місцях м. Києва»;
«Облаштування зони пляжного відпочинку з об’єктами спортивнорекреаційного призначення на території зони відпочинку «Березняки» у
Дніпровському районі з благоустроєм прилеглої території»;
«Облаштування центру пляжного волейболу, пляжного футболу та інших
пляжних видів спорту на острові Долобецький у м. Києві»;
«Облаштування тенісних кортів з технічною зоною у парку «Перемога»;
«Реконструкція станції метрополітену Гідропарк під транспортний
комплекс з пунктами масової посадки громадського призначення та влаштування
об’єктів благоустрою».
ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС І 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: Філія «Дарницький вагоноремонтний завод»
АТ «Укрзалізниця» (колишній ДВРЗ) - 86 років, ТОВ «Київський механічний
завод «Магістраль ім. М.П. Шульгіна» - 76 років, ПАТ «Київський завод
«Граніт» - 76 років, ТОВ «Київміськвторресурси» - 74 роки, ТОВ «ЄвроРеконструкція» (колишня Дарницька ТЕЦ) - 67 років, Київське учбововиробниче підприємство №4 УТОС - 64 роки, Науково-дослідний інститут
«Еластик» - 53 роки. Трудові колективи та робочі династії цих підприємств
творили історію Дніпровського району.
У звітному періоді спостерігалось зростання промислового виробництва в
Україні, в тому числі і в столиці. За 2021 рік промисловими підприємствами
Дніпровського району реалізовано продукції на суму 12 638,1 млн грн, що на
39,4% більше, ніж за 2020 рік.
Обсяги реалізації промислової продукції промислового комплексу
Дніпровського району м. Києва за 2013-2021 роки, млн грн
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За обсягами реалізації промислової продукції промисловими
підприємствами Дніпровський район займає шосте місце серед районів міста
Києва.
У минулому році продуктивно попрацювали виробники-експортери, які
реалізували за межі країни товарної продукції на суму 4 289,9 млн грн (частка
реалізації 33,9 %), а це на 44,1 % більше, ніж за попередній період.
Незважаючи на несприятливу економічну ситуацію, пов’язану з пандемією
COVID-19, підприємствами за рахунок внутрішніх відрахувань було інвестовано
у розвиток власного виробництва 743,0 млн грн.
Водночас, нагальною проблемою продовжує бути 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 суттєвий дефіцит
кваліфікованих кадрів за робітничими спеціальностями.
В той же час згідно статистичних даних кількість найманих працівників по
Дніпровському району збільшилась на 11,8 тис. порівняно з попереднім періодом
і склала 108,0 тис. осіб (без урахування банків, бюджетних установ).
Варто наголосити, що набула стабільності позитивна тенденція збільшення
суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих у Дніпровському районі.
Станом на 01.01.2022 в Державній податковій інспекції у Дніпровському районі
Головного управління Державної податкової служби у м. Києві на обліку
перебувають 60,6 тис. суб’єктів господарювання, в тому числі 28,6 тис.
юридичних осіб та 32,0 тис. фізичних осіб-підприємців. Слід зазначити, що це на
2,7 тис. більше, ніж у 2020 році.
Кількість суб’єктів господарської діяльності у Дніпровському районі, що
перебувають на обліку як платники податків, осіб

Завдяки суб’єктам господарювання у 2021 році, незважаючи на карантинні
обмеження, вдалось зберегти тенденцію виконання показників місцевого
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бюджету. До загального фонду бюджету м. Києва, мобілізованих по
Дніпровському району, надійшло 3 291,5 млн грн податків та зборів, що на
665,1 млн грн більше, ніж за 2020 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 проєктів.
З цією метою проводились з дотриманням карантинних правил засідання
Ради директорів підприємств промислового комплексу, установ та організацій
району, Форум підприємців Дніпровського району м. Києва, 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».
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.
Робочою групою із залученням уповноважених представників ГУ
Держпродспоживслужби у м. Києві, Дніпровського управління поліції ГУ
Національної поліції у м. Києві, КП «Муніципальна охорона» було проведено
обстеження автобусів громадського транспорту і маршрутних таксі, які
курсують до станцій метрополітену «Дарниця», «Лівобережна», «Чернігівська»,
та безпосередньо станції метрополітену «Дарниця».
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Проінспектовано маршрути автобусів комунального транспорту №№45,
46, 70, 63, 6, 33Т, 118, трамвайні маршрути: №№8, 22, 33К, 28, 28Д, 29,
маршрутні таксі: №№405, 476, 544, 589, 415, 418, 529, 414 (перевізник ТОВ
«Союз-Авто»), №545 (перевізник ТОВ «Ярославь Авто»), №504, 434 (перевізник
ТОВ «Радонь»), №516 (перевізник ТОВ «Кийтранс-2005»), №555, 423
(перевізник ПП «Авен - Єзєр»), №146, 590 (перевізник ПП «Універсал-Транс»).
За результатами перевірок складено 15 протоколів про адміністративне
правопорушення за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, та 2 Постанови ГАБ по справі про адміністративне
правопорушення, направлені відповідні приписи і надані рекомендації.
СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ
На сьогодні в районі діє 12 торгових та торгово-розважальних центрів, 575
підприємств торгівлі, 251 підприємство ресторанного господарства, 6 ринків та
торговельних майданчиків, 884 підприємства побутового обслуговування
населення. Протягом 2021 року в районі відкрито 10 нових підприємств
ресторанного господарства та побуту.
Загальний оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як
юридичних, так і фізичних осіб-підприємців) по Дніпровському району за
січень-грудень 2021 року за оперативними даними складає 20382,5 млн грн,
що на 1,6% більше ніж за січень-грудень 2020 року.
Динаміка обсягів обороту роздрібної торгівлі
(товарооборот торгової мережі та мережі ресторанного господарства)
млн грн
21000
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19000

Загальний оборот роздрібної торгівлі

18000
Обсяг роздрібного товарообороту
підприємств
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Січень-грудень 2020р.

Січень-грудень 2021 р.
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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 19
кіосків ПрАТ «Київхліб». Згідно з Меморандумом про співпрацю між Київською
міською державною адміністрацією та ПрАТ «Київхліб» запроваджена система
знижок на хліб та хлібобулочні вироби за Карткою киянина від 20 до 70%.
В минулому році спеціалістами відділу торгівлі та споживчого ринку
райдержадміністрації спільно з КП «Київська спадщина» організовано та
проведено у вихідні дні 39 районних ярмарків з продажу сільськогосподарської
продукції та продовольчих товарів, в яких взяли участь 1906 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 січні-грудні 2021 року відділом торгівлі та споживчого ринку у складі
робочої групи для здійснення контролю за дотриманням суб’єктами
господарювання вимог щодо проведення профілактичних і протиепідемічних
заходів на період карантину на території Дніпровського району міста Києва
проводилось обстеження підприємств споживчого ринку району стосовно
дотримання підприємствами торгівлі, закладами ресторанного господарства,
агропродовольчими ринками та суб’єктами побутового обслуговування
населення вимог протиепідемічних заходів під час карантину. За цей період
обстежено 4795 підприємств, складено 279 протоколів за статтею 44-3 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
Також на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 13.02.2020
№ 6157/0/1-20, відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 02.03.2020 № 208 «Про утворення міжвідомчої
робочої групи з питань посилення боротьби з нелегальним обігом алкогольної
продукції та марок акцизного податку на території Дніпровського району міста
Києва» з метою вжиття заходів з ліквідації на території міста Києва осередків
продажу несертифікованої алкогольної продукції утворено міжвідомчу робочу
групу з питань посилення боротьби з нелегальним обігом алкогольної продукції
та марок акцизного податку на території Дніпровського району міста Києва.
Так, у 2021 році робочою групою було обстежено 57 об’єктів торгівлі, що
здійснюють діяльність у Дніпровському районі. В ході обстеження,
відповідними службами міжвідомчої робочої групи на підставі актів, вилучено
неякісні алкогольні напої на 9 підприємствах торгівлі.
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Для підтримки соціально незахищених верств населення (інвалідів,
ветеранів війни, одиноких громадян похилого віку) побутовими послугами
першої необхідності у 2021 році підприємствами побутового обслуговування
населення району безкоштовно надано побутових послуг 2400 мешканцям
району. Також було проведено районний конкурс-огляд суб'єктів
господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання
зразкового підприємства побуту у Дніпровському районі міста Києва.
Розпорядженням Дніпровської райдержадміністрації від 25.11.2021 № 936 «Про
присвоєння звання зразкового підприємства сфери побутового обслуговування в
Дніпровському районі міста Києва» присвоєне звання зразкового підприємства
побуту: студії масажу «HAPPY LIFE» ФОП Новік О.М. (вул. Сверстюка, 6) та
майстерні з виготовлення ключів «Підприємство OS.9» ФОП Бойко І.Д.
(бульв. Перова, 36).
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Житловий фонд Дніпровського району
Форма власності
Комунальна власність
ЖБК
ОСББ на
самообслуговуванні/всього
будинків де зареєстровано
ОСББ
Відомчі будинки
Інвестиційні будинки
Відомчі гуртожитки
Будинки, де обрано управителя
Всього

Кількість будинків
станом на 01.01.2020
1008
127
89/120 (115 ОСББ)

36
94
21
1375

Кількість будинків
станом на 01.01.2021
999
126
100 ОСББ на
самообслуговуванні /
загалом у 133 будинках
зареєстровано 128 ОСББ
35
83
21
21
1385

