Звіт про діяльність
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
у 2021 році

Доповідає т.в.о. голови Дніпровської РДА П. Бабій

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

2021 рік

БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ,
мобілізованих у Дніпровському районі до бюджету міста за січень-грудень 2021 року,
в порівнянні з січнем-груднем 2020 року (млн грн)
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БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ОСНОВНИХ ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ
в порівнянні з 2020 роком (млн грн)
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БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА 2021 РІК В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ

2021 рік

БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Структура видатків на фінансування захищених статей

2021 рік

КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ
на суму
227,7 млн грн:

150 об’єктів
ЖКГ

122,6 млн грн

88 об’єктів
освіта

6 об’єктів

Всього:

соціальний

84,4 млн грн

захист

249
об’єктів

10,8 млн грн

2 об’єкта

культура
та

мистецтво

3 об’єкта

державне

7,4 млн грн
2,5 млн грн

управління
Житлово- Освіта
Культура Соціальний Державне
захист
управління комунальне
та
господарство
мистецтво
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КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

Виконано робіт на суму 0,2 млн грн.
Проведено вишукувальні роботи: контрольне геодезичне знімання
побудованих каналізаційних мереж об’єкту та інше
«Каналізування приватного сектору ДВРЗ»

2021 рік

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ У 2022 РОЦІ
Бюджетом міста Києва на 2022 рік
передбачено 340,8 млн грн
Капітальні ремонти
– 339,3 млн грн

Капітальні вкладення
– 1,5 млн грн

185,8 млн грн - ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
99,0 млн грн - ОСВІТА
30,0 млн грн - ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
20,0 млн грн - ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
5,5 млн грн - СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
0,5 млн грн - КУЛЬТУРА

на 2022 рік

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ
В умовах оренди об’єкти
нерухомого майна
комунальної власності

Орендні платежі

Заборгованість з орендних
платежів

Загальна площа

111,69 тис. кв. м

20 700,79 тис. грн
(без ПДВ)

1 289,71 тис. грн
(без ПДВ)

101,9 % (до 2020 року)

104,44 % (від нарахованої
орендної плати)

97,96 % (до початку
року)

2021 рік

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ
Динаміка надходження плати за орендне використання нерухомого майна
у 2017-2021 рр. (тис. грн.)
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УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ
Обсяги отриманих орендних платежів (тис. грн)
І місце серед інших районів Києва
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ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

50 ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

На 12 638,1 млн грн реалізовано продукції
743 млн грн інвестовано у розвиток
власного виробництва (за рахунок внутрішніх відрахувань)

2021 рік

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ:

На суму 4 289,9 млн грн
Частка реалізації – 33,9%
(на 44,1% більше, ніж за 2020 рік)

14 – підприємств-експортерів
2021 рік

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
60,6 тис. суб’єктів
господарської
діяльності

28,6 тис.
юридичних
осіб

57,9 тис.

60,6 тис.

суб’єктів
підприємницької
діяльності

суб’єктів
підприємницької
діяльності

+ 2,7 тис.

2020 рік

32,0 тис.

2021 рік

фізичних осібпідприємців

3 291,5 млн грн
податків та зборів
(мобілізованих по
Дніпровському району)

на 665,1 млн грн
більше за 2020р.

Загальний фонд
бюджету
м. Києва
2021 рік

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
КОМУНІКАЦІЯ РАЙОННОЇ ВЛАДИ ТА ПІДПРИЄМЦІВ

Телефонна
«гаряча лінія»
(044)-292-92-00
2021 рік

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Контроль за дотриманням карантинних вимог
РОБОЧА ГРУПА з контролю за
дотриманням підприємствами
транспорту вимог розпорядчих
документів щодо проведення
профілактичних і
протиепідемічних заходів на
території району

СКЛАДЕНО:
15 протоколів про
адміністративне правопорушення
та 2 Постанови ГАБ по справі
про адміністративне
правопорушення, направлені
відповідні приписи і надані
рекомендації

2021 рік

СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ

В РАЙОНІ ДІЄ:
884 підприємства

251 підприємство

побутового обслуговування

ресторанного господарства

575 підприємств торгівлі

ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ОБОРОТУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

6 ринків та торговельних
майданчиків

12 торгових та торгово- розважальних
центрів
В 2021 РОЦІ ВІДКРИТО:

