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Інформація про підсумки економічного і соціального розвитку 

Дніпровського району міста Києва за січень-березень 2022 року 

 

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України із     

05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року було введено воєнний стан в Україні      

згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні». Враховуючи зазначене, починаючи з 

24.02.2022 усі сили Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації    

спрямовувались на забезпечення роботи критичної інфраструктури, організацію 

допомоги Збройним Силам України і підрозділам територіальної оборони,           

а також недопущення гуманітарної катастрофи в районі. 

За січень-березень 2022 року до загального фонду бюджету міста Києва 

надійшло 803,4 млн грн податків та зборів, мобілізованих у Дніпровському 

районі, або на 36,3 млн грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.  

Впродовж звітного періоду проведено 5 районних ярмарків з продажу 

сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів.  

Для надання можливості мешканцям району обирати альтернативну форму 

здобуття дошкільної освіти функціонують приватні заклади дошкільної освіти та 

навчально-виховні комплекси з дошкільними групами. Станом на 01.04.2022 

року функціонує 14 закладів, де працюють 56 груп, у яких здобувають 

дошкільну освіту 774 дитини. У січні-березні 2022 року до мережі закладів 

освіти Дніпровського району введені два приватні заклади дошкільної освіти:  

«ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КІДС ГЕЛАКСІ+» 

«ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КІДС ГЕЛАКСІ». 

Наразі в районі на 100 місцях виховується 100 дітей, що відповідає 

нормативам наповнюваності. 

Обсяг видатків на утримання галузі «Освіта» за січень-березень                   

2022 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився майже 

на 11%, і становить 522,7 млн грн, а середня заробітна плата вчителів 

збільшилася майже на 8%. 

Обсяг фінансування галузі «Культура» за січень-березень 2022 року 

становить 30,3 млн грн, що на 5,2% більше, ніж у відповідному періоді минулого 

року, а середня заробітна плата працівників галузі збільшилась на 5%. 
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БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА   

 

За січень-березень 2022 року до загального фонду бюджету міста Києва 

надійшло 803,4 млн грн податків та зборів, мобілізованих у Дніпровському 

районі, або на 36,3 млн грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.  

Основними видами доходів зібраних в районі є: податок з доходів 

фізичних осіб, питома вага якого у загальній сумі надходжень до бюджету міста 

становить 40,7%, єдиний податок – 38,1%, плата за землю 7,3% . 

За звітний період до бюджету міста надійшло 327,2 млн грн податку з 

доходів фізичних осіб, що на 22,9 млн грн більше, ніж у відповідному періоді 

минулого року, темп росту становить 107,5%. 

Єдиного податку надійшло 305,9 млн грн, в порівнянні з відповідним 

періодом 2021 року надходження збільшились на 43,0 млн грн, темп зростання 

становить 122,9%. 

Плати за землю надійшло 58,4 млн грн, в порівнянні з відповідним 

періодом минулого року плата за землю зменшилась на 33,2 млн грн, темп росту 

становить 63,8%.  

Питома вага решти джерел доходної частини бюджету становить                               

13,9 %, або 111,9 млн грн. 

Найбільші з них: податок на нерухоме майно – 58,4 млн грн, податок на 

прибуток приватних підприємств – 38,4 млн грн, акцизний податок –                               

24,5 млн гривень.  

 

СФЕРА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ  

 

Згідно зі статистичними даними на 01.01.2022 у Дніпровському районі 

обліковується 100 суб’єктів господарювання, які здійснюють випуск і реалізацію 

промислової продукції або замовляють її виробництво. З них 50 підприємств 

виробляють продукцію на власних або орендованих потужностях і входять у 

промисловий комплекс району.  

За січень-березень 2022 року статистичні матеріали щодо показників 

роботи промислових підприємств не сформовані. Тринадцять підприємств 

Дніпровського району реалізовували свою продукцію на експорт. 

Згідно зі Законом України від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів 

суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або 

стану війни» фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи подають 

облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які 

інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного 

законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох 

місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь 

період неподання звітності чи обов’язку подати документи. 
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Станом на квітень 2022 року підприємства промислового комплексу, 

науково-дослідні установи Дніпровського району міста Києва працюють 

частково. 

 

ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА,  

ПОКРАЩЕННЯ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА 

 

Діяльність Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації по 

виконанню Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки 

направлена на реалізацію заходів з розвитку підприємництва, які націлені на 

створення умов для впровадження інновацій, активізації формування 

конкурентоспроможних вітчизняних підприємств.  

У своїй діяльності райдержадміністрація дотримується основних 

принципів державної регуляторної політики та забезпечує виконання норм 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». У звітному періоді районною владою регуляторні 

акти не приймались. 

Згідно з даними Головного управління Державної податкової служби у                     

м. Києві на обліку в державній податковій інспекції у Дніпровському районі на 

01.01.2022 перебувають 60,6 тис. суб’єктів господарської діяльності (зокрема: 

28,6 тис. юридичних осіб та 32,0 тис. фізичних осіб-підприємців).  

Згідно зі Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців» здійснюється державна реєстрація суб’єктів 

підприємництва. 

Для скорочення часу та витрат громадян, підприємців на отримання 

документів дозвільного характеру у відповідності із Законом України                            

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» функціонує районний 

відділ (центр) надання адміністративних послуг, що розташований на 

Харківському шосе, 18. Державні адміністратори працюють в інформаційній 

системі «Єдиний дозвільний центр міста Києва». 

Прийом документів та видача документів дозвільного характеру 

здійснюється за принципом організаційної єдності. Документи дозвільного 

характеру відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 

№783 «Про внесення змін до розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через 

центри надання адміністративних послуг» включені до переліку 

адміністративних послуг та не відокремлюються.  

Інформація щодо видачі документів дозвільного характеру та зразки заяв 

розміщена на субвебсайті Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації.  

Згідно зі статистичними даними в районі діють об’єкти ринкової 

інфраструктури підтримки підприємництва, зокрема: 29 лізингових компаній,                  
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77 інвестиційних фондів і компаній, 8 банківських установ, 31 інноваційна 

компанія, 64 страхові організації та 14 бірж. 

Для належної комунікації місцевих органів влади та підприємців щодо 

вирішення нагальних проблем бізнесової діяльності відбувається діалог між 

районною державною адміністрацією та підприємницькими структурами з 

актуальних питань соціально-економічного розвитку району і, зокрема, розвитку 

підприємництва. 

З цією метою функціонує Координаційна рада з питань розвитку малого                            

та середнього підприємництва при голові Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, проводяться розширені наради з даної проблематики. 

Діалог між районною держадміністрацією та суб’єктами господарювання району 

відбувається також через засідання Громадської ради, Ради директорів 

підприємств промислового комплексу, установ та організацій району, на які 

запрошуються представники громадських організацій, підприємці та керівники 

промислових підприємств. 

У звітному періоді засідання Координаційної ради і районної Ради 

директорів не проводились. 

Значна увага приділяється інформаційно-консультативному забезпеченню 

підприємців. Для цього працює телефонна «гаряча лінія» (044-292-92-00). 

Основні звернення на «гарячу лінію» від суб’єктів підприємницької діяльності 

включали питання: що необхідно для започаткування підприємницької 

діяльності, реєстрації СПД; питання по дерегуляції бізнесу з боку органів 

державної влади, отримання фінансово-кредитної підтримки; проведення 

ярмаркових заходів на території району тощо. 

На офіційному субвебсайті райдержадміністрації в розділі «Підприємцям, 

Промисловцям» підтримується рубрика «Об’яви, новини», оприлюднено перелік 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності та господарюючих суб’єктів, 

які можуть бути надані в оренду тощо. За звітний період у даному розділі було 

розміщено 10 інформаційних повідомлень.  

 

РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

У Дніпровському районі нараховується 1 385 житлових будинки, а саме: 

комунальної власності – 999; 

будинків ЖБК – 126; 

будинків ОСББ – 100; 

відомчих будинків – 35; 

інвестиційних будинків – 83; 

будинків, де обрано управителів – 21; 

гуртожитків – 21 одиниця. 

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року №64, ремонтні роботи в житлових 

будинках в поточному році не розпочинались. 

http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2013/10/31/perelik_vilnyh_prymishen.pdf
http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2013/10/31/perelik_vilnyh_prymishen.pdf
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Протягом січня-березня 2022 року зареєстровано 5 об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків. Крім цього мешканці 1 житлового 

будинку для обслуговування свого будинку обрали управляючу компанію. 

 

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ 
 

У січні-березні 2022 року було виконано озеленювальні і доглядні роботи 

на площі 970,41 га і є одним з найбільших серед озеленювальних підприємств 

м. Києва. Наявність великої кількості режимних трас (Дарницька площа, 

Харківське шосе, Дніпровська набережна, вул. Братиславська, проспекти 

Шухевича, Броварський, Соборності) передбачає необхідність утримання 

території в належному санітарному і естетичному стані, а також оперативне 

виконання робіт. 

На балансі підприємства 3 парки міського значення, 15 парків районного 

значення, 31 сквер, 9 бульварів, 8 проспектів, 10 транспортних розв’язок,                  

89 вуличних об’єктів інше. 

Протягом звітного періоду виконувались роботи по озелененню, догляду за 

зеленими насадженнями та благоустрою територій: прибирання території, 

видалення сухостійних та аварійних дерев, видалення омели з крон дерев, 

формувальна обрізка дерев та кущів, влаштування пристовбурних лунок, 

канавок дерев і кущів, навантаження гілля та листя на тракторний причіп та інші. 

Заплановані показники виробничої програми на перший квартал 2022 року 

виконані. Виконання показників наводимо в таблиці нижче. 

 
№   

з/п 

Назва робіт Одиниця   

виміру 

План 

2022 рік 

Факт 

2022 рік 

% виконання 

плану 
1 2 3               4              5                       6 

1 Прибирання території га 970,41 970,41 100 

2 
Видалення омели з крон 

дерев 
шт 600 835 139 

3 
Формувальна та санітарна 

обрізка дерев 
шт 3000 3855 129 

4 
Формовочна та санітарна 

обрізка кущів 
шт 4500 8665 193 

5 
Видалення сухостійних 

дерев 
шт 150 377 251 

6 
Видалення аварійних 

дерев 
шт 5 105 2100 

7 Видалення сухостійних 

кущів 
шт - 35 - 

8 Встановлення надовбнів шт - 35 - 

9 
Встановлення нових 

контейнерів для сміття 
шт 3 3 100 

10 Ремонт лав шт 15 44 293 

11 
Ремонт дитячих 

майданчиків 
шт 1 9 900 

12 
Ремонт спортивних 

майданчиків 
шт - 5 - 
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Підприємством постійно виконуються заходи, направлені на збереження 

зелених насаджень у районі, підприємствам та організаціям району вручаються 

приписи щодо виконання робіт з благоустрою: знесення сухостійних дерев, 

прибирання снігу, обрізання омели, прибирання сміття, перевірка правильності 

розміщення ТС та інше. 

 

Фінансове забезпечення в звітному періоді 

 

Надходження коштів за результатами першого кварталу 2022 року на 

утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших 

впорядкованих зелених насаджень загального користування за рахунок 

бюджетних асигнувань загального фонду склали 17 206,48 тис. грн, спеціального 

– 1 287,55 тис. грн, разом – 18 494,03 тис. гривень.  

Основні фінансові показники наведені в таблиці. 
 

№  

з/п 

Найменування виду 

робіт 

Фактичні 

надходж. у 

першому 

кварталі 

2021 р.,  

тис. грн 

План 

доходів 

на першому 

кварталі 

2022, 

тис. грн  

Очікувані 

фактичні 

надходж. у 

першому 

кварталі 

2022 р.,  

тис. грн 

Темпи 

росту,  

% 

% 

виконання 

плану 

  1 2 3 4         5        6             7 

  1 Обсяг виконаних 

робіт (міський 

бюджет) 

13 893,5 23 212,2 18 494,0 133 80 

   2 Договірні роботи 962,2 1 430,0 388,8 40 27 

 Разом: 14 855,7 24 642,2 18 882,8 127 77 

 

З метою збільшення надходжень коштів виконувались договірні роботи по 

благоустрою та озелененню по договорах з організаціями та підприємствами 

району та міста, а саме: прибирання території, відновлення газонів, зрізування 

аварійних та сухостійних дерев, влаштування газонів, реалізація кущів, квітів та 

інші. Очікуване фактичне виконання по договірним роботам (дохід від підрядної 

діяльності) складає 388,83 тис. грн. 

Усі заплановані показники виробничої програми на перший квартал                           

2022 року - виконані. Невиконання доходів від підрядної діяльності пов’язане з 

воєнним станом у нашій країні - військовою агресією Російської Федерації проти 

України. 
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ПІДТРИМКА МОЛОДІ, РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

 

Робота з питань реалізації заходів державної молодіжної політики, 

розвитку фізичної культури та спорту протягом січня-березня 2022 року у 

Дніпровському районі міста Києва здійснювалась відповідно до чинного 

законодавства України, затверджених планів роботи, поточних доручень 

керівництва Департаменту молоді та спорту Київської міської державної 

адміністрації та Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.  

Протягом звітного періоду проводилась робота з підготовки звітної 

документації про роботу за 2021 рік, зокрема звітність з питань оздоровлення та 

відпочинку дітей пільгових категорій за формами 1-ОБК та 2-ОБК, щодо 

виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і 

спорту на період до 2021 року, міської комплексної цільової програми                          

«Молодь та спорту столиці на 2019-2021 роки», Міської цільової комплексної 

програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна 

столиця» та інші інформаційно-аналітичні матеріали. Проводилась робота щодо 

формування бази даних Комплексної інформаційно-аналітичної системи 

управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві. 

Протягом першої половини звітного періоду, до оголошення в державі 

воєнного стану, відділом молоді та спорту було розпочато прийом документів на 

здобуття Премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у 

розбудові столиці України – міста-героя Києва, заявок на здобуття Премії 

Кабінету Міністрів за особливі досягнення молоді у розбудові України та Премії 

Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, 

місцевого самоврядування. 

 Також, у закладах вищої та професійної освіти району були проведені 

заходи до дня Соборності України, Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, 

Дня пам’яті Героїв Крут, Дня Єднання, Дня Героїв Небесної Сотні. Студенти 

долучилися до Всеукраїнської акції «Шість мільйонів сердець», а також було 

організовано семінари на теми «Кримінальна та адміністративна 

відповідальність неповнолітніх» та «Формування безпечної поведінки підлітків». 

У Центрі по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання 

Дніпровського району міста Києва функціонує 30 підліткових клубів                                    

(з них: 17 - естетичних та 13 - спортивних клубів), у яких організовано роботу                             

115 гуртків та секцій. Станом на 01.04.2022 року гуртковою та секційною 

роботою клубів за місцем проживання дистанційно, враховуючи ситуацію в 

державі, було охоплено 2044 дитини. 