Протягом 2021 року Комунальним підприємством “Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва” нараховано
за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій –
363335,30 тис. грн з ПДВ, отримано – 343582,30 тис. грн з ПДВ, заборгованість
станом на 01.01.2022 становила – 19752,70 тис. грн з ПДВ.
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Ведеться робота з поліпшення ліфтового господарства. В межах коштів,
виділених з міського бюджету, замінено 10 ліфтів у житлових будинках району.
Відповідно до розпорядження КМДА від 29.04.2021 № 1006 “Про реконструкцію
та модернізацію ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва” у 2022
році передбачено розробити проектно-кошторисну документацію на 97 ліфтів та
провести реконструкцію ще 54 ліфтів. На даний час проводяться роботи з
реконструкції 5 ліфтів. Також відповідно до розпорядження Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації від 01.09.2021 року № 667
проведено капітальний ремонт вантажного ліфта на умовах співфінансування за
адресою вул. Жмаченка, 8 (під’їзд 2).
Протягом 2021 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 34,43 млн грн, у
тому числі ремонт: покрівель на 126 будинках на суму 3,15 млн грн; інженерних
мереж (ЦО, ХВП, ГВП) у 115 будинках на суму 4,4 млн грн; асфальтового
покриття на суму 0,75 млн грн; електромереж у 44 будинках на суму 1,55 млн
грн; фасаду на 11 будинках на суму 0,27 млн грн; сходових клітин перших
поверхів у 7 будинках на суму 0,36 млн грн; роботи з герметизації стиків стінових
панелей проведено на 103 будинках на суму 1,6 млн грн; встановлено
контейнерних майданчиків на суму 1,4 млн грн; ремонт вхідних груп та ґанків на
суму 0,45 млн грн; ремонт нежитлових будівель на суму 1,6 млн грн; прочищення
колекторів та зливоприймачів на суму 1,1 млн грн. Силами структурних
підрозділів підприємства по зазначеним видам виконано робіт на 17,8 млн грн.
Також у 2021 році виконано капітальний ремонт 149 об’єктів галузі на
суму 83,5 млн грн. У тому числі проведено капітальний ремонт: асфальтового
покриття (54 об’єкти), міжбудинкових проходів (10 об’єктів), модульних
індивідуальних теплових пунктів житлових будинків (17 об’єктів), фасадів (2
об’єкти), покрівель ( 2 об’єкти), вхідних груп (10 об’єктів), інженерних мереж (2
об’єкти), заміна вікон (12 об’єктів), заміна вікон та дверей (3 об’єкти),
благоустрій прибудинкової території (1 об’єкт), крім цього проведено роботи з
облаштування ігрових (1 об’єкт) та спортивних майданчиків (2 об’єкти),
Громадські проекти-переможці (2 об’єкти).
Також на умовах співфінансування здійснено капітальний ремонт
житлового фонду 31 об’єкту на суму майже 23 млн грн (капітальний ремонт
(модернізація) модульних індивідуальних теплових пунктів житлових будинків
на умовах співфінансування (1 об’єкт), покрівель (6 об’єктів), фасаду (1
об’єкт),вхідних груп (1 об’єкт), електричних мереж/електрощитових (9 об’єктів),
інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) (5 об’єктів), місць загального
користування (1 об’єкт), ліфтів (6 об’єктів), заміна вікон (1 об’єкт).
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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 2021 року Комунальним підприємством проводились роботи з
благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану прибудинкових
територій. Було зібрано на прибудинковій території та вивезено для подальшої
утилізації 37 500 автомобільних шин, на 228 об’єктах відновлено благоустрій
після аварійних розриттів, вивезено близько 19,0 тис. м³ опалого листя та 12,93
тис. м³ інших відходів, очищено 616 зливоприймачів, прочищено 1325 п/м
зливоприймальної мережі, виготовлено та встановлено 3358 м/п огороджень
зеленої зони, 14 грат на колодязі, 128 лавочок для відпочинку, видалено 654
дерева, проведено санітарну обрізку та видалено гілля на 1338 деревах,
проведено протиепідеміологічну обробку підвальних приміщень (з дератизації
на площі 586 415 м², з дезінсекції на площі 561 649 м²). Проведено конкурс серед
будинків, які обслуговуються підприємством “Краще подвір’я” та “Кращий
квітник”. За участі мешканців оновлено 48 квіткових клумб у дворах будинків.
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.
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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 16
ОСББ/ЖБК-переможців з Дніпровського району. 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 2021 році – 10-ти ОСББ (2020 – 8). Таким чином станом на
01.01.2022 у районі зареєстровано 128 ОСББ у 133 будинках.
ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО
Загальний обсяг виконаних робіт з благоустрою вулично-дорожньої
мережі Дніпровського району за 2021 рік становить 151,04 млн грн, з них за
рахунок міського бюджету 139,94 млн грн, договірних робіт – 11,1 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».
Виконано поточний (середній) ремонт асфальтобетонних покриттів
доріг на площі 81967 м², а саме: на вулицях Березняківській, Будівельників,
проспекті Миру, Броварському проспекті. Відновлено 1202 м² дорожнього
покриття після аварійних ремонтів на мережах водопостачання, проведено
ремонт та заміна 600 пог. м транспортних і тротуарних огороджень, для
безперешкодного пересування осіб з обмеженими можливостями у 58-ми місцях
виконано пониження бортового каменю з влаштуванням тактильної плитки на
наземних пішохідних переходах, більш ніж на 30 км асфальтобетонного
покриття доріг виконано ремонт тріщин, відремонтовано 51 оглядовий колодязь
та 80 зливоприймальників, встановлено 1000 антипаркувальних стовпчиків,
влаштовано 4 острівці безпеки, встановлено 50 одиниць велопарковок, 2
притротуарні острівці безпеки, влаштовано 2 кругові розв’язки для
удосконалення організації дорожнього руху.
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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 185 зливоприймачів та 93 оглядових
колодязя), також очищені проблемні ділянки трубопроводів та колекторів
дощової каналізації в обсязі 393 пог. м. на вул. С. Стальського, Русанівському
бульварі, вул. Челябінській, що забезпечить належне водовідведення з цих
вулиць дощових вод. З територій, що обслуговуються, вивезено 3045 т сміття та
піскозмету.
У 2021 році стартував масштабний капітальний ремонт вулиці Ентузіастів.
Це перший капітальний ремонт вулиці з 1981 року. Виконувались роботи з
ремонту водовідвідної системи та зливоприймачів.

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
Районне Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
виконувало роботи з озеленення та догляду на площі 970,41 га. КП УЗН
Дніпровського р-ну м. Києва є одним з найбільших серед озеленювальних
підприємств міста. На балансі підприємства 3 парки міського та 15 парків
районного значення, 31 сквер, 9 бульварів, 8 проспектів, 10 транспортних
розв’язок та 89 вуличних об’єктів.
Впродовж 2021 року КП УЗН виконано робіт по догляду за зеленими
насадженнями, благоустрою територій за рахунок бюджетних асигнувань на
загальну суму 87,7 млн грн, що на 28% більше показника 2020 року.
Протягом року виконувались роботи з озеленення, догляду за зеленими
насадженнями та благоустрою територій: зрізування сухостійних дерев, сухих
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23

Назва робіт
Прибирання території
Посадка дерев
Посадка кущів
Посадка квітів
Ремонт газону
Влаштування газону
Заходи з підживлення дерев
Заходи з підживлення кущів
Видалення омели з крон дерев
Формувальна та санітарна
обрізка дерев
Формувальна та санітарна
обрізка кущів
Видалення сухостійних дерев
Видалення аварійних дерев
Видалення сухостійних кущів
Встановлення надовбнів
Встановлення нових лав
Встановлення нових урн для
сміття
Встановлення нових контейнерів
для сміття
Ремонт лав
Ремонт дитячих майданчиків
Ремонт спортивних майданчиків
Ліквідація сміттєзвалищ

Одиниця
виміру
га
шт
шт
тис.шт
га
га
шт
шт
шт
шт

План
2021 р.
964,9
945
4120
867
2,5
2,6
1100
6000
650
5500

Факт
2021 р.
970,41
1918
9432
1018,038
3,295
3,63
10375
17097
900
7651

% виконання
плану
101
203
229
117
132
140
943
285
138
139

шт

12500

19698

158

шт
шт
шт
шт
шт
шт

380
20
400
200
15
15

1092
56
1518
1566
30
84

287
280
380
783
200
560

шт

12

12

100

шт
шт
шт
шт

60
4
-

463
48
7
3

772
1200
-

Протягом 2021 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.
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В межах Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2021 рік
було створено новий сквер по вул. Вершигори, 5. Тут прокладено доріжки з
ФЕМ, встановлено лави та урни, висаджено 80 крупномірних лип та 449 кущів,
влаштовано газони та встановлено майданчик для вигулу собак.

Продовжено роботи з капітального ремонту парку «Радунка». Тут
влаштовано доріжки, встановлено лави, урни, відремонтовано сходи до озера,
висаджено крупномірні декоративні дерева та кущі, проведено роботи з
влаштування газону та встановлено майданчик для вигулу собак.

Також продовжено роботи з капітального ремонту скверу по вул. Інженера
Бородіна та встановлено великий сучасний дитячий майданчик в сквері на
Русанівській набережній, 6.