10 підприємств торгівлі та побуту

2021 рік

СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ

39
ярмарків
з продажу
сільськогосподарської
продукції та
продовольчих товарів

1 906
взяли участь

представників
товаровиробників,
фермерських та
селянських господарств

2021 рік

СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Робочими групами проведено обстеження стосовно:
дотримання
протиепідемічних
заходів під час
карантину:
4 795
підприємств
обстежено

279
адмінпротоколів

посилення
боротьби з нелегальним
обігом алкогольної продукції
та марок акцизного податку
57 об’єктів
торгівлі
обстежено

на 9 підприємствах
торгівлі вилучено
неякісні алкогольні
напої

2021 рік

СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Переможці районного конкурсу-огляду суб'єктів
господарювання сфери побутового обслуговування на
присвоєння звання зразкового у Дніпровському районі:
Студія масажу
«HAPPY LIFE» ФОП Новік
О.М. (вул. Сверстюка, 6)

Майстерня з виготовлення
ключів «Підприємство OS.9»
ФОП Бойко І.Д. (бульв. Перова, 36)

2021 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
ЖИТЛОВИЙ ФОНД РАЙОНУ
1 385 багатоповерхових будинків:

Будинки комунальної власності

999

ОСББ

128

ЖБК

126

Інвестиційні будинки
Відомчі будинки

83

35

Будинки, де обрано управителя 21
Відомчі гуртожитки

1 061 будинок приватного сектору

21

72 % житлового фонду району обслуговує
Комунальне підприємство «Керуюча компанія з
обслуговування житлового та нежитлового фонду
Дніпровського району м. Києва»

2021 рік

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

Нараховано

Сплачено

Заборгованість

363 335,30

343 582,30

19752,70

тис. грн

тис. грн

тис. грн

2020 рік
29,3 млн грн

2021 рік

32,4%

19,8 млн грн
2021 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
(149 об’єктів; на суму 83,5 млн грн)

Капітальний ремонт:
асфальтового
покриття –
54 об’єкти

Облаштовано:
міжбудинкових
проходів –
10 об’єктів

вхідних груп –
10 об’єктів
фасадів - 2 об’єкти
інженерних мереж
- 2 об’єкти

модульних ІТП –
17 об’єктів
заміна вікон –

ігрових майданчиків - 1 об’єкт
спортивних майданчиків 2 об’єкти

Громадські проєкти
- 2 об’єкти

12 об’єктів

заміна вікон та
дверей – 3 об’єкти

покрівель - 2 об’єкти
благоустрій
прибудинкової
території - 1 об’єкт

2021 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ

31 об’єкт; на суму майже 23 млн грн:
модульних
ІТП - 1

покрівель
-6

вхідних
груп - 1

електричних
мереж/
електрощитових - 9

БУЛО:

інженерних
мереж - 5

місць загального
користування - 1

ліфтів
-6

фасаду 1

Заміна
вікон -1

СТАЛО:

Капітальний ремонт покрівлі на умовах співфінансування у будинку за адресою:
вул. Тампере, 10 (заміна шиферної покрівлі площею 830 м² на металочерепицю, із утепленням горища)

2021 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
ПОТОЧНІ РЕМОНТИ

(на суму 34,43 млн грн):
покрівель на 126 будинках на
суму 3,15 млн грн

вхідних груп та ґанків на суму
0,45 млн грн

сходових клітин перших
поверхів у 7 будинках на суму
0,36 млн грн
нежитлових будівель на суму
1,6 млн грн

роботи з герметизації стиків
стінових панелей проведено в
103 будинках
на суму 1,6 млн грн
фасаду на 11 будинках
на суму 0,27 млн грн
встановлено контейнерних
майданчиків на суму 1,4 млн грн

структурними підрозділами
підприємства по зазначеним видам
виконано робіт на 17,8 млн грн

інженерних мереж (ЦО,
ХВП,ГВП) у 115 будинках
на суму 4,4 млн грн
асфальтного покриття
на суму 0,75 млн грн
електромереж у 44 будинках
на суму 1,55 млн грн

прочищення колекторів та
зливоприймачів
на суму 1,1 млн грн

2021 рік

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

зібрано та вивезено для подальшої утилізації 37 500 автомобільних шин
на 228 об’єктах відновлено благоустрій після аварійних розриттів
вивезено близько 19,0 тис. м³ опалого листя та 12,93 тис. м³ інших відходів
очищено 616 зливоприймачів, прочищено 1325 п/м зливоприймальної мережі
виготовлено та встановлено 3358 м/п огороджень зеленої зони, 14 грат на
колодязі, 28 лавочок для відпочинку
• видалено 654 дерева, проведено санітарну обрізку та видалено гілля
на 1338 деревах
• проведено протиепідеміологічну обробку підвальних приміщень
(з дератизації на площі 586 415 м², з дезінсекції на площі 561 649 м²)