Виховна робота в підліткових клубах за місцем проживання спрямована на 

формування вмінь та навичок за інтересами, забезпечення потреб дітей та молоді 

у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку, 

підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створення умов 

для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до 

здібностей, обдарувань та стану здоров’я дітей.  
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Відділом молоді та спорту протягом січня-березня 2021 року здійснювався 

прийом громадян та підбір кандидатур з числа дітей пільгових категорій 

Дніпровського району міста Києва, які бажають направити дитину на 

оздоровлення та відпочинок влітку 2022 року. Так, упродовж січня-березня                    

2022 року з відповідною заявою звернулась 217 осіб, а також 6 колективів 

(творчих і спортивних) щодо оздоровлення 401 талановитої дитини району. 

Згідно зі статистичною звітністю мережа фізкультурно-оздоровчих та 

спортивно-масових закладів у Дніпровському районі м. Києва складається з:                    

8 басейнів; 3 стадіони; 355 площинних спортивних споруд, 10 тенісних кортів, 

23 футбольні поля, 75 критих спортивних залів, 2 споруди зі штучним льодом,                 

23 стрілецькі тири, легкоатлетичного манежу та інші. 

Протягом січня-березня 2022 року «Постійно діючою комісією з 

присвоєння ІІ та ІІІ розрядів спортсменам при відділі молоді та спорту 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації» присвоєно ІІ та                              

ІІІ розряди 52 спортсменам району. 

Виконання програми економічного і соціального розвитку з питання 

реалізації державної політики щодо підтримки молоді, фізичної культури та 

спорту по Дніпровському районі міста Києва протягом січня-березня 2022 року 

було здійснено відповідно до планових показників, наявного фінансування.  

 

 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 

 

Забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Станом на 01.04.2022 на первинному обліку в службі у справах дітей та 

сім’ї Дніпровської райдержадміністрації перебуває 417 дітей, з них: 201– дитина-

сирота; 214 – дітей, позбавлених батьківського піклування; 2 – дитини, без 

визначеного статусу. Зі зазначених категорій дітей перебувають: під опікою та 

піклуванням – 334 дітей; на вихованні в ДБСТ – 33 дитини; виховуються в 

прийомних сім’ях – 4 дітей; в дитячих державних закладах на повному 

державному забезпеченні – 20 дітей, із них: будинок дитини «Берізка» – 4 

дитини; будинок дитини ім. М. Городецького – 6 дітей; школа – інтернат                           

№ 21 - 3 дітей; будинки для дітей-інвалідів – 5 дітей; малий груповий будиночок                       

«Хепі-Хоум» – 2 дитини. В ПТУ навчається – 6 дітей. На кінець звітного періоду 

залишились, як не влаштовані – 20 дітей, які перебувають по тимчасовій заяві у 

родичів та в Центрі реабілітації для дітей № 1 м. Києва.  

Протягом першого кварталу 2022 року на первинний облік в службі 

поставлено 11 дітей, з них: 4 – діти, які набули статус дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 7 – дітей-сиріт. У сімейні форми виховання протягом 

звітного періоду влаштовано 4 дитини. 

Протягом звітного періоду 2022 року усиновлено 1 дитину громадянами 

України та 0 дітей іноземними громадянами. Станом на 01.04.2022 на обліку в 

службі у справах дітей та сім’ї перебуває 12 кандидатів в усиновителі. 
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Станом на 01.04.2022 року на квартирному обліку перебуває                                     

30 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.  

Протягом першого кварталу 2022 року для дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа за рахунок Державної субвенції 

квартир придбано не було.  

 

Робота служби у справах дітей та сім’ї з питань соціально-правового 

захисту дітей, які перебувають на вихованні в дитячих будинках сімейного типу 

та прийомних сім'ях 

Станом на 01.04.2022року в Дніпровському районі міста Києва функціонує 

3 прийомні сім’ї, в яких виховується 6 дітей та 3 дитячі будинки сімейного типу, 

в яких виховується 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

З метою перевірки умов утримання та виховання дітей в прийомних сім`ях 

та дитячих будинках сімейного типу працівники служби відвідали прийомні 

сім’ї та ДБСТ. Під час перевірки значна увага приділялась умовам утримання та 

виховання дітей в сім`ях, змінам у фізичному та розумовому розвитку дітей під 

впливом сімейного оточення, рівню адаптованості їх в суспільстві.                           

За результатами перевірок порушень не виявлено. 

 

Робота Комісії з питань захисту прав дитини 

Протягом січня-березня 2022 року було проведено 7 засідань комісії з 

питань захисту прав дитини Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації.   

З метою забезпечення роботи комісії з питань захисту прав дитини, за 

результатами звернень громадян та за поданням служби у справах дітей та сім’ї 

було винесено на розгляд комісії 152 питання, а саме: затвердження 

індивідуальних планів соціального захисту дітей – 28; призначення опіки над 

дітьми, які залишилися без піклування батьків – 5; призначення опіки над 

майном дітей – 3; повернення дитини в родину – 1; про влаштування дітей в 

державний заклад – 3; про надання висновків щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав громадян, які неналежно виконують батьківські обов’язки – 7; 

про надання прізвища дитині – 4; про надання дозволу на проходження дитиною 

огляду у психіатра – 10; надання висновку щодо визначення місця проживання 

дитини – 8; надання рішень щодо участі у вихованні дитини одного з батьків, 

який проживає окремо – 1; надання дозволів на дарування, продаж, придбання 

майна на право власності або право користування яким мають діти – 58; надання 

дозволу на реєстрацію дитини в органах РАЦСу – 1; взяття під соціальний 

супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах – 2; надання 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів - 

4; підтвердження місця проживання дитини –11; надання висновку-заперечення 

до суду про виселення та зняття з реєстрації дітей – 2; надання повної цивільної 

дієздатності – 1; розгляд листів приватних виконавців – 2; надання дозволу на 

виведення з складу ДБСТ - 1. 
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Профілактична робота з дітьми, які опинилися у складних життєвих 

обставинах 

У службі у справах дітей та сім’ї створено банк даних дітей, які опинилися 

у складних життєвих обставинах. Станом на 01.04.2022 року на обліку перебуває 

269 дітей, яких взято на облік з наступних причин: 

батьки, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків – 39;  

самовільне залишення дитиною постійного місця проживання – 1; 

діти, які зазнали жорстокого поводження – 3; 

діти з сімей, які тимчасово переселені з зони проведення АТО – 1; 

діти які постраждала в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів – 225.  

З метою з’ясування причин, за яких сім’ї опинилися у складних життєвих 

обставинах та пошуків шляхів їх усунення, спеціалістами служби здійснено                       

36 обстежень житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах.  

З батьками проведено профілактичну роботу з питання ухилення від 

виконання батьківських обов’язків: їх ознайомлено з обов’язками щодо 

утримання, навчання та виховання дітей, водночас попереджено про 

відповідальність, передбачену діючим законодавством України у разі не 

виконання ними належним чином своїх батьківських обов'язків. Сім’ям надано 

консультативно-правову допомогу та взято під контроль питання збереження 

житла дітей. 

З метою надання соціальної допомоги зазначеним сім’ям службою 

направлені клопотання до Дніпровського районного в м. Києві центру 

соціальних служб з питання здійснення соціального супроводу 5 сімей, дітей з 

яких перебувають на обліку у Службі.  

Поряд з цим, службою направлено до органів внутрішніх справ                                  

4 клопотання щодо притягнення батьків, які не виконують батьківські обов’язки 

належним чином, до адміністративної відповідальності. 

Профілактична робота з дітьми, які перебувають у конфлікті зі законом 

Одним із напрямків роботи служби у справах дітей та сім’ї, щодо 

попередження правопорушень є профілактична робота з дітьми та підлітками, 

які перебувають у конфлікті з законом і перебувають на обліку у Дніпровському 

районному відділі кримінально-виконавчої інспекції міста Києва та на обліку в 

секторі ювенальної превенції Дніпровського управління поліції Головного 

управління Національної поліції України в місті Києві. 

Службою належним чином організовано з неповнолітніми профілактичну 

роботу, спрямовану на їх соціальну адаптацію та недопущення повернення на 

злочинний шлях, оскільки вони скоїли правопорушення (злочин) або 

перебувають під слідством. Станом на 01.04.2022 року робота проводиться з                       

3 неповнолітніми. Здійснено обстеження їх житлово-побутових умов 

проживання, з ними та їх батьками проведено відповідну роз’яснювальну   

профілактичну роботу. 
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Про неповнолітніх зазначеної категорії надано інформацію до 

Дніпровського районного в м. Києві центру соціальних служб, з метою надання  

консультативно-психологічної допомоги. 

За звітний період представники служби взяли участь у 2 судових 

засіданнях по розгляду кримінальної справи відносно 1 неповнолітнього. 

 

Запобігання та протидія домашньому насильству, насильству за ознакою 

статі, торгівлі людьми та попередження жорстокого поводження з дітьми 

На постійному контролі в службі у справах дітей та сім’ї перебуває 

питання попередження і протидія домашньому насильству, насильству за 

ознакою статі, торгівлі людьми та попередження жорстокого поводження з 

дітьми. 

За даними структурних підрозділів Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації протягом першого кварталу 2022 року надійшло                       

999 звернень щодо фактів скоєння домашнього насильства. Інформація про 

випадки домашнього насильства надходила в більшості випадків до 

Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві – 801 звернень; до 

Дніпровського районного в м. Києві центру соціальних служб – 177 звернень, до 

служби у справах дітей та сім’ї – 21звернення. 

За січень-березень 2022 року безпосередньо до служби надійшло                              

3 повідомлення щодо скоєння насильства над дітьми. За результатами 

проведеної роботи по кожному факту, насильство над дітьми не підтвердилося.  

З метою реалізації Державної цільової соціальної програми протидії 

торгівлі людьми у Дніпровському районі міста Києва здійснюються відповідні 

заходи щодо створення умов для протидії торгівлі людьми та пов'язаній з нею 

злочинній діяльності, захисту прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми. 

За звітний період до Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації особи, щодо можливості встановлення статусу особи, яка 

постраждали від торгівлі людьми не звертались. 

 

Проведення профілактичних рейдів та попередження шкідливих звичок 

серед дітей 

Щомісячно службою разом з представниками сектору ювенальної 

превенції Дніпровського управління поліції Головного управління Національної 

поліції України в м. Києві, з спеціалістами Дніпровського районного в місті 

Києві центру соціальних служб проведені спільні профілактичні рейди                           

«Діти вулиці», під час яких обстежені місця масового скупчення дітей та 

перевірені умови утримання дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. У рамках рейду були здійснені заходи щодо влаштування дітей до 

закладів соціального захисту для дітей, своєчасної постановки на профілактичний 

облік, усунення причин і умов, внаслідок яких діти не були охоплені навчанням, 

притягнення до відповідальності батьків та осіб, які ухиляються від виконання 

своїх обов’язків. 
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Протягом січня-березня 2022 року проведено 4 вуличні профілактичні 

рейди.  
Під час проведення вуличних рейдів, з метою дотримання режиму 

перебування дітей у розважальних закладах, перевірено роботу 1 розважального 

закладу (комп’ютерного клубу). Під час перевірки в навчальний та вечірній час в 

закладі дітей не виявлено. 

Поряд з цим, у ході проведення рейду було здійснено 28 обстежень 

житлово-побутових умов проживання дітей, зокрема за зверненнями громадян та 

відповідних закладів. Протягом першого кварталу 2022 року службою у справах 

дітей та сім’ї повернуто до начальних закладів 3 дитини.  

 

Реалізація сімейної політики 

На обліку Служби у справах дітей та сім’ї Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації перебуває 2122 багатодітні сім’ї, в яких 

виховується 6721 дитини. Протягом січня-березня 2022 року надано 

адміністративних послуг багатодітним сім’ям – 83, з них: 

щодо отримання посвідчень для батьків багатодітної сім’ї – 40 (зокрема 

повторно виданих – 4); 

щодо отримання посвідчень дитини з багатодітної сім’ї – 75 (зокрема 

повторно виданих – 10); 

щодо видачі довідок про не отримання посвідчення багатодітних сімей – 7; 

щодо подовження терміну дії посвідчень для батьків багатодітної сім’ї                        

– 26; 

Протягом звітного періоду взято на облік – 36 багатодітних сімей. 

Поряд з цим, відділ сімейної політики здійснює ведення реєстру жінок, 

яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», оформлення 

документів для отримання почесного звання жінкою, яка народила і виховує 

п’ять та більше дітей. Всього у Дніпровському районі міста Києва 68 жінкам 

присвоєно почесне звання «Мати-героїня», протягом звітного періоду надійшло 

два звернення. 

У першому кварталі 2022 року підготовлено та направлено на розгляд 

міської Комісії подання на двох кандидатів на здобуття премії Київського 

міського голови одиноким батькам та одиноким матерям, які самі виховують 

дітей.  

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І РИНОК ПРАЦІ 

 

Чисельність безробітних, які перебували на обліку в Дніпровській 

районній філії КМЦЗ протягом січня-березня 2022 року – 1543 особи, а за 

відповідний період 2021 року – 3419 осіб, що на 1876 осіб менше, ніж у  

порівнянні з відповідним періодом минуло року. 

Фахівцями Дніпровської районної філії КМЦЗ невпинно проводиться 

робота з надання кваліфікованих послуг незайнятому населенню. 



14 

 

 

За сприянням Дніпровської районної філії КМЦЗ за січень-березень                       

2022 року на вільні та новостворені робочі місця працевлаштувались – 92 особи, 

що мали статус безробітного.  

Дніпровська районна філія КМЦЗ сприяє розвитку підприємницької 

ініціативи серед безробітних (переважно серед учасників АТО, осіб з 

інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб), зокрема шляхом надання 

одноразової виплати допомоги по безробіттю, організації професійної 

підготовки з основ підприємництва для подальшого заняття підприємницькою 

діяльністю (у межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття). 

За звітний період не було зареєстровано як суб’єкт підприємницької 

діяльності з отриманням одноразової допомоги по безробіттю для відкриття 

власної справи. 

Дніпровською районною філією КМЦЗ проводилась робота з 

роботодавцями району з метою отримання повної, достовірної інформації про 

новостворені робочі місця, вакансії, заробітну плату та умови праці на вільних 

робочих місцях.  

Протягом січня-березня 2022 року кількість наявних вакансій поданих 

роботодавцями по Дніпровському району у банку даних для укомплектування 

службою зайнятості складала 1550 одиниць. 