В межах виділеної державної субвенції було проведено роботи з
капітального ремонту центрального фонтану в парку «Перемога», який вже
навесні 2022 року буде радувати жителів району. А також з метою забезпечення
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умов для якісної та своєчасної роботи з утримання зелених насаджень,
матеріально-технічна база підприємства поповнилась 5-ма одиницями техніки
(трактор з навісним обладнанням та бочкою, вантажний автомобіль з тентованим
кузовом, автогідропідіймач, машина дорожня комбінована, сміттєвоз).
З метою забезпечення балансових територій квітковою продукцією,
декоративно-листяними та красиво-квітучими кущами працює оранжерейнопарникове господарство КП УЗН. Протягом 2021 року було вирощено 1 003,6
тис. шт квітів та 11,184 тис. шт кущів.

У 2021 році працівниками підприємства на центральній алеї парку
«Перемога» було організовано та створено тематичні квіткові композиції, якими
милувалися жителі району та гості столиці. Також впродовж року висаджувались
квіткові панно в парках, скверах та транспортних розв’язках.

Ведеться робота і щодо контролю за благоустроєм на території
Дніпровського району. Так, у 2021 році працівниками відділу контролю за
благоустроєм виявлено 5 007 порушень благоустрою (всі усунуто).
Проведено перевірку щодо законності розміщення та функціонування
207 малих архітектурних форм на території району: вручено 5007 приписів,
складено 487 адміністративних протоколів.
Працівниками відділу спільно з комунальними підприємствами району було
прибрано 22 стихійних місця накопичення сміття та проведено 5 толок.
Спільно з громадською організацією «Всеукраїнський молодіжний рух ««Let's do
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it, Ukraine» та комунальними підприємствами району до Всесвітнього дня
прибирання було організовано та проведено прибирання парку «Гідропарк».
З метою усунення незаконних оголошень на елементах благоустрою в
районі фахівцями відділу проводиться робота в системі «StopSpam». За 2021 рік
було складено 42 адміністративні протоколи та заблоковано 573 номера.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
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 (далі –
Управління) перебуває: 10,5 тис. сімей - одержувачів житлової субсидії; 17,8 тис.
осіб, які одержують державну допомогу сім’ям з дітьми; 1,2 тис.
малозабезпечених сімей; 25,5 тис. осіб з інвалідністю; 7,0 тис. учасників війни та
бойових дій; 3,6 тис. одержувачів компенсаційних виплат громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 3,1 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 обліку в
Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на
пільги, перебуває 54,7 тис. осіб, що на 9% менше, ніж станом на 01.01.2021
(59,9 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 12,6 тис. сім‘ям пільговиків на загальну суму 108 940,0 тис. грн., з
них у готівковій формі - 3361 пільговикам на суму 34780,8 тис. грн.
Вживаються усі необхідні заходи для забезпечення безумовного виконання
рішень уряду щодо призначення житлових субсидій населенню у грошовій
формі. Протягом 2021 року призначено житлові субсидії 22,6 тис. сім’ям, що
на 23,6% менше, ніж у відповідному періоді 2020 року (29,6 тис. сім’ям).
Також призначено: 7592 державних допомог сім’ям з дітьми, що на 17%
менше ніж у відповідному періоді 2020 року (9136 допомог); близько 3,7 тис.
грошових компенсацій різного виду згідно Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи»; 0,9 тис. державних соціальних допомог згідно Закону України
«Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю»; 0,5 тис. державних соціальних допомог згідно Закону України
«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю»; 0,6 тис. допомог на догляд за психічно хворим та за
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особою з інвалідністю І групи або особою старше 80 років; оформлено 2109
допомог згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. №
744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової
натуральної допомоги «пакунок малюка» сім’ям, в яких народилися діти.
На обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо
переміщених осіб у Дніпровському районі перебуває 25,9 тис. громадян.
Протягом 2021 року видано 1258 довідок про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, громадянам, що звернулись вперше та 512 довідок повторно
(дублікати). Прийнято 3,3 тис. заяв та документів для призначення або
продовження щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з
тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, для
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг. За рік призначено більше 3,2 тис. відповідних допомог.
Постійно проводиться роз’яснювальна робота серед учасників АТО/ООС,
членів їх сімей про надання їм соціальних послуг, матеріальної допомоги та
психологічної підтримки відповідно до чинного законодавства, в тому числі
забезпеченням санаторно-курортним лікуванням та забезпеченням технічними
засобами реабілітації. Станом на 01.01.2022 на обліку перебуває 2 040
учасників АТО/ООС, 28 осіб, поранених в ході проведення АТО/ООС, 71 особа
- члени сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС, в т.ч. 20 неповнолітніх
дітей, 30 дніпровчан значяться загиблими.
Протягом 2021 року використали своє право на отримання реабілітаційних
путівок на санаторно-курортне лікування 31 учасник бойових дій АТО/ООС.
Психологічну реабілітацію отримали 27 учасників бойових дій АТО/ООС.
На виконання постанови КМУ від 19.10.2016 № 719 (із змінами) «Питання
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей»,
Комісією з розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення у 2021 році розглянуто 7 звернень та призначено
грошову компенсацію для придбання житла 6 особам з інвалідністю внаслідок
війни.
На виконання постанови КМУ від 18.04.2018 № 280 (із змінами) «Питання
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України», комісією розглянуто 15 заяв та
призначено грошову компенсацію для придбання житла 13 внутрішньо
переміщеним особам із числа учасників бойових дій АТО/ООС.
1 109 особам з інвалідністю видано 2 752 направлення на протезні
підприємства для забезпечення протезно-ортопедичними виробами, 9 осіб
забезпечено годинниками, 3 - кріслами колісними, 35 - палицями та 8 –
милицями.
В 2021 році в рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч
киянам» на 2019-2021 роки» отримали одноразову матеріальну допомогу 2175
осіб на суму 5445,0 тис. гривень. Також за міською цільовою програмою
«Соціальне партнерство на 2019-2021 роки» на підтримку громадських та
благодійних організацій виділено кошти в сумі 512,7 тис. гривень.
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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. За статистичними
даними станом на 01.12.2021 заборгованість з виплати заробітної плати на
підприємствах Дніпровського району становила 4368,5 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 0,8 %.

Проведено моніторинг мінімальної заробітної плати на 89 підприємствах
району, на 60 підприємствах було підвищено середню заробітну плату.
Важливим напрямком захисту прав працюючих мешканців Дніпровського
району є робота з колективними договорами. У 2021 році зареєстровано 44
колективних договорів, до 37 договорів внесено зміни та доповнення. Вивчено
стан виконання колдоговорів та дотримання законодавства про працю на 81
підприємстві району.
Дотримуючись правил карантину та з метою запобігання поширенню
коронавірусу COVID-19 на території Дніпровського району міста Києва, в
Управлінні соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації прийом громадян здійснюється на 1 поверсі, де
дотримуються всіх карантинних вимог: масковий режим, обмежена кількість
людей у приміщенні, обов’язкове дотримання дистанції, встановлені
санітайзери.
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З метою створення максимальної зручності для відвідувачів, збільшення
ефективності надання соціальних послуг та зменшення черг запроваджено
систему попереднього запису до електронної черги в онлайн-режимі. Реєстрація
на прийом
в електронній черзі можлива через веб-cторінку
https://sots.qsolutions.com.ua:8086/ або за допомогою мобільного додатку
«PQService».
Завдяки такому підходу вдалося знизити кількість конфліктів та
суперечливих ситуацій в процесі очікування прийому, пришвидшити
обслуговування відвідувачів. Загалом, за допомогою електронної черги щоденно
обслуговується більше 600 осіб.
Ще одна якісна зміна, запроваджена в останні роки, - телефони «гарячої
лінії», за якими можна отримати потрібну інформацію з соціальних питань і,
навіть, вирішити певні формалізовані справи без відвідування держустанови.
Також для відвідувачів на території Управління облаштовано місця для
очікування черги з тіньовим навісом. Ці кроки, а також єдина технологія
прийому громадян, дозволили значно підвищити якість та ефективність роботи
соціальних служб району.

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 4 295 громадян та осіб з
інвалідністю, які перебувають в складних життєвих обставинах і потребують
сторонньої допомоги, з яких – 1 325 підопічних перебувають на надомному
обслуговуванні. Також послуги отримують 40 багатодітних родин (224 дітей).
За звітний період Територіальний центр соціального обслуговування
Дніпровського району м. Києва забезпечив виконання таких послуг: догляд
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вдома - 1207 осіб; паліативний догляд - 118 осіб; соціальна адаптація - 938 осіб;
консультування - 100 осіб; натуральна допомога - 2032 осіб; транспортні послуги
- 452 осіб; представництво інтересів - 2102 осіб.
Крім соціальних послуг Територіальним центром, за рахунок коштів міської
цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2022 роки»,
забезпечувалось надання щоквартальних безкоштовних продуктових наборів
(на суму 3823,1 тис. грн), матеріальної допомоги (на суму 1036,0 тис. грн), а
також гаряче харчування та святкові обіди (на суму 425,0 тис. грн).
Лежачі хворі, які перебувають на надомному обслуговуванні,
забезпечувались засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками,
гігієнічними прокладками, миючими засобами), а також постільною білизною.
За 2021 рік Територіальним центром отримано гуманітарної допомоги від
благодійних організацій на суму 1160,3 тис. грн (БО БФ «Старенькі», БО МБФ
«Давай допоможемо», БО БФ «Щаслива лапа», ТОВ «Галафарм», ГО
«Міжнародний Альянс братської допомоги», БО БФ «Летс Хелп», ГО «Наш дім
-Дніпровський»).
Свою роботу продовжує «Університет третього віку», який проводить
навчання у 9 факультетах та 26 гуртках. Його слухачами є 716 пенсіонерів, із них
127 це особи з інвалідністю. Для підопічних Терцентру організовано
комп’ютерні та курси іноземних мов (англійська та італійська), проводяться
культурно-масові заходи, функціонують три хори ветеранів та клуби за
вподобаннями тощо.

Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району
м.Києва - єдиний у столиці, який залучив найбільш активних відвідувачів до
волонтерської роботи - 58 пенсіонерів волонтерів, які обслуговують 71
підопічного.
З метою покращення умов перебування у 2021 році було проведено
утеплення фасаду Територіального центру за адресою: вул. Курнатовського 7А
та
приміщення
Березняківського
відділення
соціальної
допомоги,
відремонтовано теплопункт та встановлено лічильник тепла, частково замінені
меблі.
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).
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При Центрі функціонують відділення: ранньої реабілітації (абілітації);
психолого-педагогічної реабілітації (денне перебування), фізичної реабілітації та
медичного спостереження, трудової реабілітації/працетерапії.

Комплекс реабілітаційних послуг отримують 95 осіб. З дітьми та молоддю з
інвалідністю працюють лікарі, педагогічні працівники, середній медичний
персонал, фізичні реабілітологи та інші.
Групи денного перебування забезпечені триразовим гарячим харчуванням.
Організовано транспортне перевезення дітей з дому до Центру та в зворотному
напрямку на спеціально обладнаному автомобілі.
Спеціалістами відділень проводяться індивідуальні та групові заняття
відповідно до індивідуальних планів реабілітації. Ведеться робота з організації
дозвілля, культурно-масових заходів, різноманітних розважальних та виховних
заходів. Завдяки наданню Центром реабілітаційних та соціальних послуг, батьки
дітей з інвалідністю мають можливість працевлаштуватись та працювати.
Центр постійно співпрацює з благодійними організаціями, благодійними
фондами та громадськими організаціями. Протягом 2021 року до Центру
надійшла благодійна гуманітарна допомога на суму 173 455,67 тис. грн у вигляді
новорічних подарунків, вітамінних комплексів, продуктових наборів, іграшок,
засобів особистої гігієни тощо.
Центр продовжує працювати над підвищенням якості надання
реабілітаційних та соціальних послуг дітям та молоді з інвалідністю,
покращенням матеріально-технічної бази та умов перебування. На проведення
робіт з капітального ремонту Центру було виділено кошти загальною сумою 6,5
млн грн. (капітальний ремонт приміщень – 5,0 млн грн, капітальний ремонт
фасаду – 0,5 млн грн, облаштування спортивного та ігрового майданчику для
дітей та осіб з інвалідністю на прибудинковій території Центру – 1,0 млн грн).
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Лікувально-профілактичними закладами Дніпровського району
обслуговується 356 742 особи, з них: 285 579 дорослих та 71 163 дітей. Серед
пацієнтів 92 294 осіб (25,9%) складають люди пенсійного віку. Учасників АТО 745 особи, внутрішньопереміщених осіб - 5327 осіб.
Первинну та вторинну медичну допомогу 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» 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 (76,8%) 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.
Медичну допомогу населенню району надають 448 лікарів та 532
молодших спеціалістів з медичною освітою. В цілому по галузі
укомплектованість штатними посадами складає 80,1%.
У 2021 році по галузі «Охорона здоров’я» у Дніпровському району м. Києва
в частині проведення капітальних ремонтів кошти були спрямовані на
приведення будівель лікувальних закладів у відповідність до державних
будівельних норм щодо обладнання в них безбар'єрного доступу для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення. За рахунок коштів
місцевого бюджету, зокрема, проведено капітальні ремонти вхідних груп,
санітарних кімнат, реконструйовано ліфти. На їх виконання витрачено близько
15,0 млн грн.
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В ряді закладів охорони здоров’я (КДЦ, ЦПМСД №1, ЦПМСД № 3) за
рахунок коштів НСЗУ та власних надходжень проводився і поточний ремонт
приміщень відділень. Використано близько 6,0 млн грн.
Протягом 2021 року продовжувалась робота з поліпшення матеріальної
бази медичних закладів. На ці цілі було витрачено понад 12 млн гривень. Кошти
в основному використовувалися на придбання дороговартісного обладнання для
потреб Консультативно-діагностичного Центру для дорослих. Так закладом
закуплено спеціальне обладнання для лабораторій, УЗД-системи, сучасну
стоматологічну установку, стійку для гістероскопії цистоскопії, обладнання для
реабілітації тощо. Придбане обладнання вже встановлене. Воно допоможе
відчутно покращити лабораторні і функціональні обстеження, та головне –
вчасно виявляти і діагностувати важкі хвороби. Для потреб Консультативнодіагностичного Центру для дітей придбано комплект інформаційної
відеосистеми, що дає можливість впорядкувати та довести до відома пацієнтів
значні обсяги корисної інформації.

В рамках виконання Урядової програми «Доступні ліки» в закладах
охорони здоров’я, що входять до сфери управління Дніпровської
райдержадміністрації, продовжується проведення активної роботи з
призначення та виписки медикаментів хворим, що страждають на серцевосудинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму. Протягом
2021 року до медичних закладів району звернулося 28 954 особи, що страждають
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на вищезазначені захворювання, яким було виписано 89 757 рецептів на
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування.
У зв’язку із введенням на початку 2021 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 31.12.2021 р. у Дніпровському районі м. Києва в системі E-Health
зареєстровано 199 лікарів первинної ланки (100% від загальної кількості лікарів
первинної ланки). За 2021 рік укладено 279 973 декларації лікаря з
пацієнтами, що становить 78,6% від населення, яке перебуває на медичному
обслуговуванні у закладах охорони здоров’я Дніпровського району.
Рік 2021-ий, як і попередній, на жаль, пройшов під знаком коронавірусної
пандемії. Тому основні сили лікарів було направлено на боротьбу з недугою. Аби
зупинити поширення коронавірусу, у Дніпровському районі, на базі закладів
охорони здоров’я первинної і вторинної амбулаторної ланок було створено
вакцинальні мобільні бригади та відкрито 14 стаціонарних пунктів вакцинації.
За межами лікувальних закладів щеплення проводилися у приміщенні ЦНАПу
на Харківському шосе, 18, ТЦ «Епіцентр» на вул. Братиславській, 11 і у
Патріаршому Соборі Воскресіння Христового на вул. Микільсько-Слобідській,5
та продовжуються в ТРЦ «Sky mall» на просп. Шухевича, 2т, «Silver Breeze» на
Дніпровській набережній, 1. Також вакцинальні бригади Дніпровського району
за графіком Департаменту охорони здоров’я м. Києва працювали у
Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15. Однак, у
зв’язку із упорядкуванням вакцинального процесу в м. Києві та зменшенням
кількості бажаючих вакцинуватися в кінці 2021 року, вакцинальну роботу в
Міжнародному виставковому центрі було призупинено.
ОСВІТА
Станом на 01.01.2022 року мережа закладів освіти Дніпровського району
становить 156 закладів освіти: 66 закладів загальної середньої освіти;
83 заклади дошкільної освіти; 7 закладів позашкільної освіти.
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Загальна інформація про систему освіти Дніпровського району
Показник

2020
рік

2021
рік

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

65

66

55
10
38,1
4,8

56
10
38,7
4,9

83

83

13,3

12,8

8
10,3

7
10,5

До мережі закладів освіти Дніпровського району внесено Мистецький
ліцей «Зміна» Дніпровського району м. Києва (рішення Київської міської ради
від 08.07.2021 № 1593/1634 «Про зміну типу й найменування позашкільного
навчального закладу «Центр технічної та художньо-естетичної творчості для
дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва») та приватні заклади: ЗДО ФОП «КуліКідс
клаб»; ДНЗ ФОП Ширган О.М.; ПЗДО «ХЕППІ РОНІ ЛІВОБЕРЕЖНА».
Відповідно до рішень Київської міської ради від 23.09.2021 № 2385/2426 «Про
зміну найменування спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 18 м. Києва»
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 18 м. Києва трансформована у
спеціальну школу № 18 Дніпровського району м. Києва, від 23.09.2021 № 2386/2427
«Про зміну найменування спеціальної школи-інтернату № 26 м. Києва» спеціальна
школа-інтернат № 26 м. Києва – у спеціальну школу № 26 Дніпровського району
м. Києва.
У 2021 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:
- до початку 2021-2022 навчального року 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 2021-2022 навчального року у
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черзі віком від 3 до 6 років перебувало 382 дитини. За аналогічний період
минулого року - 448 дітей.