2021 рік

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
В районі 1 385 житлових
багатоповерхових
будинків

У 133 будинках
зареєстровано 128

16 ЖБК та ОСББ
району - переможці
конкурсу по програмі
співфінансування
енергоефективності

10
зареєстровано у 2021 році

2021 рік

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
Обсяг виконаних робіт – 151,04 млн грн:
- за рахунок бюджету – 139,94 млн грн (140,5 млн грн - 2020 рік)

- договірні роботи – 11,1 млн грн (14,7 млн грн - 2020 рік)

2021 рік

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
ПОТОЧНІ (середні) РЕМОНТИ:
•
•
•
•
•

81 967 м² асфальтобетонних покриттів доріг
1 202 м² дорожнього покриття після аварійних ремонтів на мережах водопостачання
600 пог. м транспортних і тротуарних огороджень
51 оглядового колодязю та 80 зливоприймальників
більш ніж на 30 км асфальтобетонного покриття доріг виконано ремонт тріщин

ВЛАШТОВАНО (встановлено):
•
•
•
•
•

1000 антипаркувальних стовпчиків
50 велопарківок
4 острівця безпеки
2 кругові розв’язки для удосконалення організації дорожнього руху
у 58-ми місцях пониження бортового каменю з влаштуванням
тактильної плитки

2021 рік

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

Санітарне утримання вулично-дорожньої мережі
на площі 2 476,2 тис. м²

Вивезено: 3 045 т сміття та піскозмету
Очищено: 1 762 зливоприймача
1 056 оглядових колодязів
393 пог. м. проблемних ділянок
трубопроводів та колекторів
дощової каналізації

2021 рік

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

РОЗПОЧАТО КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
вулиці Ентузіастів
(перший капітальний ремонт вулиці з 1981 року)

Роботи з ремонту водовідвідної системи та зливоприймачів

Загальна довжина ділянки капітального ремонту складає 2,712 км
2021 рік

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

Посадка кущів

Посадка квітів

Видалення
омели

945
шт.

4120
шт.

867
шт.

650
шт.

Виконано

Виконано
робіт:

1918
шт.

9432
шт.

1018
шт.

План

за рахунок
бюджетних
асигнувань на
загальну суму
87,7 млн грн

Формувальна
та санітарна
обрізка дерев
Видалення
сухостійних
дерев

5500
шт.

380
шт.

(на 28% більше
2020 року)
Ремонт
газонів

900
шт.
1100
шт.

10375
шт.
Заходи з
підживлення
дерев

Влаштування
газонів

2,5
га

2,6
га

Виконано
7651
шт.

1092
шт.

3,3
га

3,63
га

2021 рік

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
В межах Програми економічного і соціального розвитку:
Створено новий сквер по вул. Вершигори, 5

Встановлено дитячий майданчик у сквері на
Русанівській набережній, 6

Капітальний ремонт парку «Радунка»

Капітальний ремонт скверу
по вул. Інженера Бородіна

2021 рік

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
В МЕЖАХ ВИДІЛЕНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СУБВЕНЦІЇ:
База підприємства поповнилась 5-ма одиницями техніки (трактор з навісним обладнанням та
бочкою, вантажний автомобіль з тентованим кузовом, автогідропідіймач, машина дорожня
комбінована, сміттєвоз)

Капітальний ремонт центрального фонтану в парку «Перемога»
(заміна насосів та заміна електрообладнання)

2021 рік

КОНТРОЛЬ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ
Виявлено 5 007 порушень благоустрою - всі усунуто
Вручено 5 007 приписів
Складено 487 адміністративних протоколів
Перевірено 207 МАФів на законність розміщення та
функціонування
«StopSpam»: складено 42 адміністративні протоколи,
заблоковано 573 номера

Прибрано 22 стихійних сміттєзвалища, проведено
5 толок
2021 рік

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
На обліку в Управлінні соціального захисту населення
25,5
тис. осіб

З інвалідністю

17,8
тис. осіб

Одержувачів державної допомоги сім’ям з дітьми

10,5
тис. сімей

Одержувачів житлової субсидії

7,0
тис. осіб

Учасники війни та бойових дій

3,6 тис.

Одержувачів компенсаційних виплат громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3,1 тис.