У роботі з безробітними враховується специфічний психологічний стан 

безробітних внаслідок переживань, пов’язаних з втратою роботи і неможливістю 

в даний час реалізувати свій професійний потенціал.  

          Впродовж січня-березня 2022 року профорієнтаційними послугами було 

охоплено 1 344 особи (зокрема: учні загально освітніх шкіл та студентів ВНЗ), 

яким було надано 2 361 профорієнтаційну послугу. 

Ринок праці висуває все більш високі вимоги до якості робочої сили, тому 

дедалі більшого значення набуває розвиток професійного навчання безробітних.   

Враховуючи потреби різних галузей економіки, в яких є найбільший попит 

на ринку праці, служба зайнятості пропонує навчання, підготовку та 

перепідготовку працівників для комплектування вільних та новостворених 

робочих місць: в транспорті - водій тролейбуса та трамвая; водій навантажувача; 

торгівлі та сфері обслуговування – кухар; кравець; маркетолог; товарознавець;  в 

сфері ІТ-технологій – фахівець з розроблення комп’ютерних програм 

(Java/Android), комп’ютерні технології та дизайн; комп’ютерні системи та 

управління; тестувальник програмного забезпечення; застосування 

інформаційних систем та технологій в управлінні підприємством; WEB–

маркетинг та створення інтернет - ресурсів; WEB–програміст (розробка 

фронтенду); аналітика і інтеграція SEO технологій (пошукова оптимізація 

сайтів) та інші; фінанси та бухгалтерія - економіст з планування; 

комп’ютеризовані системи обробки бухгалтерських даних та управління; 

сучасна фінансова звітність; автоматизований бухгалтерський облік; обліковець 

з реєстрації бухгалтерських даних; бухгалтер-експерт; бізнес та інші галузі – 

фінансовий директор; керівник проектів та програм; директор з персоналу; 
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цивільне право; керівник (менеджер) з бізнес-адміністрування підприємств та 

організацій; керівник проектів та програм; керівник підприємства (установи, 

організації); HR–менеджер та менеджер з корпоративної соціальної 

відповідальності; сучасні тренди управління людськими ресурсами і практичний 

досвід їх втілення; бізнес-аналітик; менеджер з розвитку бізнесу; українська 

мова за професійним спрямуванням (публічне управління та адміністрування); 

провадження підприємницької діяльності; персональний комп'ютер для 

інженера-будівельника та інші. 

          Протягом січня-березня 2022 року з безробітних осіб, які перебували на 

обліку у центрі зайнятості, проходили професійне навчання – 14 осіб. 

          Служба зайнятості заохочує безробітних до тимчасової зайнятості, а саме: 

можливості взяти участь в оплачуваних громадських роботах та інших роботах 

тимчасового характеру. До заходів Київської міської Програми зайнятості 

населення з метою тимчасового працевлаштування та одержання матеріальної 

підтримки безробітних Дніпровською районною філією КМЦЗ активізована 

системна, інформаційно-роз’яснювальна робота серед підприємств, організацій 

та установ всіх форм власності по Дніпровському району м. Києва щодо 

організації та проведення оплачуваних громадських робіт та інших робіт 

тимчасового характеру. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

№175 затвердженої від 20.03.2013 року «Порядок організації громадських та 

інших робіт тимчасового характеру» протягом січня-березня 2022 року  

безробітні не брали участь в оплачуваних громадських роботах та у роботах 

тимчасового характеру. 

Служба зайнятості активно розвивається в рамках загальноосвітніх 

тенденцій, здатна активно протидіяти новим загрозам і викликам ринку праці, на 

якому зіштовхуються інтереси працездатних людей та роботодавців.  
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України із                    

05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року було введено воєнний стан в Україні      

згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022                      

«Про введення воєнного стану в Україні». Враховуючи зазначене, в березні 

місяці 2022 року усі сили Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації спрямовувались на забезпечення роботи критичної інфраструктури, 

організацію допомоги Збройним Силам України і підрозділам територіальної 

оборони, а також недопущення гуманітарної катастрофи в районі. 

Відповідно до вимог чинного законодавства протягом звітного періоду у                     

першочерговому порядку забезпечувалась виплата заробітної плати працівників                  

бюджетних установ, оплата спожитих бюджетними установами енергоносіїв у                      

відповідності до зареєстрованих фінансових зобов’язань, в межах отриманого                       

фінансування та затверджених планових показників. 

Згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
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України від 01.10.2014 №509 станом на 08.04.2022 видано 1361 довідку про 

взяття на облік внутрішньо переміщеним особам, які після введення Указом 

Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в      

Україні» воєнного стану перемістилися з території адміністративно-

територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в           

переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України                          

від 06.03.2022 №204 «Про затвердження переліку адміністративно 

територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим 

особам в рамках Програми «єПідтримка».  

У березні 2022 року в районі забезпечувалося надання гуманітарної         

допомоги самотнім громадянам, які перебувають на обліку в Територіальному 

центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровського 

району м. Києва та вибірково мешканцям району, які зверталися за                    

гуманітарною допомогою або продуктовими наборами до КБУ «Контактний 

центр міста Києва». 

Протягом березня 2022 року незахищеним верствам населення було         

надано: за місцем проживання незахищених верств населення (зокрема,                 

маломобільних груп населення) 25945 соціальних послуг, 3200 різних              

продуктових наборів, 4850 гарячих обідів, 7950 буханок хліба, 2500 кг молочних 

продуктів, 1200 кг яблук, 70 кг овочів, 600 наборів особистої гігієни, 975 штук 

курей, 110 ящиків питної води та 31 особа забезпечена одягом з гуманітарної    

допомоги. 

У березні 2022 року було надано гуманітарну допомогу (продукти 

харчування, засоби гігієни, по можливості - ліки) 5203 особам (зокрема, 

внутрішньо переміщеним особам), 12020 осіб щоденно забезпечувались 

гарячими обідами (зокрема, внутрішньо переміщені особи), 306 родин 

забезпечено гуманітарною допомогою у вигляді продуктів харчування (зокрема, 

дитячого), засобів гігієни, медичних засобів. 

 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ЯКІСНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

Протягом січня-березня 2022 року проведено 1 засідання Координаційної 

ради з питань охорони здоров’я при Дніпровській районній в місті Києві  

держаної адміністрації, на якому розглядалось питання щодо функціонування 

закладів охорони здоров’я в умовах реформування, показників захворюваності 

населення та виконання заходів по впровадженню здорового способу життя; 

медикаментозного забезпечення пільгової категорії населення району; 

проведення тестування мешканців району на ВІЛ-інфекцію методом швидких 

тестів, організації роботи закладів охорони здоров’я у період карантину, 

пов’язаного із захворюваністю, спричиненою коронавірусною інфекцією, 

співпраці закладів охорони здоров’я з Національною службою здоров’я України.  
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У Дніпровському районі міста Києва зареєстровано 356 742 осіб, з них 

дорослих – 285 579 осіб, або (80,05%) та 71163 дітей, або (19,94%). Осіб 

пенсійного віку – 92294 осіб ( 25,9%), учасників АТО – 745 особи. 

Медичну допомогу мешканцям Дніпровського району м. Києва надають                       

7 комунальних некомерційних підприємств (5 ЦПМСД і 2 КДЦ), що 

задовольняють потреби населення у первинній і вторинній (спеціалізованій) 

амбулаторній медичній допомозі. 

Структурними підрозділами 5 Центрів первинної медико-санітарної 

допомоги є 26 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, з яких                     

12 є відокремленими. Обслуговується в них 78,6 % населення району. 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико - санітарної допомоги № 1» 
вул. П. Запорожця, 26 

АСМ № 1 вул. Райдужна, 23-А 

АСМ № 2 вул. Запорожця, 26 

АСМ № 3 вул. Запорожця, 26 

АСМ № 4 вул. Остафія Дашкевича, 5 

АСМ № 5 вул. Райдужна, 14 

АСМ № 6 вул. Кибальчича, 13-А 

АСМ № 7 бульвар Перова, 10 

АСМ № 8 вул. Остафія Дашкевича, 7 

 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико - санітарної 

допомоги № 2» 

просп. Тичини, 22 

АСМ № 1 проспект Миру, 19/18 

АСМ № 2 проспект Тичини, 22 

АСМ № 3 проспект Тичини, 22 

АСМ № 4 проспект Тичини, 12 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико - санітарної 

допомоги № 3» 

вул. Червоноткацька, 31 

АСМ № 1 вул. Червоноткацька, 31 

АСМ № 2 вул.Солов’яненко, 4-А 

АСМ №3 вул.Солов’яненко, 4-А 

  

Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико - санітарної 

допомоги № 4» 

вул. І. Сергієнка, 23 

АСМ № 1 вул. Сергієнка, 23 

АСМ № 2 вул. Алматинська, 2 

АСМ № 3 вул. Алматинська, 37-Б 
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АСМ № 4 вул. Двінська, 19 

АСМ № 5 вул. Рогозівська, 6 

АСМ № 6 вул. Новаторів, 4 

АСМ№ 7 пров. Лобачевського, 2 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико - санітарної 

допомоги «Русанівка» 

 

вул. Ентузіастів, 49 

АСМ № 1 вул. Ентузіастів, 49 

АСМ № 2 вул. Ентузіастів, 13-А 

АСМ № 3 вул. Шептицького, 5 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Консультативно-діагностичний центр 

дитячий» 

 

просп. Тичини, 12 

Філія № 1 вул. Шептицького, 5 

Філія № 2 вул. Ентузіастів, 13-А 

Філія № 3 просп. Гагаріна, 20 

Філія № 4 вул. Остафія Дашкевича,7 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Консультативно - діагностичний Центр» 

вул. Шептицького, 5 

Філія № 1 вул. П.Запорожця, 26 

Філія № 2 просп. Тичини, 22 

Філія № 3 вул. Червоноткацька, 31 

Філія № 4 вул. Ентузіастів, 49 

Філія № 5 вул. Шептицького, 5 

 

На території району функціонують стаціонарні заклади сфери управління  

Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 

 

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 2» вул. Краківська, 13 

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 3» вул. Запорожця, 26 

КНП «КМЦ нефрології та гемодіалізу» вул. Запорожця, 26 

КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня 2» вул. Навої, 5 

КНП «Київський міський пологовий будинок №6» вул. Запорожця, 26 

КНП «Київська міська клінічна лікарня №11» вул. Рогозівська, 6 

КНП «Шкірно-венерологічний диспансер №1 

Дніпровського району м. Києва» 

вул. Чернігівська, 38/2 
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У складі КНП «Київська міська клінічна лікарня №11» (далі - КНП «КМКЛ 

№11») функціонує спеціалізоване госпітальне відділення для на 60 ліжок, що 

надає стаціонарну медичну допомогу ветеранам війни і учасникам АТО 

Лівобережжя міста Києва. 

У закладах охорони здоров’я Дніпровського району міста Києва є                      

573 штатні посади лікарів і 669,25 штатних посад молодших спеціалістів з 

медичною освітою.  

За січень-березень 2022 року середня заробітна плата працівників закладів 

охорони здоров’я амбулаторної ланки в порівнянні з відповідним періодом                 

2021 року зросла на 24,3%. За рахунок власних надходжень у закладах частково 

покращилося їх матеріально-технічне забезпечення, поточне утримання закладів 

тощо.  

На базі КДЦ функціонує районний лабораторний центр з 19 пунктами 

забору біологічного матеріалу у всіх амбулаторіях ЦПМСД. На належному рівні 

функціонують кабінет довіри для обстеження на ВІЛ-інфекцію і кабінет 

психологічної адаптації учасників АТО та членів їх родин.  

У рамках виконання Урядової програми «Доступні ліки» в закладах 

охорони здоров’я первинної ланки продовжується проведення активної роботи 

щодо призначення та виписки медикаментів хворим на серцево-судинні 

захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму.  

Впродовж звітного періоду до цих закладів звернулося 5118 осіб з даними 

захворюваннями, яким було виписано 16 892 рецепти на відшкодування вартості 

лікарських засобів.   

Завдяки медичній інформаційній системі МЕДСТАР в районних закладах 

охорони здоров’я продовжується активне використання електронного запису 

пацієнтів.  

Також активно продовжується розпочата з 01.04.2018 року приписна 

кампанія з вибору пацієнтом лікаря первинної ланки та укладання з ним 

декларації на медичне обслуговування. На 01.04.2022  у Дніпровському районі м. 

Києва в системі E-Health зареєстровано 199 лікарів первинної ланки (100% від 

загальної кількості лікарів первинної ланки). Підписання декларацій в ЦПМСД 

відбувається уповноваженими особами та самими лікарями первинної ланки.  

Станом на 01.04.2022 в ЦПМСД Дніпровського району м. Києва укладено 

279 973 декларації лікарів з пацієнтами, що становить 78,6% від населення, яке 

перебуває на медичному обслуговуванні у закладах охорони здоров’я первинної 

ланки Дніпровського району.  

Крім того, у звітному періоді продовжилося впровадження карантинних 

заходів по боротьбі з коронавірусною інфекцією. Це призвело до зміни акцентів 

у наданні амбулаторної медичної допомоги населенню, пропагування і 

впровадження профілактичних заходів, спрямованих на недопущення 

поширення інфекції, ведення активного вакцинального процесу, постійний 

щоденний контроль за станом здоров’я мешканців Дніпровського району                          

м. Києва.  
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За січень-березень 2022 року до відділу охорони здоров’я Дніпровської 

районної в м. Києві державної адміністрації надійшло 21 письмове звернення 

громадян; на особистому прийомі у начальника відділу побувало 15 осіб. 

 

Звернення до КБУ «Контактний центр м. Києва» 

          За звітний період до відділу охорони здоров’я надійшло 336 звернень через             

КБУ «Контактний центр м. Києва» від громадян Дніпровського району м. Києва.  

 

 

РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ТА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ 

 

          ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

У 2021/2022 навчальному році відповідно до освітнього рівня та 

особливостей учнівського контингенту до мережі закладів освіти району входить 

66 закладів загальної середньої освіти (56 закладів комунальної та 10 приватної 

форми власності).  

З 01.09.2021 року до мережі закладів освіти 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»). 

Мережа закладів загальної середньої освіти району забезпечує доступність 

і якість освіти відповідно до вимог суспільства, що динамічно розвивається, 

запитів громадськості та потреб держави.  

 

Кількість класів та учнів 

у закладах загальної середньої освіти району за останні три роки 

Навчаль 

ний рік 

Кількіст

ь 

закладів 

Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Середня 

наповнюваність 

комунальних 

ЗЗСО 

Кількість 

учнів  

1 класів 

Кількість 

учнів  

10 класів 

2019/2020 62 1412 37288 27,9 4173 2187 

2020/2021 65 1465 38045 27,7 3917 2038 

2021/2022 66 1478 38744 27,0 4103 1854 

 

У закладах загальної середньої освіти Дніпровського району створено 

належні умови для здобуття загальної середньої освіти для 1350 учнів, батьки 

яких переселилися з тимчасово окупованих територій та зони проведення                     

ООС (з них: 94 учні з Автономної Республіки Крим та 1 256 учнів зі східних 

регіонів України).  