•
•

•

•

•
•
•

ІІ. Здобутки та досягнення в загальній середній і позашкільній освіті
139 випускників 11-х класів закладів загальної середньої освіти Дніпровського
району нагороджені золотими медалями «За високі досягнення у навчанні», 47
випускників – срібними медалями «За досягнення у навчанні»;
8 закладів загальної середньої освіти Дніпровського району за результатами
ЗНО-2021 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, Технічний ліцей, гімназія № 136 м.
Києва, гімназія № 191 ім. П. Г. Тичини м. Києва;
отримали 200 балів за результатами ЗНО-2021 12 випускників закладів загальної
середньої освіти Дніпровського району, а саме: ліцей № 208
м. Києва – 1 учень (хімія);
СШ №№ 129, 246, Русанівський ліцей,
НВК № 209 «Сузір’я» – 4 учні (англійська мова); СШ №№ 129, 246, Русанівський
ліцей
(2),
Технічний
ліцей
–
5
учнів
(математика);
НВК «Домінанта», НВК № 141 «ОРТ» м. Києва – 2 учні (біологія);
учні закладів-учасників ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів районної філії Київського
територіального відділення МАН України (Київська Мала академія наук) посіли
62 призові місця (І місце – 7 учнів, ІІ місце – 26 учнів, ІІІ місце – 29 учнів, 34
учні нагороджені грамотами);
за високі досягнення у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України управління освіти
Дніпровського району нагороджено почесною відзнакою «Золота сова»;
за підсумками Фестивалю стартапів «Class ідея – 2021», який проводився у місті
Києві, Дніпровський район має результати: 4 фіналісти (Технічний ліцей (3),
СЗШ № 195), 1 переможець (гімназія № 136);
9 закладів загальної середньої освіти району здобули 141 призове місце у міських
Інтелектуальних змаганнях «Ерудит-2021» (НВК № 30 «ЕкоНад», СШ №№ 125,
137, НВК №№ 167, 176, 183 «Фортуна», «Домінанта», Технічний ліцей,
Русанівський ліцей);
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•

•

•

6 учням закладів загальної середньої освіти Дніпровського району призначено
персональну стипендію Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих
дітей (2 – СШ № 125 м. Києва, 1 – Технічний ліцей,
м. Києва, 1 – гімназія № 191 ім. П. Г. Тичини, 1 – НВК № 30 «ЕкоНад»
м. Києва, 1 – НВК № 167 м. Києва);
створено належні умови для здобуття загальної середньої освіти для
1 346 учнів, батьки яких переселилися з тимчасово окупованих територій та
територій, де проводиться антитерористична операція (у 2020 році –
1 344 учні);
у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» здобули
призові місця: у номінації «Директор школи» Головко Наталія Ігорівна, директор
гімназії №136 м. Києва здобула 2 місце; у номінації «Математика» учитель
Русанівського ліцею м. Києва Харченко Людмила Андріївна здобула 1 місце; у
номінації «трудове навчання» Андріяш Наталія Михайлівна, учитель гімназії
№136, посіла 2 місце, Шимченко Володимир Вікторович, учитель СЗШ №66,
здобув 3 місце. Учитель Русанівського ліцею м. Києва Харченко Людмила
Андріївна стала абсолютним переможцем Всеукраїнського етапу у номінації
«Математика» (1 місце).
Також спостерігається позитивна динаміка включення дітей з особливими
освітніми потребами (ООП) в інклюзивне середовище закладів загальної
середньої освіти району. У 2021 році у 10 закладах дошкільної освіти
функціонувало 15 груп, які відвідували 23 дитини з особливими освітніми
потребами, та у 40 закладах загальної середньої освіти - 264 класи з інклюзивною
формою навчання, в яких навчались 380 дітей з ООП, у
СЗШ № 224 м. Києва функціонували 3 спеціальні класи для 29 дітей із затримкою
психічного розвитку (у 2020 році – 8 ЗДО, 11 груп, 18 дітей з ООП; 36 ЗЗСО, 203
інклюзивні класи, 304 дитини з ООП, у СЗШ № 224 м. Києва - 3 спеціальних
класи для 31 дитини із ЗПР).

У закладах загальної середньої освіти району організовано збалансоване
харчування дітей відповідно до вікових норм, регламентованих чинним
законодавством. У 2021 році у районі охоплено безкоштовним гарячим
харчуванням з одноразовим режимом 16656 дітей, що на 152 учня більше, ніж за
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звітний період минулого року (у 2020 році – 16504 учня). Харчування учнів у
ЗЗСО району організоване за формою мультипрофільного харчування з
можливістю вибору учнями страв.
ІІІ. Фінансово-економічне забезпечення
Обсяг видатків на утримання галузі «Освіта» становив 2 548,7 млн грн, що
на 22,3% більше видатків 2020 року (2 083,1 млн грн).
По галузі «Освіта» реалізовано 20 громадських проєктів на загальну суму
6 711,6 тис. грн (здійснено капітальний ремонт на 1 674,4 тис. грн, придбано
товари та послуги на 5 037,2 тис. грн).
Проведено модернізацію матеріально-технічної бази закладів освіти
шляхом забезпечення сучасним обладнанням, меблями та інвентарем на загальну
суму 91 043,8 тис. грн. Було придбано обладнання для харчоблоків та пралень,
комп'ютерна техніка, комплекти мультимедійного обладнання, обладнання для
навчальних кабінетів та STEM-лабораторії, меблі, дидактичні матеріали,
спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку тощо.
Проведено капітальні ремонти на 88 об’єктах галузі на суму 122,7 млн
грн. У тому числі проведено капітальний ремонт фасадів (15 закладів),
приміщень (10 закладів), харчоблоків (10 закладів), покрівель (5 закладів),
ремонт/облаштування тіньових навісів, ігрових і спортивних майданчиків (4
закладів), асфальтового покриття (2 закладів), місць загального користування (5
закладів), огорожі (1 заклад), будівель та прибудинкової території (8 закладів),
інженерних мереж (2 заклади), стадіонів та спортивних майданчиків (4 заклади).
Також відновлено групи у 5 закладах дошкільної освіти, замінено вікна 12
закладів, здійснено благоустрій території 2 закладів тощо.
Разом з цим, для підготовки закладів освіти до початку навчального року
виконано поточний ремонт приміщень на загальну суму 28 300,0 тис. грн.
Для виконання програми «Протипожежні заходи» управлінням освіти було
проведено встановлення та обслуговування автоматизованих протипожежних
сигналізацій на суму 20 762,6 тис. грн, здійснювалось обслуговування та
ремонтні роботи електромереж та електрообладнання, встановлення та
обслуговування автоматичної пожежної сигналізації, перезарядка вогнегасників.
1 вересня 2021 року відбулося відкриття нового корпусу Навчальновиховного комплексу №141 «ОРТ» («Освітні ресурси і технологічний тренінг»,
б-р І.Шамо, 5), будівництво якого здійснено за рахунок спонсорських коштів
Всесвітнього ОРТ (World ORT). У новому корпусі розміщена початкова школа
закладу, сучасний СТЕМ-центр та відкрито ще один Інклюзивно-ресурсний
центр Дніпровського району №13.
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» у 2021 році продовжувалося виконання
робіт з відновлення закладу (вул. Березняківська, 26-А), що тривалий час
використовувався не за призначенням та розрахований на 11 груп (220 місць).
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Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку кошторисна
вартість робіт складає 65,0 млн грн. У 2021 році 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; укладено ФЕМ-доріжки. Відкриття
оновленого закладу дошкільної освіти №454 заплановано на вересень 2022 року.
КУЛЬТУРА
Мережа закладів культури Дніпровського району м. Києва налічує 26 закладів
прямого підпорядкування:
- Дитяча музична школа №20 (вул. Бучми, 6);
- Дитяча художня школа № 2 (вул. Бучми, 6);
- Дитяча музична школа №16 (вул. Ентузіастів, 5/1-а);
- Дитяча музична школа № 13 ім. М. Глінки (вул. Е. Вільде, 5);
- Дитяча школа мистецтв № 6 ім. Г. Жуковського (бульвар Верховної Ради,
15);
- Школа джазового та естрадного мистецтв (вул. Челябінська, 7-в);
- 18 публічних бібліотек Централізованої бібліотечної системи
Дніпровського району м. Києва (10 бібліотек для дорослих, 2 юнацькі
бібліотеки, 6 дитячих);
- Центр культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва;
- Театр української традиції «Дзеркало»;
- Централізована бухгалтерія.
Основна діяльність відділу культури райдержадміністрації спрямована на
реалізацію пріоритетних завдань, серед яких – модернізація закладів культури,
впровадження інноваційних методів роботи, розвиток аматорської творчості,
традиційного та сучасного мистецтва, підтримка талановитої молоді та
обдарованих дітей, 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 культурно-мистецьких
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. В 2021 році було проведено 1 500 культурно-масових та
суспільно-громадських заходів (фестивалі мистецтв, театралізовані дійства,
звітні концерти, виставки, онлайн-зустрічі з видатними людьми, урочисті
покладання квітів тощо).
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Особлива увага в роботі закладів культури приділялась роботі з дітьми та
молоддю, створення умов для їх духовного і творчого зростання та збагачення
на кращих зразках української і світової культури. В школах мистецтв району
навчалось 2507 учнів (з них на безоплатній основі – 443 дитини пільгових
категорій (діти з інвалідністю, діти, які перебувають під опікою, діти з
багатодітних та малозабезпечених сімей).
Учні мистецьких шкіл впродовж року брали участь в Міжнародних (126),
Всеукраїнських (68), міських та районних (46) конкурсах і фестивалях та досягли
значних успіхів: посідали призові місця, ставали переможцями конкурсів,
фестивалів, отримували дипломи, грамоти та заохочувальні призи. Наприклад,
п’ятьом талановитим учням мистецьких шкіл району 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 навчання, використовувалися новітні
форми роботи та технології для комунікації з учнями і їх батьками та
забезпечення безперервного навчання, якісного засвоєння навчальної програми.
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Продовжили свою роботу і бібліотеки району. Ними було проведено 1051
захід (з них онлайн – 75), які відвідали майже 21 тис. мешканців. Також в
Централізованій бібліотечній системі району успішно працювали 12 клубів та 17
гуртків за інтересами (робота проводилася у онлайн-форматі), відбулося 433
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.
На базі Інтернет-центру ЦРБ ім. П.Тичини продовжували свою роботу
безкоштовні ІТ-курси для людей похилого віку «Комп’ютер – це легко!». За
минулий рік проведено 53 заняття для 226 користувачів.
Також Центральна бібліотечна система району долучилась до реалізації
проєкту Міністерства цифрової трансформації «Дія. Цифрова освіта»,
спрямованого на розвиток цифрових навичок громадян. У бібліотеках ім.
П.Тичини, ім. В.Сосюри, ім. В.Яна, ім. В.Маяковського відвідувачі мали
можливість пройти навчання на Національній онлайн-платформі з цифрової
грамотності та навчитись працювати з навігаційними додатками.
Окрім того, 29 вересня, в рамках реалізації Громадського проєкту участі
№204, відбулось відкриття оновленого простору «Територія пізнання»
бібліотеки №118 для дітей.