Одержувачів державної соціальної допомоги
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

1,2 тис.

Малозабезпечених сімей

2021 рік

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
ДОПОМОГА
УЧАСНИКАМ
АТО/ООС

2 040 учасників
АТО/ООС на обліку
(на 01.01.2022 р.)

28 - поранених в ході
проведення АТО/ООС;
30 - дніпровчан
значяться загиблими;
71 осіб – членів сімей
загиблих/померлих (в
т.ч. 20 неповнолітніх дітей
учасників АТО);

31 – використав право
на отримання
реабілітаційних
путівок

ДОПОМОГА
ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИМ
ОСОБАМ

25,9 тис. осіб на
обліку (видано майже
1,3 тис. довідок про
взяття на облік (що
звернулись вперше);
призначено більше 3,2
тис. допомог для
покриття витрат на
проживання)

ЖИТЛОВІ
СУБСИДІЇ

22,6 тис. сім’ям
призначено житлові
субсидії протягом року
(Пільги з оплати
житлово-комунальних
послуг нараховано 12,6
тис. сім‘ям пільговиків
на загальну суму
108 940,0 тис. грн)

НА ОБЛІКУ
54,7 тис. осіб в
Єдиному
державному
автоматизованому
реєстрі осіб, які
мають право на
пільги

2021 рік

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Територіальний центр соціального обслуговування
(219 штатних одиниць та 58 пенсіонерів-волонтерів)
7 відділень за
напрямками
роботи:

3 відділення в
трьох
мікрорайонах:
•

• Центральне
• Березняківське
• Русанівське

на обліку
4 295 одиноких
непрацездатних
громадян, з яких
1 325 підопічних на надомному
обслуговуванні

послуги
надаються 40
багатодітним
родинам (в яких
виховується
224 дитини)

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

2021 рік

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Щоквартальні безкоштовні
продуктові набори
(на суму 3 823,1 тис. грн)

Матеріальна допомога
(на суму
1 036,0 тис. грн)

За рахунок
коштів міської
цільової програми

«Турбота.
Назустріч
киянам»

Гаряче харчування та
святкові обіди
(на суму 425,0 тис. грн)

Лежачі хворі забезпечуються
гігієнічними засобами

(підгузки, пелюшки, гігієнічні
прокладки)

2021 рік

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
1 160,3 тис. грн гуманітарної допомоги отримано від благодійних організацій
(БО БФ «Старенькі», БО МБФ «Давай допоможемо», БО БФ «Щаслива лапа»,
ТОВ «Галафарм», ГО «Міжнародний Альянс братської допомоги»,
БО БФ «Летс Хелп», ГО «Наш дім -Дніпровський)

2021 рік

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю
(95 дітей та осіб з інвалідністю до 35 років отримують комплекс соціальних та реабілітаційних послуг)

4 ВІДДІЛЕННЯ:
ранньої реабілітації
(абілітації)

фізичної реабілітації та
медичного спостереження

психолого-педагогічної
реабілітації

трудової
реабілітації/працетерапії

2021 рік

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю
ПЕРСОНАЛ:
ЛІКАРІ
(педіатр, психотерапевт, терапевт, невролог)
ФІЗИЧНІ РЕАБІЛІТОЛОГИ
СЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ
(медичні сестри, медичні сестри з ЛФК та масажу)
ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ
(дефектолог, логопед, корекційний педагог,
соціальний педагог, вчителі інформатики,
трудового навчання, образотворчого мистецтва,
музичні керівники та інші)

2021 рік

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю
Капітальний
ремонт

на суму

6,5
млн грн

• здійснено ремонт фасадів, приміщень
• облаштовано майданчики
(спортивний, ігровий)

2021 рік

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

2 консультативнодіагностичних центри

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

448 лікарів та 532 молодших
медичних спеціалістів
(укомплектованість
кадрами – 80,1%)

Лікувально-профілактичними
закладами обслуговується
357 тис. осіб

286 тис.
дорослих

71 тис.
дітей

2021 рік

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Виконання урядових та місцевих програм
Урядова програма «Доступні ліки»:
• звернулося 29 тис. осіб
• виписано 90 тис. рецептів на відшкодування вартості лікарських
засобів
Національна програма «Лікар для кожної родини»:
• активно використовується електронний запис пацієнтів до лікарів
• укладено 280 тис. декларацій лікаря з пацієнтами (78,6 % від населення,
яке перебуває на медобслуговуванні в закладах охорони здоров’я району)

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

2021 рік

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Покращення матеріально-технічної бази