З метою створення належних умов для реалізації різних форм 

індивідуального навчання та задоволення освітніх потреб у закладах загальної 

середньої освіти району станом на 01.04.2022 здобувають освіту за такими 

формами індивідуального навчання: екстернат – 29 осіб, педагогічний патронаж 

– 119 осіб, сімейна (домашня) – 132 особи. Крім того, організовано навчання для 
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учнів, які знаходяться на довготривалому лікуванні в Київській міській дитячій 

клінічній лікарні №2 (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №201  

м. Києва). 

З метою забезпечення права на якісну та доступну освіту дітей з 

особливими освітніми потребами у Дніпровському районі міста Києва станом на 

01.04.2022 у 40 закладах загальної середньої освіти функціонує 264 класи з 

інклюзивною формою навчання, в яких здобувають освіту 380 учнів з 

особливими освітніми потребами, у середній загальноосвітній школі                          

І-ІІІ ступенів № 224 м. Києва – 3 спеціальні класи для 29 дітей із затримкою 

психічного розвитку. 

У закладах загальної середньої освіти організовано системний 

кваліфікований психолого-педагогічний супровід дітей, які перебувають на 

інклюзивному навчанні, та їх батьків. Враховуючи індивідуальні особливості 

освітньої діяльності дітей з особливими освітніми потребами, учням надавалась 

корекційна допомога у форматі індивідуальних та групових корекційних занять. 

Організувати діяльність дітей та учнів з особливими освітніми потребами 

допомагали асистенти вчителів (264 ставки). 

Згідно з рішенням Київської міської ради від 17.08.2018 №814/4878 у 

районі створено Інклюзивно-ресурсний центр №4 Дніпровського району  

м. Києва, який з 15 березня 2021 року працює у відремонтованому приміщенні за 

адресою: проспект Соборності, 3-А. 

Згідно з Положенням про інклюзивно-ресурсний центр основним 

завданням діяльності центру є проведення комплексної психолого-педагогічної 

оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, зокрема 

коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, 

надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно 

до потенційних можливостей дитини.  

Згідно з Положенням про інклюзивно-ресурсний центр (зі змінами, 

внесеними постановою КМУ від 21.07.2021 №765) одним із завдань інклюзивно-

ресурсного центру є визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми 

потребами в закладі освіти. За звітний період інклюзивно-ресурсним центром  

№4 Дніпровського району м. Києва визначено рівні підтримки у 318 дітей з 

особливими освітніми потребами.  

Станом на 01.04.2022 ІРЦ №4 проведено 165 комплексних оцінок розвитку 

дітей від 2 до 18 років, надано 233 корекційно-розвиткові послуги дітям 

дошкільного віку з ООП, які не відвідують заклади освіти. Фахівцями центру 

надано 626 консультацій батькам дітей з особливими освітніми потребами. 

Для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до закладів освіти 

Дніпровського району міста Києва створені умови (встановлено пандуси) у  

22 закладах освіти: ЗДО №№566, 591, 522; СЗШ №№4, 42, 128, 180, 182, 224;  

СШ №26, 148 (приміщення початкової школи), 137 (внутрішній); НВК №141 

«ОРТ», НВК №183 «Фортуна», НВК № 209 «Сузір’я», НВК «Домінанта»,  

НВК «Щастя», Технічному ліцеї, Мистецькому ліцеї «Зміна» Дніпровського 

району м. Києва, СШ-І №№ 14, ЦДЮТ, ДЮСШ № 10, а також в інклюзивно-
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ресурсному центрі № 4 Дніпровського району м. Києва. У СЗШ № 128 м. Києва 

та СЗШ № 42 м. Києва встановлено по два ліфти. 

Станом на 01.04.2022 в комунальних закладах освіти Дніпровського 

району працює 4 712 педагогічних працівників, зокрема:  

у закладах загальної середньої освіти – 3 469 працівників (зокрема, 

сумісники); 

у закладах дошкільної освіти – 1 452 працівники; 

у закладах позашкільної освіти – 241 працівник. 

Із загальної кількості педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти мають звання: учитель-методист – 558, старший учитель – 690. 

Серед педагогічних працівників закладів освіти району мають почесні 

звання: 

«Заслужений вчитель України» - 13; 

«Заслужений працівник освіти України» - 9; 

«Заслужений тренер» - 7; 

«Заслужений майстер спорту» - 8; 

«Заслужений працівник фізкультури і спорту» - 1; 

«Відмінник освіти» - 168. 

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації приділяє особливу увагу роботі з обдарованою учнівською 

молоддю. Учні закладів загальної середньої освіти активно залучаються до 

участі в учнівських олімпіадах і конкурсах.  

У результаті активної наукової діяльності педагогічних колективів та юних 

науковців закладів загальної середньої освіти району на ІІ (міському) етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

районної філії Київського територіального відділення МАН України (Київська 

Мала академія наук) представлено 125 робіт від загальної кількості призерів 

(НВК № 30 «ЕКОНАД», 167, 176, 209 «Сузір’я», «Домінанта», СШ №№98, 120, 

125, 325 «Щастя», гімназії № 136, 191 ім. П.Г. Тичини, СЗШ №№ 195, 201, 

Технічний ліцей, гімназія А+).  

Згідно з рішенням Київської міської ради від 23.09.2021 №2388/2429            

«Про затвердження списку стипендіатів на отримання персональної стипендії 

Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва»                         

6 учнів закладів освіти району (НВК № 30 «ЕКОНАД», СШ №125 (2 учні),                         

НВК №167, гімназія №191 ім. П. Г. Тичини, Технічний ліцей) є стипендіатами у 

2021-2022 навчальному році та отримують персональні стипендії Київської 

міської ради в галузі освіти за видатні досягнення у навчанні, перемоги у 

міжнародних, всеукраїнських і міських інтелектуальних змагання та конкурсах.  

З метою впровадження цифровізації освітнього процесу, вдосконалення 

управлінської діяльності, планування та організації освітнього процесу із 

застосуванням інформаційних технологій в 1-4 класах усіх комунальних закладів 

загальної середньої освіти Дніпровського району м. Києва (49 закладів) 

впроваджено електронні класні журнали, ведення яких здійснюється в 

інформаційно-комунікаційній автоматизованій Системі «Єдина школа». 
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Крім того, враховуючи бажання педагогічних колективів закладів освіти, 

запроваджено пілотний проєкт «Електронний класний журнал» у 5-8 класах 

закладів загальної середньої освіти №№30 «ЕКОНАД», 31, 120, 141 «ОРТ», 182, 

195, 208, 228, Технічного ліцею та Мистецького ліцею «Зміна» Дніпровського 

району м. Києва. 

Педагогічні працівники не обмежуються функціоналом ведення журналу                       

в системі «Єдина школа», а використовують її для моніторингу обліку 

присутності учнів (з розмежуванням присутні, відсутні, самоізоляція, Covid-19), 

push-повідомлення батькам про відсутність дитини на уроках, дистанційне 

навчання (з можливістю збереження відеоуроку).  

Гімназія № 136 м. Києва використовує платформу «Smart school», гімназія 

№ 191 -«HUMAN», «Інноваційний ліцей «АЙ-СКУЛ» - e-schools.info, Гімназія 

А+ - Платформу А+. 

У закладах середньої освіти району здійснюється впровадження 

експериментальних досліджень регіонального та всеукраїнського рівнів: 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для 

закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного 

стандарту базової середньої освіти» (СШ №№ 66, 120, 246, 325); 

«Розвиток дослідницького мислення в умовах STEM навчання на уроках 

інформатики» (НВК № 141 «ОРТ» м. Києва); 

«Розвиток соціально-емоційної компетентностей учнів закладів загальної 

середньої освіти» (НВК №30 «ЕкоНад» м. Києва); 

«Програма розвитку педагогічного персоналу навчального закладу»                   

НВК № 209 «Сузір’я» м. Києва); 

«Сприяння освіті» (НВК № 167 м. Києва); 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення 

інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів ЗЗСО»                         

(НВК № 167 м. Києва); 

«Виховання в учнів початкової школи відповідального ставлення до 

власного здоров’я» (СШ №201 м. Києва); 

«Розбудова інформаційно-освітнього середовища закладу загальної 

середньої освіти на основі використання системи управління дистанційним 

навчанням» (СШ №№ 65, 98, 137, 246). 

З метою організації здобуття освіти за дистанційною формою (як окремою 

формою здобуття освіти) у закладах загальної середньої освіти комунальної 

форми власності територіальної громади міста Києва у Дніпровському районі 

визначено районними осередками дистанційного навчання, які здійснюють 

організацію освітнього процесу за дистанційною формою (як окремою формою 

здобуття освіти) гімназію №136 м. Києва та НВК №141 «ОРТ» м. Києва (наказ 

управління освіти від 09.04.2021 № 73).  

Виконання освітніх програм та освоєння навчального матеріалу 

здійснювалось з використанням освітніх платформ: «Всеукраїнська школа 

онлайн», «Всеосвіта», освітнього онлайн-порталу для вчителів «На Урок», 

репозитарію освітніх відео та навчальних каналів - YouTube, онлайн-сервісів з 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=youtube
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інтерактивними вправами LearningApps.org та Classtime, додатків Google, інших 

засобів дистанційного навчання, самостійного опрацювання учнями матеріалу 

(асинхронний режим навчання), використання додатків для зворотного зв’язку, 

електронної пошти.  

З 2014 року середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 81 здійснює 

навчання у формі дистанційного екстернату для осіб, що проживають на 

тимчасово окупованій території, в Автономній Республіці Крим та  

м. Севастополі. За звітний період у закладі освіти навчалося 8 учнів (3 учні - з 

АРК, 5 учнів - з Луганської та Донецької областей). 

У Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2022» (січень-лютий 2022 р.) 

у номінації «Інформатика» Дробот Ігор Леонідович, учитель НВК «Домінанта» 

м. Києва, здобув ІІ місце.  

Робота з цивільного захисту в управлінні освіти у 2021 році проводилась 

згідно з вимог Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів 

України від 09.08.2017 № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів 

діяльності єдиної державної системи цивільного захисту», від 26.06.2013                        

№ 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів 

управління та сил цивільного захисту», від 26.06.2013  

№ 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях» та інших нормативно-правових актів.  

Основні зусилля у розв’язанні питань цивільного захисту були спрямовані 

на відпрацювання практичних дій по негайному реагуванню на можливі 

надзвичайні ситуації.  

Згідно з наказом управління освіти від 16.03.2020 № 59 «Про створення 

мережі базових закладів освіти з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту» 

базовими закладами освіти Дніпровського району м. Києва визначені ліцей  

№ 208 м. Києва та ЗДО № 535. 

Підготовка учнів закладів загальної середньої освіти до дій у надзвичайних 

ситуаціях, що передбачає здобуття знань і вмінь з питань особистої безпеки в 

умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації, користування засобами 

захисту від її наслідків, вивчення правил пожежної безпеки та основ цивільного 

захисту, здійснювалась в рамках вивчення предметів «Основи здоров‘я» та 

«Захист України». Протягом звітного періоду з учнями ЗЗСО проводились 

конкурси, воєнізовані естафети, виховні години, майстер-класи з одягання 

протигазу (інших захисних засобів), користування вогнегасником, в умовах 

карантину – відеоуроки щодо профілактики інфікування коронавірусом тощо.  

З метою здійснення просвітницької роботи і пропаганди знань з питань 

цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях у закладах освіти району 

створені інформаційно-довідкові куточки з питань цивільного захисту з 

пам’ятками та буклетами відповідної тематики.    

Станом на 01.04.2022 44 керівники, педагогічні та інші працівники 

закладів освіти Дніпровського району згідно з планом комплектування пройшли 

підготовку з питань цивільного захисту у Навчально-методичному центрі 
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цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва та отримали 

відповідні посвідчення. 

З метою приведення закладів освіти у відповідність до законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» було вивчено матеріально-

технічну базу та кадровий потенціал закладів освіти, опрацьовано результати 

ЗНО й моніторингових досліджень відповідно до типу, профілю та спеціалізації 

закладів освіти, проведено моніторинг мережі класів та їх наповнюваності, 

контингенту дітей дошкільного та шкільного віку, які зареєстровані та 

проживають на територіях обслуговування, закріплених за закладами освіти. 

Опрацьовано пропозиції шкіл щодо приведення типу закладів освіти у 

відповідність до вимог чинного законодавства, зміни рівнів освіти та режиму 

роботи. Проведено робочі зустрічі та консультації з адміністраціями закладів 

освіти району. За результатами проведеної роботи, з урахуванням Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» та змін, внесених Законом 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної 

освіти», розроблено проєкт Програми трансформації закладів загальної 

середньої освіти Дніпровського району м. Києва (зі змінами), яку надано до 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) для включення до загальноміського 

плану трансформації. 

Підготовлено проєкти рішень Київської міської ради щодо трансформації 

ЗЗСО №№ 11, 66, 81, 99, 146, 188, 228, 258 у гімназії зі структурним підрозділом 

«початкова школа», спеціалізовану школу-інтернат І-ІІ ступенів № 14 м. Києва з 

поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу – у мистецький 

ліцей, щодо приєднання вечірньої середньої школи ІІ-ІІІ ступенів № 4 м. Києва 

до навчально-виховного комплексу (спеціалізованої школи І ступеня з 

поглибленим вивченням іспанської мови – суспільно-гуманітарної гімназії)  

№ 176 імені Мігеля де Сервантеса Сааведри Дніпровського району міста Києва. 

Згідно з рішень 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» ПНЗ «Центр технічної та художньо-естетичної творчості для дітей та 

юнацтва «Зміна» м. Києва трансформований у Мистецький ліцей «Зміна» 

Дніпровського району м. Києва, від 23.09.2021 №2385/2426 «Про зміну 

найменування спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №18 м. Києва» 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №18 м. Києва – 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. 

Згідно зі статей 12, 13 Закону України «Про освіту», статті 8 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту», з метою забезпечення територіальної 

доступності здобуття повної загальної середньої освіти та обліку учнів, які мають 
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відвідувати заклади загальної середньої освіти Дніпровського району міста Києва, 

було підготовлено проєкт розпорядження Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації щодо закріплення за закладами загальної середньої освіти 

територій обслуговування (з урахуванням розвитку мережі закладів загальної 

середньої освіти Дніпровського району м. Києва). 