В умовах карантину бібліотеки продовжили активно популяризували
бібліотечний фонд в інтернет-мережі, надавали онлайн-консультації,
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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.
Продовжив роботу з організації дозвілля різних вікових груп населення і
Центр культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва, на базі якого
працювало 3 клубних об’єднання, 7 бюджетних колективів та 11
госпрозрахункових. В Центрі було проведено 384 заходи (засідання клубів,
концертно-розважальні заходи, виставки робіт декоративно-прикладного
мистецтва, онлайн-уроки та майстер-класи), які відвідало більше 34 тис. осіб.

Заклади культури району мають досить високий кадровий потенціал, що
відображається на результатах роботи. Так, серед іншого, у 2021 році директорці
Централізованої бібліотечної системи Дніпровського району міста Києва
Саврасовій Г.Г. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури
України».
Взагалі в районних закладах культури працюють 668 осіб, серед них
заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв та працівники культури, 4
колективи мають звання "Народний художній колектив", 6 - звання "Зразковий
художній колектив", 43 викладачі мають найвище педагогічне звання "викладачметодист".
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 3,1 млн грн. Було придбано музичні інструменти, меблі, звукову та
світлову апаратуру, сценічні чоботи, комп’ютерну техніку, електротовари,
господарчі, дезінфікуючі та захисні засоби. На організацію культурномистецьких заходів використано 416,9 тис. грн (у 2020 році - 370,4 тис. грн).
У 2021 році здійснено капітальний ремонт бібліотеки ім. О. Олеся (проспект
Гагаріна Юрія, 19/30) на суму 1 498,0 тис. грн. Тут відремонтували покрівлю,
фасад, вхідну групу, замінили вікна, виконали оздоблювальні роботи внутрішніх
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приміщень будівлі. Також були проведені поточні ремонти на 6 об’єктах
галузі на загальну суму 2 897,8 тис. грн, а саме: Дитячої музичної школи №13 ім.
М.Глінки (вул. Вільде,5); бiблiотек № 118 (вул. Малишка, 25/1) та № 158 (вул.
Алматинська, 109); Центру культури та мистецтв Днiпровського району (вул.
Алматинська, 109); Школи джазового та естрадного мистецтв (вул. Челябінська,
9г); Дитячої школи мистецтв № 6 ім. Г. Л. Жуковського.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Спортивне життя району досить змістовне і різноманітне. В
Дніпровському районі культивується близько 50 видів спорту. Загалом в усіх
організаціях та закладах різних форм власності та підпорядкування працюють
583 спеціалісти з фізичної культури та спорту.
Збережена мережа дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яка на сьогодні
складає 13 закладів, з них чотири ДЮСШ підпорядковані Дніпровській
райдержадміністрації та ще 9 шкіл різних форм підпорядкування (в цьому році
додалась ДЮСШ «Ніка» Департаменту молоді та спорту КМДА). В районі також
діє 45 спортивних клубів, з них 13 підліткові.
Загальна мережа спортивних споруд району налічує 617 об’єктів, з них:
- 3 стадіони;
- 6 повнорозмірних футбольних полів;
- 22 сучасних майданчика для міні-футболу;
- 1 легкоатлетичний манеж;
- 8 плавальних басейнів;
- 353 площинні спортивні споруди тощо.
У 2021 році продовжилась робота з відновлення застарілих спортивних
об’єктів, що знаходяться на прибудинкових територіях, в закладах освіти та в
місцях масового відпочинку населення. Зокрема проведено капітальні ремонти
двох спортивних майданчиків за адресами (вул. Березніківська, 30-А; 38).
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На території новоствореного скверу по вул. Малишка, 3 збудовано два
сучасних спортивних майданчика для ігрових видів спорту.
Спортивна база закладів освіти у минулому році поповнилася двома
сучасними спортивними майданчиками, що були реконструйовані у школах
№ 120 (вул. Райдужна, 17-б) та № 258 (вул. Шалетт, 1-а). Крім того були
завершені роботи по реконструкції стадіону Українського колежу ім. В.
Сухомлинського (вул. М. Шептицького, 5-а).
Водночас маємо констатувати, що у 2021 році було знесено будівлю басейну
на вулиці Курнатовського,20, який у 2002 році був приватизований ПрАТ
«Підводтрубопровід» і рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 № 373/7946
«Про передачу ПАТ «Підводтрубопровід» в оренду земельної ділянки для
обслуговування та експлуатації багатофункціонального комплексу на вул.
Курнатовського, 20 у Дніпровському районі м.Києва» земельна ділянка була
передана в оренду на 10 років. Наразі на цьому місці будується житловий комплекс.

Відділом молоді та спорту протягом 2021 року здійснювалась робота з
виконання міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на
2019-2021 роки». Не зважаючи на карантинну ситуацію, вдалося, майже в повній
мірі, виконати календарний план районних спортивно-масових заходів. Відтак
було проведено 40 (із запланованих 43) змагань і повністю освоєно виділені на
це кошти в сумі 90 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,
легкоатлетичний пробіг «Дніпровська десятка» у парку «Перемога», чемпіонати
з футболу, баскетболу, гандболу, шахів та інші.

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 близько 500 спортсменів-розрядників,
а 87 вихованців виконали нормативи майстрів спорту та кандидатів у майстри
спорту України (на 18 більше, ніж у попередньому році).
ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
На обліку в Службі у справах дітей та сім’ї (далі – Служба) перебуває 2122
багатодітні сім’ї, в яких виховується 6 721 дитина. Протягом 2021 року видано
205 посвідчень для батьків багатодітної сім’ї та 529 посвідчень дитини з
багатодітної сім’ї, взято на облік 184 багатодітних сімей.
Службою здійснюється ведення реєстру жінок, яким присвоєно Почесне
звання «Мати-героїня» (всього у районі 71 жінка, яка має це звання), зокрема, у
2021 році підготовлено клопотання на 2 жінок, щодо відзначення їх почесним
званням України «Мати – героїня».
За клопотанням Служби один батько та одна мати (з різних сімей)
отримали Премію Київського міського голови, у розмірі 5 тис. грн.
Протягом року 176 дітей 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 2 310 вихованців.

Протягом 2021 року проведено ремонти в двох підліткових клубах Центру
по роботі з дітьми та молоддю за місце проживання на загальну суму 600 тис. грн
(Клуби «Юність» (вул. Празька, 18) та «Бригантина» (вул. Сєрова, 28).
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В рамках реалізації державної молодіжної політики та відповідно програмі
«Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки» у 2021 році 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.
Через встановлений карантин більшість заходів проводились в онлай-режимі.

Також було організовано семінари на теми формування навичок
ефективного спілкування підлітків та вирішення конфліктів, протидії торгівлі
людьми та домашньому насильству, формування навичок міжстатевих відносин
та усвідомлення цінності людського життя, а також з профілактики
правопорушень в молодіжному середовищі, відповідальності за скоєння
правопорушень і формування безпечної поведінки підлітків.

У 2021 році збільшилась кількість дітей пільгових категорій району
направлених на оздоровлення та відпочинок до позаміських оздоровчих і
лікувально-санаторних закладів – 1470 дітей проти 1022 у попередньому році.
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Варто зазначити, що цей показник четвертий рік поспіль найкращий серед
районів міста.