Ультразвукові діагностичні системи

Апаратура для фізичної терапії

Кольпоскоп з відеосистемою

Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії терапії

Стоматологічні установки

Монітор пацієнта

Програмно апаратний комплекс RIS

2021 рік

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ (на суму близько15,0 млн грн)

Капітальний ремонт вхідної групи КНП «Центр ПМСД «Русанівка» Дніпровського району
м. Києва» (вул. Ентузіастів, 13-а)

Капітальний ремонт вхідної групи КНП «Центр ПМСД «Русанівка»
Дніпровського району м. Києва» (вул. Ентузіастів, 49)

2021 рік

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ
КНП «КДЦД Дніпровського району м. Києва»

Вхідна група та приміщення з підйомником і пандусами для маломобільних груп населення

Інформаційна
відеосистема

Ліфт для осіб з інвалідністю
з голосовим супроводом

2021 рік

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ВАКЦИНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
14 стаціонарних пунктів вакцинації
(на базі закладів охорони здоров’я первинної і вторинної амбулаторної ланок )

Центри вакцинації поза межами лікувальних закладів
(у приміщеннях: ЦНАПу, торгових центрів «Епіцентр», «Sky mall» та «Silver Breeze», Патріаршого Собору
Воскресіння Христового та Міжнародного виставкового центру)

Міжнародний виставковий центр

ЦНАП

2021 рік

ОСВІТА

156 закладів освіти
66 закладів загальної
середньої освіти

(38,7 тис. учнів)

83 заклади дошкільної
освіти

(12,8 тис. дітей)

7 закладів
позашкільної освіти

(10,5 тис. вихованців)

ДО МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У 2021 РОЦІ УВІЙШЛИ:
Мистецький ліцей «Зміна» Дніпровського
ЗДО ФОП «КуліКідс клаб»
ДНЗ ФОП Ширган О.М.
ПЗДО «ХЕППІ РОНІ ЛІВОБЕРЕЖНА»

2021 рік

ОСВІТА
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Обсяг видатків на утримання галузі - 83,7% загальних видатків по району

2020
рік

2 083,1 млн грн

2021

+ 22,3 %

рік

2 548,7 млн грн

2021 рік

ОСВІТА
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ

88 об’єктів

122,7

галузі

млн грн
заміна
вікон

фасадів

15 закладів

огорожі

1 заклад

приміщень

10 закладів

інженерних
мереж

2 заклади

відновлення
благоустрій
території

харчоблоків

10 закладів

асфальтового
покриття

2 заклади

покрівель

5 закладів

стадіонів/
спортивних
майданчиків

4 заклади

місць
загального
користування

5 закладів

тіньових навісів,
ігрових, спортивних 4 заклади
майданчиків

12 закладів
5 закладів

груп

2 закладів

будівель
8
та
прибудинкової
території

закладів

2021 рік

ОСВІТА
ПОТОЧНІ РЕМОНТИ
на суму 28 300,0 тис. грн

2021 рік

ОСВІТА
МОДЕРНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
на загальну суму 91 043,8 тис. грн

2021 рік

ОСВІТА
ВІДКРИТО НОВИЙ КОРПУС НВК №141 «ОРТ» (01.09.2021 р.)
розміщена початкова школа закладу, сучасний СТЕМ-центр та ще один Інклюзивноресурсний центр Дніпровського району №13
Дніпровського району №13.

2021 рік

ОСВІТА
ЗДОБУТКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ
139 випускників 11-х класів закладів загальної середньої освіти Дніпровського району
нагороджені золотими медалями «За високі досягнення у навчанні», 47 випускників –
срібними медалями «За досягнення у навчанні»
8 закладів загальної середньої освіти Дніпровського району за результатами ЗНО-2021 ввійшли до
рейтингу ТОП-100 закладів освіти України: Русанівський ліцей, ліцей № 208, НВК «Домінанта»,
СШ № 125, НВК № 167, Технічний ліцей, гімназія № 136, гімназія № 191 ім. П. Г. Тичини
12 випускників закладів загальної середньої освіти Дніпровського району отримали 200 балів за
результатами ЗНО-2021, а саме: ліцей № 208 –1 учень (хімія); СШ №№129, 246, Русанівський ліцей, НВК №
209 «Сузір’я» – 4 учні (англійська мова); Технічний ліцей – 5 учнів (математика); НВК «Домінанта», НВК №
141 «ОРТ» – 2 учні (біологія)