Упродовж звітного періоду проводилась робота із ліцензування закладів 

загальної середньої освіти Дніпровського району за спрощеною процедурою 

(станом на 31.03.2022 року ліценції на провадження освітньої діяльності у сфері 

повної загальної середньої освіти отримали всі заклади загальної середньої 

освіти району як комунальної, так і приватної форми власності). 

На виконання статті 74 Закону України «Про освіту», з метою наповнення 

Реєстру суб’єктів освітньої діяльності (закладів загальної середньої освіти) 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) систематично 

вносяться до Реєстру актуальні дані щодо закладів загальної середньої освіти 

району (незалежно від форм власності).   

Крім того, були оформлені ліценції на провадження освітньої діяльності 

для Мистецького ліцею «Зміна» Дніпровського району м. Києва за рівнем повної 

загальної середньої освіти (початкова освіта, базова середня освіта, профільна 

середня освіта). 

У закладах загальної середньої освіти району відповідно до рішень 

Київської міської ради від 09.10.2014 № 271/271 «Про надання додаткових пільг 

та гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей»                               

(у редакції рішення Київської міської ради від 23.07.2020 №52/9131), від 

03.03.2016 № 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям киян – 

Героїв Небесної Сотні та киянам, постраждалим учасникам Революції гідності» 

(у редакції рішення Київської міської ради від 24.10.2019 № 15/7588), Міської 

комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки», затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518, розпоряджень 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 31.08.2021 № 1850 «Про організацію учнів за рахунок коштів 

бюджету міста Києва», від 01.11.2021 № 2241 «Про внесення змін до підпункту 

1.1. пункту 1 розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 31 серпня 2021 № 1850», Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 01.09.2021 № 669 «Про організацію харчування учнів 

у комунальних закладах загальної середньої освіти Дніпровського району                        

м. Києва», від 11.11.2021 № 894 «Про внесення змін до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 01 вересня                

2021 року № 669» організовано збалансоване харчування дітей відповідно до 

вікових норм, регламентованих чинним законодавством. 

За рахунок коштів бюджету міста Києва безкоштовним гарячим 

харчуванням охоплено 16 656 дітей: 

учнів 1-4 класів – 15 426 учнів;  

учнів 5-11 класів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, – 131 учень; 



27 

 

 

учнів 5-11 класів з числа дітей із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» – 24 учні;  

учнів 5-11 класів з числа дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються у спеціальних та інклюзивних класах – 103 учні; 

учнів 5-11 класів з числа дітей з інвалідністю – 125 учнів; 

учнів 5-11 класів з числа дітей киян – учасників антитерористичної 

операції; дітей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в 

антитерористичній операції, та киян – учасників антитерористичної 

операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти, – 375 учнів;  

учнів 5-11 класів з числа внутрішньої переміщених осіб чи дітей, які мають 

статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів, – 459 учнів; 

учнів 5-11 класів з числа осіб, визначених у ст. 10 Закону України                              

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», – 13 учнів. 

У 2021/2022 навчальному році харчування учнів у закладах загальної 

середньої освіти району організоване за формою мультипрофільного харчування 

з можливістю вибору учнями страв (відповідно до вимог Порядку організації 

харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305  

(зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2021  

№871 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від  

24 березня 2021 року № 305»), з дотриманням Протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19), затверджених постановою головного державного 

санітарного лікаря України від 06.09.2021 № 10. 

Керівниками закладів освіти на належному рівні забезпечувалось 

безумовне виконання заходів, які передбачені Особливим порядком проведення 

профілактичних і протиепідемічних, зокрема дезінфекційних та інших заходів, у 

закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти (Регламент 

відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста Києва та режиму їх 

роботи після зняття карантинних обмежень). 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020  

№1236 (із змінами) «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» усі заклади освіти працювали за умови наявності 

документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або мають 

негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції чи 

одужання особи від зазначеної хвороби. 

Управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації постійно проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота щодо 
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вакцинації педагогічних та інших працівників закладів освіти від COVID-19 з 

метою забезпечення збільшення кількості вакцинованих осіб.  

Упродовж звітного періоду до початку військової агресії Російської 

Федерації проти України проводилась кампанія вакцинації та ревакцинації 

працівників закладів освіти Дніпровського району препаратами Coronavak, 

Pfizer.  

Станом на 23.02.2022 провакциновано 22 державні службовці управління 

освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (100 %)                     

8265 працівників галузі освіти (98,5%).  

Усі заклади освіти в повному обсязі забезпечені засобами дезінфекції, 

безконтактними термометрами, захисними масками та контейнерами для 

використаних засобів індивідуального захисту, встановлено бактерицидні лампи, 

обладнані спеціальні приміщення-ізолятори для тимчасового перебування 

учасників освітнього процесу у разі виявлення у них симптомів.  

Із 31.01.2022 року 14 закладів загальної середньої освіти (СЗШ №№ 66, 99, 

128, СШ № 129, 137, 182, 246, гімназії №№ 136, 191 ім. П.Г. Тичини, НВК №№ 

141 «ОРТ», 183 «Фортуна», ліцей № 208, Український колеж (СШ № 272), 

Технічний ліцей) організовували освітній процес з використанням технологій 

дистанційного навчання для здобувачів освіти 5-11 класів, так як у зазначених 

закладах на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком 

COVID-19 перебувало більш як 50 відсотків здобувачів освіти (відповідно до 

постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), листа МОН України від 

29.09.2021 № 1/9-501 «Про окремі питання організації освітнього процесу під час 

впровадження заходів із запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19»). 

Із 21 лютого 2022 року в усіх закладах освіти Дніпровського району було 

організовано освітній процес в очному форматі. 

У зв’язку з військовою агресією 24 лютого 2022 року Російської Федерації 

проти України, перебуванням міста Києва у воєнному стані, відповідно до наказу 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 25.02.2022 №31 «Про організацію освітнього процесу в 

закладах освіти міста Києва з 28 лютого 2022 року» в закладах дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти Дніпровського району м. Києва з 

28.02.2022 призупинено освітній процес. 

З метою забезпечення освітнього процесу, відповідно до наказів 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 23.03.2022 №37 «Про організацію 

освітнього процесу в закладах освіти міста Києва в умовах воєнного стану», 

управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 24.03.2022 № 40 «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти 

Дніпровського району міста Києва в умовах воєнного стану» з 28 березня                    
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2022 року у закладах освіти усіх типів та форм власності Дніпровського району 

організовано освітній процес у дистанційній формі або в іншій формі, що є 

найбільш безпечною для його учасників. 

 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

Реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти в районі 

забезпечують 94 навчальні заклади різного типу і форм власності, де станом на 

01.04.2022 року функціонує 748 груп, у яких виховується 12 988 дітей. 

Серед яких: 

73 комунальні заклади; 

1 відомчий ЗДО №628 (Державного управління справами Президента 

України); 

6 навчально-виховних комплексів комунальної форми власності, де 

працюють 36 дошкільних груп; 

11 приватних ЗДО: ПДНЗ «Планета дитинства», ПДНЗ «SMART KIDS» 

ПП «Країна дитинства», ПЗДО «Академікс», Дитячий садок «ЛІМПОПО 

ФЕМІЛІ КЛАБ ТОВ «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЛІЦЕЙ 

«ЛІМПОПО ФЕМІЛІ КЛАБ», ЗДО «НAPPY BOOK» ТОВ «ПРИВАТНИЙ 

ЗАКЛАД ОСВІТИ «ПОЧАТКОВА ШКОЛА ЕВРІКА», ПЗДО «РОЗУМКА» ТОВ 

«Кристал Едюкейшн Груп», ПО ПЗДО «ХЕППІ РОНІ ЛІВОБЕРЕЖНА», ЗДО 

ФОП «КуліКідс клаб», ДНЗ ФОП Ширган О.М., ЗДО «Гелаксі», ЗДО «Гелаксі+». 

2 приватні навчально-виховні комплекси, де працюють 3 дошкільні групи 

(НВК «Антошка», НВК «ЕДЬЮКЕШН ГРУП»; ) 

Приватний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Інноваційний 

ліцей «АЙ-СКУЛ» ( 3 групи). 

Для надання можливості мешканцям району обирати альтернативну форму 

здобуття дошкільної освіти функціонують приватні заклади дошкільної освіти та 

навчально-виховні комплекси з дошкільними групами. Станом на 01.04.2022 

року функціонує 14 закладів, де працюють 56 груп, у яких здобувають 

дошкільну освіту 774 дитини. У січні-березні 2022 року до мережі закладів 

освіти Дніпровського району введені два приватні заклади дошкільної освіти:  

«ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КІДС ГЕЛАКСІ+» 

«ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КІДС ГЕЛАКСІ». 

Наразі в районі на 100 місцях виховується 100 дітей, що відповідає 

нормативам наповнюваності. 

З метою розширення мережі груп закладів дошкільної освіти, забезпечення 

дітей дошкільною освітою, до початку 2022/2023 навчального року, відповідно 

до поданих клопотань керівників, заплановано відновити роботу 3 груп на                          

60 місць у діючих закладах дошкільної освіти №№691, 700, НВК «Струмочок». 

Закінчуються роботи по відновленню ЗДО №454 (вул. Березняківська, 26-А) 

згідно з рішенням Київської міської ради від 28.02.2019 №162/6818                              

«Про створення комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)                

№ 454 Дніпровського району м. Києва», де буде відкрито 10 груп на 190 місць.    
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З метою раціонального використання існуючих потужностей комунальних 

закладів дошкільної освіти, буде продовжуватись оптимізація мережі закладів 

дошкільної освіти компенсуючого типу №№166, 311, 319, 535. З урахуванням 

наявного контингенту дітей, створенням додаткових місць до початку 2022-2023 

навчального року у зазначених закладах частина груп компенсуючого типу 

будуть перепрофільовані на групи загального розвитку.  

Згідно зі Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», забезпечується реалізація прав дітей із числа внутрішньо 

переміщених осіб щодо їх соціального захисту, зокрема, влаштування дітей у 

заклади дошкільної освіти. У ЗДО обліковується 551 дитина з окупованих 

територій. У січня-березня 2022 року до комунальних закладів дошкільної освіти 

прийнято 6 дітей зі статусом «внутрішньо переміщена особа». Враховуючи 

існуючу загрозу життю і здоров`ю учасників освітнього процесу внаслідок 

збройної агресії російської федерації та оголошення в України воєнного стану 

згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022                           

«Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від                  

24 лютого 2022 року № 2102-ІX «Про затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» керівники закладів дошкільної освіти 

зараховують на вільні місця дітей із числа внутрішньо переміщених осіб за 

заявою одного із батьків або іншого законного представника дитини. 

З метою належного медичного обслуговування дітей у закладах 

дошкільної освіти управлінням освіти продовжується робота щодо підвищення 

кваліфікації медичних сестер старших. Медичні працівники закладів дошкільної 

освіти проходять професійне навчання для підвищення кваліфікації за циклами 

спеціалізації  на базі закладу фахової передвищої освіти Київський фаховий 

медичний коледж імені П.І. Гаврося. У звітному періоді підвищили кваліфікацію 

4 медичні працівника. 

На постійному контролі залишається питання організації харчування  дітей 

у закладах дошкільної освіти. Розпорядженням Дніпровської РДА від 17.02.2022 

№119 «Про встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей у 

комунальних та державних закладах дошкільної освіти та дошкільних 

підрозділах навчально-виховних комплексів Дніпровського району міста Києва» 

встановлена 100% оплата за рахунок батьків, встановлено перелік пільгових 

категорій на безкоштовне харчування та знижку в розмірі 50%, перелік пільгових 

категорій на знижку в розмірі 1 гривня. 

Вартість харчування однієї дитини в день віком від 1 до 4 років в закладах 

дошкільної освіти становить  від 77,39 грн до 97, 69 грн. Для дітей від 4 до 6 (7)   

розмір батьківської плати за харчування дітей становить від 99,36 грн до                 

126,16 грн. Заклади забезпечувались у повному обсязі основними продуктами 

харчування за січень та лютий 2022 року. 

Згідно зі Законом України «Про дошкільну освіту» організовано 

безкоштовне харчування для дітей пільгових категорій, а саме:  

418 дітей, із сімей батьки яких є учасниками АТО та діти із сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО; 
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1070 дітей, що потребують корекції фізичного та розумового розвитку, 

діти з малими та затухаючими формами туберкульозу; 

90 дітей з інвалідністю; 

11 дітей сиріт. 

Для 850 дітей із багатодітних сімей встановлена знижка в оплаті за 

харчування 50 %. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня                    

2021 р. № 305 «Норми харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку» заклади дошкільної освіти Дніпровського району з 

02 січня 2022 року розпочали працювати за примірним чотиритижневим 

сезонним меню на зимовий період для організації триразового харчування дітей 

у закладах дошкільної освіти, що розроблене робочою групою керівників 

закладів освіти Дніпровського району та погоджено з Головним управлінням 

Держпродспоживслужби в місті Києві. Меню спрямоване на формування 

здорових харчових звичок у дошкільнят з дитинства і відповідає сучасним 

принципам здорового харчування, рекомендаціям Всесвітньої організації 

охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України. Керівники закладів 

дошкільної освіти працюють над впровадженням нових норм щодо організації 

харчування дітей, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 

24.03.2021 № 305 для покращення якості харчування у закладах освіти та 

підвищення цінності раціону. 

З метою поліпшення стану організації харчування, ведення 

бухгалтерського обліку, підвищення показника виконання норм харчування всі 

заклади дошкільної освіти продовжують працювати з «Автоматизованою 

програмою «Система управління продуктами і кухнею» (Супік) програма 

розрахунку, обліку та аналізу харчування.  

Робота закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів у                      

січні-березні 2022 року була направлена на забезпечення дієвості особистісно 

орієнтованої освітньої системи, доцільного вибору завдань розвитку закладу, 

формуванню внутрішньої системи якості освіти.  

Колективи закладів дошкільної освіти спрямували діяльність на створення 

та забезпечення здорового, безпечного, комфортного середовища для всіх 

учасників освітнього процесу та підвищення якості освітньої діяльності.  