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.
Ведеться єдиний облік сімей та осіб Дніпровського району міста Києва, які
опинилися у складних життєвих обставинах. За 2021 рік соціальними послугами
охоплено 3 923 сім’ї (осіб), здійснено 1 240 оцінок потреб сімей (осіб), під
соціальним супроводом перебувало 156 родин, 3 прийомні сім’ї та 3 дитячих
будинки сімейного типу. Також Центр організовує соціокультурні заходи, які
відвідали 653 особи.
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З метою надання адаптаційної соціальної допомоги особам, які
зловживають алкоголем та іншими психоактивними речовинами, працювала
група для осіб з залежністю, яку відвідували по 12 осіб протягом 3-х місяців. Раз
на тиждень проходили групові заняття для молоді з інвалідністю у «Групі
взаємопідтримки».
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 31.12.2021 на первинному обліку в Службі у справах дітей та
сім’ї (далі - Служба) перебуває 417 дітей, з них: 204 – дітей-сиріт, 213 – дітей,
позбавлених батьківського піклування. Із зазначених категорій дітей
перебувають: під опікою та піклуванням – 340 дітей, на вихованні в Дитячих
будинках сімейного типу - 34 дитини, виховуються в прийомних сім’ях - 4
дитини, в дитячих державних закладах на повному державному забезпеченні 20 дітей. На кінець звітного періоду не влаштовані 12 дітей, 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 66 дітей, з них: 45
- дітей, які набули статусу дітей, позбавлених батьківського піклування за
рішенням суду та 21 – дитина-сирота, батьки яких померли. У сімейні форми
виховання влаштовано 60 дітей, усиновлено 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, є усиновлення. В 2021 році було
поставлено на облік кандидатів в усиновителі – 9 подружніх пар та 6 одиноких
жінок. Станом на 31.12.2021 року на обліку в Службі перебуває 9 кандидатів в
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усиновителі. У Дніпровському районі міста Києва функціонує 3 прийомні сім’ї,
в яких виховується 16 дітей та 3 будинки сімейного типу, в яких виховується 20
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 93 cімей. Взято під контроль питання збереження житла
та майна 47 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 виділено
кошти з державної субвенції для придбання житла для однієї особи, яка на
сьогоднішній день вибрала квартиру та укладено попередні угоди.
В 2021 році було поставлено на квартирний облік 7 дітей. Станом на
31.12.2021 на квартирному обліку перебувало 36 дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які досягли повноліття.
З метою дотримання прав та законних інтересів дітей працює Комісія з
питань захисту прав дитини Дніпровської райдержадміністрації. Протягом
2021 року проведено 29 засідань комісії. На розгляд комісії було винесено 1 177
питань: затверджено індивідуальних планів соціального захисту дітей – 326;
призначено опіку над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського
піклування – 46; надано дозволів на дарування, продаж, придбання майна на
право власності або право користування яким мають діти – 434; надано висновки
щодо визначення місця проживання дитини – 52 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 проведено 18
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 8 дітей повернуто до навчальних закладів.
Значна увага приділяється профілактичній роботі з дітьми, які
опинилися у складних життєвих обставинах. Станом на 31.12.2021 року на
обліку в Службі перебуває 238 таких дітей.
Спеціалістами Служби проведено 242 обстеження житлово-побутових умов
проживання дітей у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. За
результатами:
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• взято під контроль питання збереження житла 12 дітей;
• до Дніпровського районного в місті Києві центру соціальних служб
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 2 позови 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 2021 році
надійшло 2 262 звернення щодо фактів скоєння домашнього насильства. Також
5 осіб звернулось, щодо можливості встановлення статусу особи, яка
постраждали від торгівлі людьми. Відносно них відповідні пакети документів
направлено на розгляд до Міністерства соціальної політики України - п’ятьом
особам надано статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
У Дніпровському районі м. Києва по бульв. Я.Гашека,4 з 04 січня 2021 року
відкрито Центр соціальної підтримки дітей та сімей (далі – Центр), який
підпорядковано районній Службі у справах дітей та сім’ї. В Центрі створено
відділення стаціонарного перебування - соціальні квартири для тимчасового
проживання осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей віком від 18 до 23 років.
Соціальна квартира розміщена у житловому будинку в шести
трикімнатних квартирах, де одночасно можуть проживати 36 дітей. Квартири
розраховані на проживання до 2 осіб в кожній кімнаті. Діти можуть жити до
одного року, якщо ж виникає гостра проблема і дитина ще не вийшла із своєї
складної життєвої ситуації, вона може ще проживати до 6 місяців за
погодженням Служби у справах дітей та сім’ї Дніпровського району міста Києва.
В квартирах є все необхідне для повноцінного проживання: техніка,
швидкісний Інтернет, побутове обладнання, посуд, постільна білизна, необхідні
меблі для відпочинку та навчання.
Впродовж 2021 року у Центрі проживала 21 особа із числа дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них 4 особи вибули із Центру у
зв’язку з досягненням 23 років та подоланням складних життєвих обставин.
Проводилась кропітка робота щодо повернення осіб із числа дітей-сиріт на
проживання за фактичним місцем реєстрації до своїх родичів, налагодження
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стосунків із своїми близькими, підготовки до самостійного життя, пошуку
спонсорів для надання допомоги мешканцям соціальних квартир. Так було
налагоджено співпрацю з Благодійним фондом «Право на комфорт», який на
безоплатній основі здійснив ремонт квартири, що належить вихованцю Центру
та була пошкоджена в результаті пожежі вісім років тому. Фондом було
здійснено капітальний ремонт в квартирі, проведено дизайнерське
перепланування, замінена сантехніка, електрика тощо. Також фонд повністю
укомплектував квартиру меблями, сантехнічними засобами, побутовою
технікою, м’яким та господарчим інвентарем. Крім того вищезазначеному
вихованцю надали сертифікати на заняття спортом, вивчення англійської мови,
придбання продуктів харчування, - після чого з Центру він повернувся до своєї
оселі.

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 2021 року ЦНАП здійснював прийом документів для надання
понад 150 адміністративних послуг. В результаті - адміністраторами ЦНАП було
зареєстровано 74 324 адміністративні справи, з них 70 460 заявників отримали
адміністративні послуги, по 3 555 справам суб'єктами надання адміністративних
послуг було надано вмотивовані відмови.
З метою реалізації принципу доступності для людей з інвалідністю були
виконані вимоги, щодо відповідного облаштування адміністративних
приміщень, а саме:
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- зони паркування автотранспорту осіб з обмеженими можливостями
приведені до вимог чинного законодавства,
- вхід до Центру облаштований тактильною тротуарною плиткою,
- модернізовано пандус - встановлено гумові накладки,
- встановлено додатковий поручень на пандусі та вхідних дверях,
- інформаційні таблички шрифтом Брайля розміщені на всіх приміщеннях
Центру,
- на скляних дверях в приміщеннях нанесено контрастне маркування,
- закуплено та налаштовано планшет для співпраці з «УТОГ»,
- встановлено кнопку виклику адміністратора для осіб з обмеженими
можливостями.
Окрім цього робочі місця адміністраторів було облаштовано посиланням
про можливість залишити відгук про відвідування Центру, а два робочих місця
адміністраторів додатково облаштовано для надання «Швидких послуг».
Враховуючи ризики, пов’язані із розповсюдженням коронавірусної
інфекції COVID-19, працівники Центру забезпечені засобами індивідуального
захисту та антисептиками. Відвідувачам, у разі потреби, засоби індивідуального
захисту видавались безкоштовно.
За 2021 рік відділом з питань реєстрації місця проживання/перебування
фізичних осіб Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
опрацьовано 45 155 документів з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця
проживання фізичних осіб (в 2020 році - 38 344). В результаті:
• видано 22 958 довідок про реєстрацію місця проживання фізичних осіб (у
2020 р.- 20 986);
• знято з реєстрації місця проживання - 7 847 фізичних осіб (у 2020 р.-3 860);
• зареєстровано місця проживання - 12 517 фізичних осіб (у 2020 р. - 11 519)
в т. ч.: зареєстровано місця проживання через ЦНАП 11 499 (у 2020 році –
11 519); зареєстровано місця проживання через електронний сервіс «ЄМалятко» - 898 фізичних осіб (нова послуга); через експериментальний
проєкт з електронною зміною реєстрації місця проживання зареєстровано
- 120 фізичних осіб (нова послуга);
• опрацьовано 1 828 запитів органів державної влади, підприємства,
установи, організації, закладу щодо доступу до персональних даних (у
2020 році - 1 895).
З метою забезпечення можливостей для реалізації виборчого права
жителями району відповідно наданих повноважень райдержадміністрацією
забезпечується ведення Державного реєстру виборців, до якого вносяться
відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або
перебувають на території Дніпровського району, складення та уточнення списків
виборців на виборчих дільницях.
Протягом 2021 року відділом ведення Державного реєстру виборців:
на підставі відомостей, наданих суб’єктами подання опрацьовано 12
періодичних поновлень бази даних Державного реєстру виборців (далі – Реєстр),
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в тому числі завантажено до Реєстру і оброблено 5659 записів з відомостями про
громадян України, яким виповнилося 18 років (у 2020 році - 3256 записів);
82 записи з відомостями про осіб, які набули громадянства України (у 2020
році - 62 записи);
6935 записів з відомостями про виборців, які зареєстрували своє місце
проживання на території Дніпровського району (у 2020 році - 5621 записів);
12483 записів з відомостями про виборців, які зняті з реєстрації за місцем
проживання на території Дніпровського району міста Києва (у 2020 році – 9752
записів);
140 записів з відомостями про виборців, яким протягом оформлено
паспорт громадянина України вперше після досягнення 18-річного віку (у 2020
році – 43 записи),
8447 записів з відомостями про виборців, смерть яких зареєстровано в
органі державної реєстрації актів цивільного стану (у 2020 році - 4653 записів);
1291 записів з відомостями про виборців, які отримали паспорт
громадянина України у зв’язку із зміною прізвища, імені, по батькові (у 2020 році
- 1281 записів);
13 записів з відомостями про виборців, які були визнані недієздатними (у
2020 році - 19 записів), а також 7 записів про продовження строку недієздатності
(у 2020 році - 1 запис) та 1 запис про скасування рішення щодо недієздатності;
179 записів з відомостями про виборців, зареєстрованих за юридичною
адресою закладу, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб (у 2020
році - 117 записів),
258 записів з відомостями про виборців, знятих з реєстрації за юридичною
адресою закладу (у 2020 році - 43 записи);
8 записів з відомостями про виборців щодо яких встановлено постійну
нездатність пересуватися самостійно (у 2020 році - 35 записів).
Упродовж звітного періоду, як і у 2020 році, заяви виборців щодо
тимчасової зміни місця голосування не зареєстровано, 3 заяви щодо включення
до Реєстру (у 2020 році – 40 заяв), 11 заяв про внесення змін до персональних
даних Реєстру (у 2020 році – 54 заяви), 20 заяв щодо зміни виборчої адреси (у
2020 році – 2388 заяв), видано виборцям 51 довідок з Реєстру (у 2020 році – 2114),
надано відповіді на запити органів Державної міграційної служби про 467 осіб (у
2020 році – 357 осіб).
Крім того, на виконання доручень Центральної виборчої комісії
встановлено висновки щодо 2506 можливих кратних включень (у 2020 році –
345), здійснено перевірку правильності персональних даних 2023 виборців (у
2020 році – 227).
Станом на 31.12.2021 року у Дніпровському районі міста Києва
налічується 258 364 виборців (31.12.2020 – 261 753 виборців), як і у 2020 році
створено 129 виборчих дільниць на постійній основі.
Райдержадміністрацією забезпечується повний та якісний розгляд звернень
громадян. За звітний період до Дніпровської райдержадміністрації надійшло
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91 071 звернення, 87 697 з яких - отримано від КБУ “Контактний центр міста
Києва” (телефонних дзвінків та звернень, зареєстрованих на сайті установи).
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 31.12.2021 року становить 10 909 сімей, що є найбільшим показником
серед усіх районів міста Києва. За звітний період надано 9 житлових приміщень
згідно з чергою квартирного обліку та 13 службових житлових площ.
У зв’язку з карантинними обмеженнями особисті прийоми керівництва
райдержадміністрації не проводились. В той же час, протягом року головою
райдержадміністрації проведено 5 «гарячих» телефонних ліній. За участю голови
РДА відбулося 2 прямих ефіри в проєкті «Прямий зв’язок з київською міською
владою» та 1 ефір в проєкті «Онлайн-прийом громадян», де проходило відкрите
спілкування з мешканцями щодо актуальних питань функціонування району.
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