Згідно зі Законом України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або 

надзвичайного стану, з метою забезпечення освітнього процесу в умовах  

воєнного станув закладах дошкільної освіти з 28 березня 2022 року 

організований освітній процес в дистанційному форматі та в інших формах, що є 

найбільш безпечними для дітей. Станом на 01.04.2022 року педагоги закладів 

надають консультативну допомогу та організовують дистанційну освіту для         

3641 дитини. Мета дистанційного навчання дошкільнят під час війни – не 

скільки засвоєння нових знань, а психологічна підтримка, спілкування. На сайті  

управління освіти Дніпровського району розпочата 29.03.2022 року освітня сесія 

«Все буде Україна».  
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Для здійснення педагогічного партнерства з батьками вихованців, надання 

різних видів підтримки педагогічним працівникам у період воєнного стану у 

кожному закладі освіти налагоджені зв’язки через функціонування сайту 

управління освіти, закладів дошкільної освіти, сторінок Facebook та інших 

соціальних мереж, електронну пошту та інші засоби зв’язку. Педагоги закладів 

дошкільної освіти розміщують на веб ресурсах ЗДО та РУО розвивальні ігри та 

вправи із різних напрямів розвитку дітей дошкільного віку, відео заняття, описи 

та алгоритми їх проведення задля організації якісного навчання. 

Заклади дошкільної освіти району будуть продовжувати працювати для 

забезпечення доступної та якісної освіти всіх дітей-дошкільнят та виконання 

державних стандартів освіти у цей складний  для нашої держави час. 

 

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 

У мережі Дніпровського району міста Києва функціонує структурний 

підрозділ позашкільної освіти у складі Мистецького ліцею «Зміна» та 7 закладів 

позашкільної освіти: Центр дитячо-юнацької творчості, Станція юних техніків – 

Центр науково-технічної творчості молоді, Дитячо-юнацька хореографічна 

студія ім. Миколи Коломійця «Щасливе дитинство», Дитячо-юнацька спортивна 

школа 3, Дитячо-юнацька спортивна школа № 10; Дитячо-юнацька спортивна 

школа № 16, Дитячо-юнацька спортивна школа № 21.  

Вихованці позашкільних закладів здобувають освіту в галузі художньої, 

науково-технічної творчості, відвідують спортивні секції та фізкультурно-

оздоровчі об’єднання, займаються туристсько-краєзнавчою, еколого-

натуралістичною, дослідницько-експериментальною роботою, активно 

включаються до соціокультурної та дозвіллєво-розважальної діяльності, 

навчаються в гуртках гуманітарного напрямку та інших творчих об’єднаннях.  

У 2021-2022 навчальному році у позашкільних закладах освіти навчається 

10492 дитини. Всі діти району мають рівний доступ до занять в гуртках, секціях 

та творчих об`єднаннях на безоплатній основі, а особистісно-зорієнтований 

підхід дає можливість задовольнити запити будь-якої дитини. У районі 

вживаються заходи щодо зміцнення і модернізації матеріально-технічної бази, 

створюються необхідні умови для здобуття якісної позашкільної освіти. 

Важливим критерієм формування мережі гуртків є запити дітей та їх батьків. 

Саме тому проводиться систематична робота по розгортанню мережі таких 

гуртків і творчих об`єднань, які б відповідали потребам населення району. Для 

більшого охоплення дітей району та зручності відвідування занять позашкільні 

заклади працюють за семиденним робочим тижнем. 

Посади педагогічних працівників для проведення гурткової роботи 

передбачені штатними розписами закладів позашкільної освіти та утримуються 

за рахунок бюджетних коштів. 

Діти, які навчаються в позашкільних закладах освіти Дніпровського 

району комунальної форми власності, відвідують гуртки і секції безкоштовно. 

Пріоритетним напрямком виховної роботи закладів освіти у 

Дніпровському районі є патріотичне виховання підростаючого покоління, 
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поглиблення знань з історії свого краю, вивчення героїчних і трагічних подій 

Другої Світової війни і сучасної війни 2014-2022 роки. І саме сьогодні, 

виховуючи дітей та молодь в умовах, коли вони пережили Революцію Гідності, 

вшанували героїв Небесної Сотні, стали свідками війни, відчули глибину втрат, 

особливо акцентується увага щодо національно-патріотичного виховання дітей. 

Саме зараз ми повертаємося до споконвічних цінностей: утвердження любові до 

Батьківщини і людей, відродження духовності, моральності, бережливого 

ставлення до природних скарбів і національних надбань нашого народу. 

Патріотизм та національна свідомість закладені на генетичному рівні в наших 

пращурів і передаються з покоління в покоління. Теперішня ситуація сколихнула 

націю, підняла на надзвичайно високий щабель національно-патріотичну 

свідомість. І саме зараз наші діти є активними учасниками: 

#Арт_проєкт_Діти_за_мир, флешмобу «Справжні діти України», «З розірваного 

серця України вже завтра проросте життя!», патріотичного марафону «Разом до 

ПЕРЕМОГИ!», «Ми - сильні! Ми – Україна». 

Окрім того, у першому кварталі 2022 року було проведено тематичні 

заходи та конкурси патріотичного спрямування, а саме:  

виховні години «Єдність народу – запорука благополуччя і добробуту 

держави», «Моя Україна – єдина і неподільна»; 

виставки малюнків, стіннівок, плакатів «Єдина навіки рідна країна», 

«Соборна Україна – одна на всіх як оберег»; 

конкурс відеоробіт, присвячений Дню пам’яті Героїв Крут;  

районний флешмоб відеочитань літературних творів рідною мовою                       

«Яке прекрасне рідне слово! Воно – не світ, а всі світи» до Міжнародного дня 

рідної мови;  

заходи з нагоди дня народження Лесі Українки; 

заходи з нагоди дня народження Тараса Шевченка.  

Екологічна освіта та виховання підростаючого покоління є приоритетним 

завданням закладів освіти Дніпровського району. Вагоме місце в екологічній 

освіті займають не тільки теоретичні заняття на уроках біології та екології, а й 

природоохоронна діяльність, де діти особисто долучаються до вирішення 

екологічних проблем через природоохоронну діяльність. В цьому неабияку роль 

відіграють участь учнів у різноманітних акціях, конкурсах, виставках тощо. 

У 2022 році проведено районні екологічні конкурси: 

З 01 грудня 2021 року по 14 січня 2022 року на базі СЮТ-ЦНТТМ                           

був проведений районний конкурс-виставка «Ялинка New Style», в якому взяли 

участь учні та вихованці 70 закладів освіти району: №№ 4, 11, 30, 31, 66, 98, 99, 

103, 120, 125, 126, 136, 137, 141, 146, 148, 158, 176, 180, 182, 183, 195, 201, 209, 

224, 228, 234, 246, 258, 272, Технічного ліцею, 327, школи-інтернати 14, 18, 26, 

ЗДО №№ 274, 282, 296, 303, 319, 337, 381, 404, 409, 444, 447, 453, 473, 501, 515, 

522, 525, 566, 568, 576, 577, 582, 583, 591, 616, 619, 655, 672, 675, 688, 701, 801, 

«Берегиня», СЮТ-ЦНТТМ, ЦДЮТ. Мета конкурсу – збереження хвойних 

насаджень у передноворічний період, популяризації використання вторинних 
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ресурсів, розвиток художнього смаку, виховання у підростаючого покоління 

бережливого ставлення до природи. 

З 01 по 28 лютого 2022 року проведено відкритий конкурс-виставку 

«Птахи навколо нас». Мета конкурсу-виставки є ознайомлення школярів та 

вихованців з видовим різноманіттям зимуючих птахів м. Києва; виховання 

гуманного та бережливого ставлення до природи, розвиток почуття 

відповідальності за довкілля; практична допомога птахам: виготовлення 

годівничок, залучення до підгодівлі птахів узимку.  

У січні 2022 року у закладах освіти Дніпровського району м. Києва 

проведені заходи до Дня Соборності України: 

виховні години «Єдність народу – запорука благополуччя і добробуту 

держави»; 

«Моя Україна – єдина і неподільна» виставки малюнків, стіннівок, 

плакатів «Єдина навіки рідна країна»; 

«Соборна Україна – одна на всіх як оберег». 

21 лютого 2022 року з нагоди Міжнародного дня рідної мови заклади 

освіти району долучились до арт-челенджу #Українська код нації та взяли 

активну участь у флешмобі «Звучить та квітне рідна мова». 

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ «ОСВІТА» 

У 2022 році бюджет освіти Дніпровського району затверджено у сумі                        

2 533,7 млн грн, що на 258,4 млн грн більше, ніж у порівнянні з минулим роком. 

За січень-березень 2022 року надійшло 522,7 млн грн, що на 50,8 млн грн 

більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

 

Динаміка росту бюджету галузі «Освіта» 

в січні-березні 2022 року (млн грн) 
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449,9 заробітна 
плата та 

нарахування;
86%

6,1 харчування;
1%

63,4
комунальні 
послуги та 

енергоносії; 
12%

3,3
інші видатки; 

1%

522,7

за січень-березень 2022 року (млн грн) 

 

Заробітна плата та нарахування на неї 

Значна частина затверджених коштів державного та місцевого бюджету     

м. Києва 2022 року у сумі 2 038,7 млн грн направлена на оплату праці та 

нарахування на неї працівникам галузі «Освіта» Дніпровського району. 

За січень-березень 2022 року сума фінансування на оплату праці та  

нарахувань склала – 449,9 млн грн, що становить 86% від коштів що надійшли за 

звітний період з державного та місцевого бюджету м. Києва. 

Розмір середньої заробітної плати вчителів за січень-березень 2022 року 

становить 18 620 гривні. Середня заробітня плата вихователя за звітний період 

2022 року становить 15 087 гривні. 

Харчування дітей в закладах освіти 

Обсяг видатків на харчування дітей в загальноосвітніх навчальних 

закладах освіти району на 2022 рік по загальному фонду становить 33,4 млн грн. 

За звітний період 2022 року надійшло фінансування на харчування дітей в 

закладах освіти на загальну суму 6,1 млн грн по загальному фонду, що становить 

1% від коштів що надійшли за звітний період з державного та місцевого 

бюджету м. Києва. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

Обсяг потреби в коштах на оплату енергоносіїв та комунальних послуг на 

2022 рік виділено в сумі 237,3 млн гривень. 
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Станом на 01.04.2022р. надійшло фінансування за спожиті енергоносії та 

інші комунальні послуги на суму 63,4 млн грн, що становить 12% від коштів що 

надійшли за звітний період з державного та місцевого бюджету м. Києва. 

 

КУЛЬТУРНO-МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Мережа закладів культури Дніпровського району м. Києва налічує                      

26 закладів прямого підпорядкування:  

дитяча музична школа №20 (бульвар Бучми, 6); 

дитяча художня школа № 2 (бульвар Бучми, 6); 

дитяча музична школа №16 (вул. Ентузіастів, 5/1-А); 

дитяча музична школа № 13 ім. М. Глінки (вул. Е. Вільде, 5); 

дитяча школа мистецтв № 6 ім. Г. Жуковського (бульвар Верховної Ради, 

15); 

школа джазового та естрадного мистецтв (вул. Челябінська, 7-В);  

18 публічних бібліотек Централізованої бібліотечної системи 

Дніпровського району м. Києва (10 бібліотек для дорослих, 2 юнацькі 

бібліотеки, 6 дитячих);  

центр культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва; 

театр української традиції «Дзеркало»; 

централізована бухгалтерія.  

Також, культурно-дозвіллєві потреби для населення надають установи 

культури, функціонують місця масового відпочинку різних форм власності,                        

а саме: 3 кінотеатри; 3 театри – Київський державний академічний театр драми 

та комедії (Броварський проспект, 25), КЗ «Театрально-видовищний заклад 

культури «Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому                             

березі Дніпра» (вул. Миропільська, 1), Театр українського фольклору «Берегиня»                         

(вул. Миколайчука, 3), 3 парки культури та відпочинку міського значення – 

«Гідропарк» (острів Передмістова Слобідка,1); «Перемога» (бульвар 

Перова, 2) і Труханів острів. 

 

Культурно-мистецька діяльність 
 

У районі на високому художньому рівні проводяться культурно-мистецькі 

заходи, що є безкоштовними для глядачів, охоплюють різні верства населення, 

популяризують творчість обдарованих дітей, молоді та аматорів різного віку. 

Впродовж звітного періоду відділом та підпорядкованими закладами 

культури були проведено більше 1500 культурно-мистецьких заходів з нагоди 

державних та загальнорайонних свят, а також свят, пов’язаних з народними 

традиціями та обрядами, знаменними та пам’ятними датами і подіями, з них 

бібліотеками Централізованої бібліотечної системи було проведено було 

запропоновано 1051 захід (з них онлайн – 75), які відвідало 20 971 мешканець                      

м. Києва, а також 659 книжкових виставок та перегляди. З них віртуальних – 139. 
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Бібліотеки створювали сприятливі умови для промоції української книги 

та читання, адже сьогодення вимагає від бібліотек виконання місії культурного 

посередника між читачем та книгою.  

У звітному періоді було організовано 298 зустрічей з письменниками. Свої 

книжки презентували брати Капранови, О.Дерманський, Л.Підгірна, 

Є.Кужарська, О.Луцишина, Ж.Куява, І.Говоруха, М.Ещенко, М.Проніна, 

Т.Майданович, В.Дмитренко, П.Шульга, С.Караєва, Б.Красавцев, Т.Неліна, 

П.Браницький, С.Пантюк, С.Недериця, Х.Венгринюк, М.Морозенко, Г.Дудка, 

О.Шаварська, Ю.Ілюха та інші. 

Робота щодо діяльності закладів культури району висвітлюється в засобах 

масової інформації, WEВ-сайтах районної державної адміністрації, на сторінці 

facebook відділу культури та на сайті ЦБС Дніпровського району м. Києва. 

 

Школи мистецтв 

Початкова спеціалізована мистецька освіта є пріоритетним напрямком 

розвитку культури. Систему початкової мистецької освіти в районі складає 

6 мистецьких шкіл. Особливий акцент у роботі мистецьких шкіл – це робота з 

дітьми та молоддю, створення умов для їх духовного і творчого зростання та 

збагачення на кращих зразках української та світової культури.  

У 2021-2022 навчальному році в школах мистецтв навчаються – 2507 

учнів, з них, на безоплатній основі – 443 дитини пільгових категорій (це діти-

інваліди, діти, які перебувають під опікою, діти з багатодітних та 

малозабезпечених сімей). 

Показником оцінки діяльності шкіл мистецтв є рівень навчально-

виховного процесу, який проводиться відповідно до індивідуальних 

можливостей, здібностей та інтересів кожного учня. 

Учні мистецьких шкіл у січні-березні 2022 році взяли участь в 

Міжнародних (20), Всеукраїнських (7), міських та районних (11) конкурсах і 

фестивалях та досягли значних успіхів. Загалом учні мистецьких закладів взяли 

участь у 38 конкурсах різних рівнів, посіли призові місця, ставали переможцями 

конкурсів, фестивалів, отримували дипломи, грамоти та заохочувальні призи. 

Протягом звітного періоду учні Школи джазового та естрадного мистецтв 

взяли участь у таких конкурсах та фестивалях: 

Міжнародний конкурс «Poveste de iarna - Winter story 2022», («Зимова 

історія 2022», Бухарест, Румунія 18-22.01.2022).Перше місце, в ІІІ віковій групі 

отримав учень фортепіанного відділу школи Ключник Іван (викладач Бесєдіна 

І.Г.) ШДЕМ. 

Х дистанційний міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс 

«Samocvity-On line», 20-25.01.2022, 1 місце, (номінація фортепіано, старша 

вікова група) та Відзнаку за високий рівень виконання отримав учень 

фортепіанного відділу школи Ключник Іван (викладач Бесєдіна І.Г.). 

Золотий фінал Міжнародного конкурсу «GLOBAL TALENT КИЇВ», 

12.02.2022. Солістки ансамблю «Крила» хореографічного відділення ШДЕМ 



38 

 

 

Ільченко Марія, Сапожкова Олександра, Сур Анастасія (викладач Кобзар Т.С.)  

отримали два І місця. 

Міжнародний конкурс «CHOREO CONTEST. STOLYCIA GRAND 

SHOW», який відбувся 19.02.2022. Ансамбль «Крила» хореографічного 

відділення ШДЕМ (викладач Кобзар Т.С.) отримав 10 перших місць, одне друге 

місце і спеціальний приз Сапожковій Олександрі за високу майстерність та 

чистоту стилю. 

Міжнародний конкурс талантів «Валенсія Арт Фест 2022» (Валенсія, 

Іспанія), 22.02-28.02.2022 дистанційно. Учень фортепіанного відділу школи 

Ключника Івана (викладач Бесєдіна І.Г.) став лауреатом ІІ премії в ІІІ віковій 

групі. 

Міжнародний фестиваль-конкурс «Платиновий Орфей» (учні Дитячої 

музичної школи №20): 

Северинко Єлизавета, 6 клас – І місце; 

Загоровська Людмила, 5 клас – І місце; 

Дует: Калініч Вероніка (випускниця школи) – Загоровська Людмила –                     

І місце; 

Викладачка Залізняк-Нестеренко Ю.М.; 

Концертмейстерка Малютіна Т.В.; 

Пушкарук Дмитро, 5 клас – ІІ місце; 

Викладач Пушкар В.П. 

Протягом звітного періоду учні та викладачі Дитячої школи мистецтв №6 

ім.Г.Жуковського взяли участь у 16 різноманітних міських та районних 

концертах, виставках, а саме : 

участь учнів художнього відділення у Всеукраїнському конкурсі 

учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!»; 

Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Падкой сцену» 1 місце Марія 

Ражева. Викладач Кушпій Н.Г.; 

старший хор взяв участь у хоровому фестиваля «Різдвяні дзвоники» Київ. 

Володимирський Собор; 

Міжнародний фестиваль-конкурс «New Wave» м. Яремче 18-20 лютого. 

Ансамбль сучасного танцю DFriends ДШМ №6 ім. Г. Жуковського. Учні 3,4 та 8 

класів. 4 перших місця.( офлайн). Викладач Ревицька А.С.; 

Міжнародний фестиваль - конкурс «Соняшник» м. Київ. 13.02.22р. 

(офлайн) 1,1,2 місце. Ревицька А.С.; 

викладач Юдіна Олена Анатоліївна. Grad prix на  ІІІ міжнародному 

конкурсі освітніх методичних та творчих робіт СА Music, Туреччина. 10.02.2022 

- 20.02.2022, онлайн; 

Всеукраїнський конкурс фестиваль Колядочка 13-14 січня 2022. Взяли 

участь учні класу викладача Михальчук Т.П., Леоненко Аркадій 2клас, Хом'як 

Серафіма 1клас, Цвик Софія 1 клас,  Карпенко Катя 3 клас. 

у рамках арт-проекту «Творчість без граней»  ІI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ДИСТАНЦІЙНИЙ КОНКУРС НАТЮРМОРТУ «РІЗДВЯНА ІСТОРІЯ». 
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Театр української традиції «Дзеркало» 

Театр української традиції «Дзеркало» здійснює театрально-концертну та 

культурно-просвітницьку діяльність шляхом створення та показу вистав 

українською мовою, що відображає кращі напрямки вітчизняної духовно-

культурної спадщини, самобутні звичаї, обряди та українські традиції. Театр 

української традиції «Дзеркало» у звітному періоді зіграв 9 вистав. 

Кількість глядачів всього – 456 чол., з них: 

по квитках – 326 глядачів; 

по запрошеннях – 130 глядачів. 

Театр «Дзеркало» також взяв участь у 8 суспільно-громадських заходах:  

1  січня – захід з нагоди Дня народження Степана Бандери (Майдан 

Незалежності); 

22 січня – участь в заходах з нагоди Дня Соборності України (Софіївська 

площа); 

29 січня – участь в урочистих заходах та панахиді на Аскольдовій могилі,     

присвячених богатирському чину Героїв Крут; 

5 лютого – вшанування 103-річниці подвигу героїв Трубежа (станція 

Баришівка) та Героїв Воронківської сотні на річці Трубіж; 

16 лютого – відеозапис звернення колективу театру «Дзеркало» та його 

розміщення в соціальних мережах до Дня єдності: Заходи щодо 

консолідації українського суспільства; 

18 лютого – річниця пам’яті Героїв Небесної Сотні. Участь в панахиді у   

Михайлівському соборі та Ході пам’яті на вшанування Небесної Сотні та 

борців за незалежність України;  

23 лютого - «Мавка» (бібліотека ім. А. Малишка вул. Миропільська, 19),   

присвячена річниці до дня народження Лесі Українки. 

9 березня – запис відеоролику та розміщення його в соцмережах з нагоди 

208 річниці від Дня народження Кобзаря. 

 

Централізована бібліотечна система 

Основні напрями діяльності бібліотечних закладів: підвищення 

інформаційного сервісу бібліотек, створення максимально-комфортних умов для 

роботи користувачів та персоналу, підвищення якості обслуговування, 

підсилення видимості бібліотек для міської громади, апробації нових форм 

масової бібліотечної роботи та організації дозвілля користувачів. Весь комплекс 

заходів спрямовувався на збереження мережу бібліотек, підтримки зв'язків з 

діловими партнерами, громадськими організаціями та ЗМІ для створення 

позитивного іміджу бібліотек.  

Мережа публічних бібліотек в Дніпровському районі м. Києва складається 

з: 10 бібліотек для дорослих, 2 юнацькі бібліотеки, 6 дитячих бібліотек. Для 

зручності мешканців Дніпровського району в ЦБС працює пункт видачі 

літератури при ЦРБ ім. П.Тичини.  

Бібліотеки швидко пристосувались до сучасних реалій. Окрім традиційних 

заходів бібліотекари: 
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активно популяризували бібліотечний фонд в інтернет-мережі;  

надавали онлайн-консультації; 

організовували онлайн-читання та онлайн-гуртки; 

створювали якісну та креативну власну відеопродукцію; 

інформували про онлайн-інструменти для читання й дистанційної 

безкоштовної освіти; 

пропонували відеоогляди літератури на сайті ЦБС та на сторінках у 

соціальних мережах;  

спілкувались з користувачами в бібліотечному месенджери. 

Статистичні дані 
за перший квартал 

2021 р. 

за перший квартал 

2022 р. 

Загальна кількість 

відвідувань 
75106 73455 

Кількість користувачів 28867 28651 

Кількість документовидач 233260 215800 

Бібліотечний фонд, 

примірників/ 

з них: зарубіжною мовою 

з них: російською мовою 

409873 398584 

4205 

(всього з рос.179815) 
4193 

(всього з рос.170063) 

175610 165870 

Створення електронної бази 

даних, кількість записів 
263761 274259 

Загальна кількість 

проведених тематичних 

заходів 

201 151 

Загальна кількість 

проведених зустрічей з 

видатними людьми 

33 17 

 

Протягом січня-березня 2022 р. проведено інформаційно-просвітницькі 

заходи: 

спрямовані на допомогу захисникам України та цивільному населенню під 

час російсько-української війни; 

спрямовані на піднесення престижу української мови, національної 

культури, історичної пам’яті; 

спрямовані на поширення культурної та історичної спадщини Кримського 

півострова, зокрема, корінних народів України;  

презентації видань місцевих авторів з метою популяризації української 

книги; 
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заходи з нагоди відзначення ювілейних та пам’ятних дат: відзначення днів 

народження Т.Шевченка, Л.Українки, П.Тичини, В.Сосюри та інших 

видатних діячів української літератури. 

Протягом звітного періоду бібліотеками ЦБС було запропоновано                        

151 захід (з них онлайн – 9). Це зустрічі з письменниками, свята рідної мови, 

голосні читання, мультимедійні презентації, літературні вечори, акції, 

флешмоби, квести, які відвідало 3131 мешканець м. Києва, а також                              

155 книжкових виставок та переглядів. З них віртуальних – 20. 

З початку війни бібліотеки продовжували працювати: спочатку 

дистанційно, а згодом розпочали обслуговувати читачів за індивідуальним 

замовленням та за попереднім записом. Вийти на повний графік роботи, на жаль,  

бібліотеки поки що не можуть, бо колективи не у повному складі.  

На сторінках соціальних мереж та на сайті ЦБС бібліотеки забезпечували 

населення офіційною інформацією щодо корисних контактів на час російсько-

української війни: інструкції та рекомендації для громадян України; списки 

офіційних джерел інформації; посилання на джерела, які допоможуть знайти 

найближче бомбосховище; попередження про фішингові атаки; список телеграм-

каналів, які активно поширюють дезінформацію та беруть участь в кампаніях з 

дестабілізації ситуації в Україні; актуальну інформацію, що висвітлює позицію 

українських та іноземних письменників щодо війни російських окупантів проти 

народу України.  

Бібліотеки долучились до проєкту «Мама, я бачу війну», акцій «В єдності 

наша сила», «Читаємо українською», «Нація, яка читає – непереможна», 

марафону читання «З книгою до Перемоги!», до благодійної акції «Мільйон для 

дитячої лікарні «Охмадит», всеукраїнського флешмоба #UAразом. 

Також бібліотеки району на своїх сторінках постійно проводять 

різноманітні онлайн майстер-класи, знайомлять читачів з цікавинками 

літератури, а також пишуть та декламують свої вірші тощо.  

Бібліотеки контактують з волонтерськими центрами. Дуже активно 

допомагають працівники бібліотек ім. Г.Тютюнника, ім. П.Усенка, №134,                     

ім. Є.Кравченка, ім. В.Маяковського, ім. М.Горького та інші. Бібліотеки 

забезпечують книжками мешканців Києва у бомбосховищах, розносять продукти 

та книжки додому літнім людям. Бібліотека ім. В.Маяковського долучилась до 

громадської ініціативи «Маскувальна сітка для Армії руками волонтерів». 

У рамках співпраці з кінокомпанією Аrthouse Тraffic у ЦРБ ім. П.Тичини та 

бібліотеках ім. В.Маяковського, у січні та лютому відбулись кінопокази добірок 

сучасних стрічок, що раніше були продемонстровані на міжнародних 

кінофестивалях світу, а також стали визначними подіями в Україні. Відбулось                   

9 кінопоказів. 

Дуже важлива опція, яка є в бібліотеках, - це цифрова освіта для літніх 

людей. Так, співробітники ЦРБ ім. П.Тичини допомагають літнім людям, 

зокрема й переселенцям, користуватися порталом «Дія» та отримувати послуги 

онлайн. Задля захисту інформаційного простору та підвищення рівня 

медіаграмотності населення проводять уроки Інтернет-безпеки, на яких 
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навчають відрізняти об’єктивну інформацію від пропаганди та інформаційного 

сміття. У звітному періоді бібліотекарі провели 8 занять для 21 користувача.  

Протягом січня-лютого Інтернет-центри бібліотек відвідали                                 

702 користувача 1573 рази. 

У січні-березні 2022 року в бібліотеках Дніпровського району було 

організовано 13 художніх виставок, фотовиставок та виставок творчих робіт 

користувачів.  

У бібліотеках ЦБС Дніпровського району до війни працювало 13 клубів та 

14 гуртків за інтересами. У звітному періоді проведено 111 засідань клубів та 

гуртків. За час воєнного стану бібліотеки переформатували роботу клубів та 

гуртків у онлайн-формат (6). 

 

Фінансове забезпечення галузі «Культура» 

У січні-березні 2022 року по галузі «Культура» надійшло коштів на суму                  

– 30,3 млн гривень. Власні надходження закладів культури у звітному періоді 

становлять 2 577,7 тис. гривень. 

  

РОБОТА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА РЕАГУВАННЯ НА 

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО  
 

Протягом січня-березня 2022 року в районі оперативно велась робота з 

ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Протягом звітного періоду 

зареєстровано 32 випадки надзвичайних ситуацій, зокрема: техногенного 

характеру – 0, природного – 0. 

Розроблені та передбачені невідкладні та першочергові заходи щодо дій 

органів влади та сил цивільного захисту району, які спрямовані на забезпечення 

готовності та оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації, захист 

населення і територій від впливу факторів техногенного та природного характеру, 

вдосконалення процесу управління під час виконання завдань з ліквідації наслідків 

аварій, катастроф та стихійного лиха. 

Оперативними підрозділами комунальної аварійно-рятувальної служби 

«КАРС» КМДА, яка працює у цілодобовому режимі, спеціалізованими службами 

цивільного захисту Дніпровського району, аварійними службами комунальних 

підприємств району, відділом з питань цивільного захисту протягом                                     

січня-березня 2022 року здійснено 32 виїзди для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, які виникали на території району. 

З метою забезпечення життєдіяльності району, зменшення збитків та 

негативних наслідків можливої надзвичайної ситуації природного характеру 

розроблено «План реагування при виникненні надзвичайних ситуацій 

метеорологічного характеру у зимовий період 2021-2022 року у Дніпровському 

районі м. Києва». 

Уточнено та погоджено «План реагування на надзвичайні ситуації 

Дніпровського району міста Києва».  
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Затверджено розпорядження Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 23.11.2020 № 927 «Про організацію в Дніпровському 

районі міста Києва соціального патрулювання в зимовий період 2021-2022 

років», яким утворено оперативний штаб допомоги бездомним особам та 

затверджено його склад, визначено координацію щодо цілодобового соціального 

патрулювання в зимовий період. 

З метою запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій 

внаслідок несприятливих погодних умов в зимовий період 2021-2022 років, 

мінімізації їх негативних наслідків та оперативного реагування на них були 

організовані та проводились наступні заходи: 

відкориговано плани реагування органів управління, підприємств, установ 

та організацій при виникненні надзвичайних ситуацій метеорологічного 

характеру у зимовий період; 

передбачено вжиття заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення 

та сталої роботи районного господарства; 

створено (поповнюються) матеріальні ресурси та аварійні резерви для 

відновлення безперебійної роботи районного господарства; 

аварійно-рятувальні служби і ремонтно-відновлювальні підрозділи 

приведені у готовність до оперативного реагування на можливі надзвичайні 

ситуації, створено необхідні запаси пального. 