51

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 58 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 2021
році проведено 10 засідань, прийнято 18 рішень);
3. Координаційна рада з питань розвитку малого і середнього підприємництва
при голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;
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.
Протягом року проведено 12 засідань Громадської ради та 6 засідань
правління Громадської ради при Дніпровській райдержадміністрації, на яких
вирішувалися нагальні питання життєдіяльності району. А саме йшлося про:
рейди з ліквідації стихійної торгівлі в районі, питання роботи КП «Керуючої
компанії з обслуговування житлового фонду Дніпровського району»,
обговорення міських цільових програм з підприємництва та містобудівної
політики на 2019-2021; добудова Подільсько-Воскресенського мосту та початок
будівництва з двох зустрічних напрямків метро на житловий масив Троєщина.
Проводились засідання «круглих столів», де піднімались питання захисту
прав на постійні місця для збереження особистого транспорту (автостоянки) та
взаємодія патрульної поліції м. Києва з громадою Дніпровського району столиці,
розширення функціональних можливостей Єдиного державного порталу
адміністративних послуг. Також в 2021 році в районі проведено:
- 05 червня Форум розвитку громадянського суспільства за участю
представників структурних підрозділів адміністрації та громадських
організацій району. На форумі акцентували увагу на актуальні питання:
взаємодія через відкриті громадські простори; молодь, як ключ до
успішного розвитку столиці та Громадський бюджет міста.
- 26 серпня щорічний Форум комунікативних стратегій між громадою та
владою «Велика столиця 2021», що об'єднав 10 районних Громадських рад
м. Києва, Координаційний комітет Громадських рад при районних в
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м.Києві РДА та Громадську раду при виконавчому органі Київської
міської ради.
- 22 вересня Форум підприємців Дніпровського району міста Києва (І етап)
на тему: «Підприємницька діяльність в умовах невизначеності
(карантинних обмежень)».
- 24 вересня зустріч депутатів Київської міської ради з представниками
Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній
адміністрації, на якій обговорювалися питання співпраці депутатського
корпусу з новообраними членами Громадської ради у вирішенні
актуальних питань у життєдіяльності громади.
В Дніпровському районі зареєстровано близько 250 громадських
організацій, з них - 30 реально працюючих. З представниками цих організацій
налагоджено комунікацію та забезпечується участь в сумісних заходах та
засіданнях. На сьогодні ведеться робота по оновленню інформації щодо
діяльності будь-яких (благодійних, релігійних, політичних тощо) організацій.
У рамках Ярмарку проєктів громадських організацій «ТОП-100» 16
вересня 2021 року мер Києва Віталій Кличко привітав сотню найактивніших
громадських організацій, які спільно з міською владою реалізували корисні для
киян ініціативи. Серед нагороджених було 8 громадських організацій
Дніпровського району: Благодійна організація «Благодійний Фонд
«Дніпровський»; Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас-Київ»;
Громадська організація «Вільне покоління»; Громадська організація «Соціальна
взаємодія. Ініціативи. Творчість. Інновації»; Громадська організація «Київська
організація інвалідів, пенсіонерів та учасників бойових дій «Ірида»; Товариство
Червоного Хреста Дніпровського району міста Києва; Орган самоорганізації
населення «Комітет мікрорайону «Дніпровець»; Орган самоорганізації
населення «Комітет мікрорайону «Березняки – Тельбін».
У минулому році продовжувалась 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 14,2% у порівнянні з 2020 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 96,6 злочинів (у 2020 році – 110,0 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.
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,
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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.
5 листопада 2021 року за місцем дислокації військової частини в урочистих
заходах з нагоди 60-ї річниці з дня її створення взяла участь делегація
Дніпровської райдержадміністрації на чолі з головою.

За старанність, розумну ініціативу, зразкове виконання службових
обов’язків та з нагоди 60-ї річниці з дня створення військової частини А0525
кращим військовослужбовцям було вручено Подяки Дніпровської
райдержадміністрації.
Протягом звітного року ряд підприємств промисловості, торгівлі та
меценати району надали благодійну допомогу підшефній військовій частині у
забезпеченні матеріально-технічними засобами. В акції взяли участь 9 суб’єктів
господарювання Дніпровського району. Військовослужбовцям було передано
переносні електрогенератори, стаціонарний і мобільний кондиціонери, набори
різноманітних інструментів, захисні маски, комплекти спеціального посуду для
харчування у польових умовах на суму 57,1 тис. грн.
Завдяки активності громади у 2021році в районі було реалізовано 24
громадських проєкти «Бюджету участі» на суму 7,5 млн грн (в 2020 році –
реалізовано 68 громадських проєктів на суму 14,2 млн грн).
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№
з/п

Номер
проекту

Назва проекту

Виконання
тис. грн

1
2
3
4
5

29
63
65
70
77

103,4
199,9
199,9
196,8
186,2

6
7

94
96

8
9
10

136
148
439

11

447

12

448

13

453

14

559

15

633

16

967

17

1241

18

1295

19
20
21

78
129

"ВІДКРИЙ МОЖЛИВОСТІ ДИТИНІ в ДНЗ №655"
"Мультимедійне обладнання для СЗШ № 184"
"Сучасний інформаційний простір в СЗШ №184"
"Здорова дитина - здорова нація в СЗШ № 184"
"Доступ до сучасної освіти дітей з особливими
освітніми потребами в початковій школі СЗШ №184"
"Сучасний медичний кабінет в СЗШ №184"
"Культурний відпочинок здобувачів освіти СЗШ
№184"
"Яскравій школі - яскраве світло"
"Сучасна освіта для дошкільнят ДНЗ № 568"
"Модернізація публічного простору актової зали СШ
№125 м. Києва"
"Сучасні комп’ютери для школи №224, школи №137,
школи №4 та школи-інтернату №14"
"Дитячі майданчики, обладнання та меблі для ДНЗ
№337, ДНЗ №619, ДНЗ №675, ДНЗ №455"
"Обладнання та меблі для школи №201, школи
№146, ДНЗ №700, школи-інтернату №18"
"Лабораторія “Genius” Український колеж імені
В. О. Сухомлинського"
"Зміцнення матеріально-технічної бази садочку
№703. ДВРЗ"
"Фізико-математичному Русанівському ліцею обладнання в кабінет фізики"
"Дитячі і спортивні майданчики для ДНЗ №297, ДНЗ
№296, ДНЗ №319, ДНЗ №412"
"Ремонтні роботи у школі №65, школі №158, ДНЗ
№701, ДНЗ №446"
"Асфальтована безпека "Дивосвіту"
Ігровий майданчик "Успіх",
Меморіал "Пам’яті та пошани на вулиці
Митрополита Андрея Шептицького"
"Облаштування придомової зони відпочинку"
Сучасний бібліотечний простір "Територія пізнання"
«Облаштування спортивного залу з настільного
тенісу ПК «Ракетка» для проведення тренувань та
змагань"

22
23
24

304
1769
204

802
Всього:

148,2
186,5
163,2
599,0
216,0
409,2
416,3
402,7
400,0
201,2
190,1
417,6
400,8
1 097,5
576,9
138,8
106,0
299,0
278,0
7 533,4
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Варто зазначити, що висловлення конструктивних пропозицій з боку
громадськості району, яка завжди була однією з найбільш активних у столиці,
щодо поліпшення роботи у задоволенні потреб жителів є важливою складовою
підвищення ефективності роботи районної влади. Адже правильне визначення
пріоритетів забезпечить проведення роботи та розподіл бюджетних асигнувань
саме на вирішення найбільш нагальних проблем. Важливим для налагодження
дієвого діалогу є урахування розподілу повноважень між Київською міською
радою,
Київською
міською
держадміністрацією
та
Дніпровською
райдержадміністрацією.
ПІДСУМКИ
Не зважаючи на те, що 2021 рік, як і попередній, був непростим - пандемія
продовжила вносити 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. Серед іншого, про позитивну динаміку в розвитку
Дніпровського району свідчать і такі факти, як стала тенденція збільшення
суб’єктів господарювання, зареєстрованих у районі. Також 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, співпраці з представниками депутатського корпусу від
Дніпровського району, громадських організацій та небайдужими мешканцями
району, які своєчасно інформували нас про існуючі проблемні ситуації, що
допомагало в їх оперативному вирішенні.