Під час ускладнення погодних умов та встановлення низьких температур 

на території Дніпровського району м. Києва були розгорнуті пункти обігріву                       

за адресами: 

Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району 

міста Києва (вул. Остафія Дашкевича, 7-а, корпус 3); 

Київська міська клінічна лікарня № 11 (вул. Рогозівська, 6); 

ЖЕД-409 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району міста Києва» (вул. Кибальчича, 13-б). 

У зимовий період 2021-2022 років при загрозі виникнення надзвичайних 

ситуацій було створено оперативний штаб та організовано цілодобове 

чергування відповідальних працівників Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, комунальних підприємств та інших підприємств, 

установ та закладів району. 

На виконання «Плану основних заходів Київської міської державної 

адміністрації та органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску 

льодоходу, повені та паводків у 2022 році» розроблено «План основних заходів 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації щодо підготовки до 

пропуску льодоходу, повені та паводків у 2022 році». 

Згідно з планом проводяться наступні заходи: 

визначені об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, 

зв’язку та інші об’єкти господарювання, які можуть зазнати негативного впливу 

природних явищ, передбачено проведення заходів спрямованих на забезпечення 

їх сталого функціонування під час пропуску повені та паводків; 
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уточнені розрахунки сил та засобів необхідних для проведення запобіжних 

заходів і виконання робіт під час ліквідації наслідків повені та паводків; порядок 

взаємодії органів виконавчої влади району і регламент зв’язку, інформування, 

оповіщення; порядок доведення попереджень і оповіщень до населення, 

робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка і 

повені та їх орієнтовні масштаби; 

 у разі необхідності передбачено створення оперативного штабу та 

оперативної мобільної групи для керівництва роботами з пропуску повені та 

паводків, розроблений регламент їх роботи, у тому числі передбачено при 

загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій цілодобове чергування; 

спільно з фахівцями Дніпровського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві 

здійснювався контроль за готовністю інженерної та автомобільної техніки, 

засобів евакуації людей, мобільного насосного обладнання, автономних джерел 

живлення та освітлювання, засобів забезпечення питною водою,  створенням 

резерву паливо-мастильних матеріалів для виконання на території району робіт з 

ліквідації можливих наслідків повені та паводків; 

уточнювався план з питань евакуації населення району в мирний час, яке 

може потрапити в зону можливого впливу повені та паводку, підтоплення, 

небезпечного хімічного забруднення, стихійного лиха, інших надзвичайних 

ситуацій; уточнювались основні показники з евакуації та транспортного 

забезпечення заходів цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного походження; 

визначені місця розміщення збірних пунктів евакуації, приймальних 

пунктів евакуації та пунктів (місць) тимчасового розміщення евакуйованого 

населення, передбачено матеріально-технічне забезпечення заходів евакуації, 

визначено маршрути евакуації, порядок проведення оповіщення населення та 

порядок проведення евакуаційних заходів населення, яке може потрапити в зони 

підтоплення; 

проводились заняття з керівниками збірних та приймальних пунктів 

евакуації, пунктів тимчасового розміщення евакуйованого населення з питань 

порядку дій евакуаційних органів під час проведення евакуації населення,  

проводилась перевірка документації, керівництву надавалась методична 

допомога з приведення пунктів в готовність до виконання завдань за 

призначенням; 

передбачена взаємодія з Департаментом муніципальної безпеки  

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), Київською службою порятунку КАРС КМДА, Дніпровським                      

РУ ГУ ДСНС України у м. Києві, Дніпровським управлінням поліції                                

ГУ Національної поліції у м. Києві, КП «Плесо» щодо порядку і регламенту 

зв’язку, інформування, оповіщення у разі можливого виникнення надзвичайних 

ситуацій та порядку виконання робіт з ліквідації наслідків паводків та повені; 

визначено порядок доведення попереджень і оповіщень до населення, 

робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка і 

повені та їх орієнтовні масштаби, зони можливого підтоплення в період 
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проходження паводку та повені: території, вулиці, будинки, інженерні мережі та 

інші об’єкти інфраструктури району. 

Проводилася подальша робота щодо ліквідації наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією 

забезпечено здійснення контролю за дотриманням правил карантину людей, 

санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм. 

Робочими групами, до складу яких залучаються працівники 

Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві, 

КП виконавчого органу Київради (КМДА) «Муніципальна охорона», 

КП виконавчого органу Київради (КМДА) «Київблагоустрій», 

ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві щоденно здійснювалися перевірки 

дотримання правил карантину, при наявності порушень - складаються 

протоколи за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

Також вживалися заходи щодо: 

забезпечення взаємодії між органами управління і спеціалізованими 

службами цивільного захисту Дніпровської районної ланки територіальної 

підсистеми міста Києва ЄДС ЦЗ з вирішення питань щодо залучення необхідних 

сил та засобів для ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації; 

організації та проведення інформування населення щодо правил поведінки 

під час ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації; 

здійснення безперервного контролю за проведенням робіт з ліквідації 

медико-біологічної надзвичайної ситуації; 

ведення обліку робіт, що були проведені спеціалізованими службами 

цивільного захисту, аварійно-рятувальними службами під час ліквідації 

надзвичайної ситуації. 

Щоденно здійснювався збір, узагальнення та надання до міського штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації оперативної інформації про вжиті 

заходи підприємствами, установами та організаціями району, які спрямовані на 

запобігання виникненню, поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

Відповідно до вимог п.21 ч.1 ст.19 Кодексу цивільного захисту України, 

п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 №819                                        

«Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, 

діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту» та з метою своєчасної та якісної підготовки проекту 

розпорядження Київської міської державної адміністрації «Про затвердження 

Плану основних заходів цивільного захисту м. Києва на 2022 рік», в 

Дніпровському районі було визначено потребу у навчанні керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності міста Києва у 2021 році. 
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Підготовка, перепідготовка та підвищення  кваліфікації керівних кадрів і 

фахівців у сфері цивільного захисту протягом першого кварталу 2022 року 

проводилась відповідно до Постанови КМУ від 23.10.2013 № 819 «Про 

затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, 

діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту», «Плану комплектування Навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва на 2022 рік». 

Основною формою підготовки цивільного захисту було проведення на 

підприємствах, в установах та організаціях Дніпровського району спеціальних 

об’єктових навчань та тренувань з відпрацюванням дій за планом ліквідації 

аварійної ситуації.  

Впродовж першого кварталу 2021 року велась робота щодо розгляду 

звернень громадян району, які надходили до відділу звернення громадян, відділу 

з питань цивільного захисту Дніпровської райдержадміністрації,                                          

КБУ «Контактний центр міста Києва», вирішувались питання щодо надання 

допомоги населенню у вирішенні порушених питань, попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

Основні показники економічного і соціального розвитку 

Дніпровського району міста Києва за січень-березень 2022 року 

 

П о к а з н и к и 

за січень 

- березень 

2021 року 

за січень-

березень 

2022 року 

за січень-

березень 

2022 року 

до січня-

березня 

2021 року, 

% 

Бюджетно – фінансова політика 

Індикативні доходи району – всього (загальний фонд), 

млн грн 

767,1 803,4 104,7 

Обсяг видатків передбачені бюджетом м. Києва на 

Дніпровський район – всього загальний та спеціальний 

(бюджет розвитку) фонди, млн грн 

566,7 625,3 110,3 

Розвиток підприємництва 

Обсяг надходження коштів від сплати єдиного податку 

на підприємницьку діяльність, млн грн 

 

 

248,9 
 

 

 відсутній  

Загальна кількість наданих адміністративних послуг 

через районні центри надання адміністративних послуг, 

од. 

6 710 16 642        248 

Розвиток ринкової інфраструктури 

Загальний товарообіг, млн грн 5586,9 - - 

Кількість ринків та торговельних майданчиків, од. 

6  

(зокрема 

1 на 

реконструк

ції) 

6  

( зокрема 

1 на 

реконструк

ції) 

 

100 

Кількість торговельних місць на ринках, од. 
2234 2189 98 

 

Кількість ярмарків 8 5 62,5 

Кількість учасників сільськогосподарських ярмарків  426 237 55,6 

Промислова, інноваційна політика 

Обсяг реалізованої промислової продукції всього,  

млн грн* 

3191,6 

 
відсутній  

Зайнятість населення і ринок праці 

Чисельність безробітних, чол. 3419 1543 45,1 

Кількість одиниць вакансій у банку даних, од.  2630 1550 58,9 

Озеленення та благоустрій 32,652 

Обсяг виконаних робіт (міський бюджет), млн грн       13,9    18,5        133 

Договірні роботи, млн грн       1,0     0,4         40 
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П о к а з н и к и 

за січень 

- березень 

2021 року 

за січень-

березень 

2022 року 

за січень-

березень 

2022 року 

до січня-

березня 

2021 року, 

% 

Освіта 

Розвиток загальноосвітніх навчальних закладів 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів та 

навчально-виховних комплексів, од., всього,  

зокрема: 

65 66 

 

101,5 

приватні заклади, од. 10 10 100 

Чисельність учнів - всього, тис. осіб  
38,0 38,7 

 

101,8 

Чисельність учителів - всього, тис. осіб  3,3 3,3 100 

Середня зарплата учителя у державних школах, грн 17 304 18 620 107,6 

Розвиток дошкільної освіти  

Кількість функціонуючих закладів дошкільної освіти та 

навчально-виховних комплексів, од., всього, 

зокрема:  

89 94 

 

 

105,6 

 

приватні заклади, од.  9 14 155,5 

Чисельність дітей у закладах дошкільної освіти всього, 

тис. чол.  

13,3 13,0 97,7 

Чисельність вихователів – всього, тис. осіб 1,6 1,6 100 

Середня зарплата вихователів у державних дошкільних 

закладах, грн 

14 388 15 087 

 

104,8 

 

Обсяги коштів на харчування дітей в шкільних та 

дошкільних закладах, всього млн грн 

6,7 6,1 91,0 

Чисельність оздоровлених дітей, чол.  0 0 0 

Обсяг коштів на оздоровлення дітей, тис. грн  0 0 0 

Обсяг коштів на підготовку закладів освіти до нового 

навчального року, млн грн  

0,49 0 0 

Обсяг видатків на утримання галузі «Освіта», млн грн  471,9 522,7 110,7 

на оплату праці та нарахування на неї, млн грн  418,9 449,9 107,4 

Підтримка молоді, фізичної культури та спорту 221,7 

Чисельність дітей та молоді віком від 0 до 35 років,                     

тис. чол. 
119,1 119,1 100 

Обсяг коштів, направлених на проведення програм та 

заходів з питань реалізації молодіжної політики, тис. грн 
0 0 0 

Обсяг коштів, направлених на проведення спортивно-

масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, тис. грн 
16,997 12,576 74 

Кількість підліткових клубів, од. 30 30 100 

 із них фізкультурно-спортивних клубів за місцем 13 13 100 
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П о к а з н и к и 

за січень 

- березень 

2021 року 

за січень-

березень 

2022 року 

за січень-

березень 

2022 року 

до січня-

березня 

2021 року, 

% 

проживання населення, од.  

Кількість гуртків та секцій підліткових клубів за місцем 

проживання населення, од. 
119 115 96 

Чисельність дітей, які займаються в підліткових клубах, 

чол. 
2310 2044 88 

із них чисельність дітей пільгових категорій, чол. 321 281 87 

Обсяг коштів, направлених на утримання підліткових 

клубів, млн грн 
3,694 3,425 92,72 

Чисельність оздоровлених дітей всього, осіб 0 0 0 

Стадіони, од. 3 3 100 

Площинні спортивні споруди, усього, од., з них: 353 355 100,6 

майданчики з тренажерним обладнанням 32 33 103 

тенісні корти, од. 10 10 100 

футбольні поля, од. 22 23 104,5 

інші майданчики, од. 289 290 100,3 

Плавальні басейни, од. 8 8 100 

Стрілецькі тири, од. 23 23 100 

Спортивні зали, од. 76 75 98,7 

Споруди зі штучним льодом, од. 2 2 100 

Приміщення для проведення фізкультурно-оздоровчої 

роботи, од. 
148 147 99,3 

Дитячо-юнацькі спортивні школи, од. 4 4 100 

Чисельність населення, охопленого всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої роботи, тис. чол. 
51,5 46,3 89,9 

Чисельність учнів середніх загальноосвітніх шкіл, що 

займаються фізкультурно-оздоровчою роботою, тис. 

чол.  

37,9 38,2 100,8 

Чисельність дітей, що займаються в ДЮСШ, СДЮШОР, 

ШВСМ, тис. чол. 
3,16 3,18 100,6 

Чисельність тренерів, що проводять заняття, чол.  301 287 95,3 

Подолання дитячої бездоглядності 

Чисельність дітей, яким необхідний соціальний захист 

та які перебувають на обліку в службі у справах дітей, 

зокрема:  

645 686 106,3 

чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

426 417 97,8 

діти, які опинилися у складних життєвих обставинах 219 269 122,8 

Кількість багатодітних родин, од. 2005 2122 105,8 
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П о к а з н и к и 

за січень 

- березень 

2021 року 

за січень-

березень 

2022 року 

за січень-

березень 

2022 року 

до січня-

березня 

2021 року, 

% 

з них дітей до 18 років, чол. 6313 6721 106,4 

Обсяг коштів, направлених на проведення програм та 

заходів служби у справах дітей та сім’ї, тис. грн 

28,5 

 

0,00 

 

0,00 

Культурно-мистецька діяльність 15 

Кількість публічних бібліотек, од. 18 18 100 

Кількість клубних закладів, од. 1 1 100 

в них тис. місць 0,6 0,6 100 

Кількість дитячих музичних, художніх шкіл та шкіл 

мистецтв, од. 
6 6 100 

Чисельність учнів у школах естетичного 

виховання (основний контингент), учнів 
2 507 2 507 100 

Кількість парків культури і відпочинку, од. 3 3 100 

Чисельність працівників в галузі «Культура», чол. 668 668 100 

Середня зарплата працівника галузі «Культура», грн 11 101 11 622 105 

Обсяг видатків на утримання галузі «Культура», зокрема 

(школи естетичного виховання), млн грн 
28,8 30,3 105,2 

зокрема, кошти на проведення культурно-мистецьких 

заходів, тис грн 
34,5 0 0 

Охорона здоровя 

Середня зарплата лікаря, грн 18 783 22 612 120,38 

Середня зарплата середнього медичного персоналу, грн 12 578 16 366 130,11 

 

 