6 учням закладів загальної середньої освіти Дніпровського району призначено персональну
стипендію Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей (2 - СШ № 125, 1 - Технічний
ліцей, 1 - гімназія № 191 ім. П. Г. Тичини, 1- НВК № 30 «ЕкоНад» м. Києва, 1- НВК № 167 м. Києва)
за високі досягнення у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН України управління освіти Дніпровського району нагороджено почесною
відзнакою «Золота сова»

2021 рік

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

109 КЛАСІВ

2018

171 УЧЕНЬ

СЗШ № 224

3 спеціальні класи
29 дітей із затримкою

144 КЛАСИ

2019

214 УЧНІВ

психічного розвитку

10 закладів дошкільної освіти
2020

2021

2020

203 КЛАСИ
264 КЛАСИ

304 УЧНІ
380 УЧНІВ

15 груп
23 дитини
2021 рік

ОСВІТА
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ВІДНОВЛЕНО
5 груп

ЗДО

ЗДО

№ 566
№ 433
«Дивосвіт»

ЗДО

ЗДО

№ 680

№ 485

НА 90 МІСЦЬ

НВК

«Струмочок»

2021 рік

ОСВІТА
Електронна черга до закладів дошкільної
освіти району
2017 рік
2018 рік

1074 дитини

2019 рік

1029 дитини

2020 рік

522 дитини
494 дитини

2021 рік

448 дітей
382 дитини
на 01.01.2022 р.
2021 рік

ОСВІТА

ПЛАНИ на 2022 рік

Реконструкція закладу дошкільної освіти № 454
(вул. Березняківська, 26-А); кошторисна вартість – 65 млн грн)

11 груп

220 місць

Введення в експлуатацію – вересень 2022 р.

2021 рік

КУЛЬТУРА
Мережа закладів культури - 26 закладів прямого підпорядкування:
6 шкіл естетичного виховання (Дитяча музична школа №20 (вул. Бучми, 6), Дитяча художня школа №2
(вул. Бучми, 6), Дитяча музична школа №16 (вул. Ентузіастів, 5/1-а), Дитяча музична школа №13

ім. М. І. Глінки (вул. Е. Вільде, 5), Дитяча школа мистецтв №6 ім. Г. Жуковського (бульв. Верховної Ради,15),
Школа джазового та естрадного мистецтв (вул. Челябінська, 7-в);

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

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

Обсяги фінансування галузі:
2020 рік
8,3 млн грн

+ 22,8 %

2021 рік
44,8 млн грн
2021 рік

КУЛЬТУРА
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ
Бібліотека ім. О.Олеся (проспект Ю.Гагаріна 19/30) на суму 1 498,0 тис. грн.
БУЛО

СТАЛО

Ремонт
покрівлі, фасаду,
вхідної групи,
заміна вікон,
оздоблювальні
роботи
внутрішніх
приміщень
2021 рік

КУЛЬТУРА
ПОТОЧНІ РЕМОНТИ
6 об’єктів галузі

2 897,8 тис. грн

Дитяча музична школа №13 ім. М.Глінки (вул. Вільде,5); бiблiотека № 118 (вул. Малишка, 25/1); бiблiотека
№ 158 (вул. Алматинська, 109); Центр культури та мистецтв Днiпровського району (вул. Алматинська, 109); Школа
джазового та естрадного мистецтв (вул. Челябінська, 9г); Дитяча школа мистецтв № 6 ім. Г. Л. Жуковського

Центр культури та мистецтв Днiпровського
району (вул. Алматинська, 109)

Бiблiотека № 118 (вул. Малишка, 25/1)

2021 рік

КУЛЬТУРА
Покращення матеріально-технічної бази
придбано музичні інструменти, меблі, звукову та світлову апаратуру, комп’ютерну техніку, електротовари,
господарчі, дезінфікуючі та захисні засоби

на суму 3,1 млн грн

2021 рік

КУЛЬТУРА
Проведено більше 1 500 культурно-масових та суспільно-громадських заходів
(фестивалі мистецтв, театралізовані дійства, звітні концерти, виставки, онлайн-зустрічі з
видатними людьми, урочисті покладання квітів тощо)

П’ятьом учням шкіл естетичного виховання вручено стипендії голови
Київської міської державної адміністрації

2021 рік

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

45 спортивних клубів, з
яких 13 - підліткові

617 СПОРТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ:
• 353 площинні спортивні споруди
• 22 майданчика для міні-футболу
• 8 плавальних басейнів
• 6 повнорозмірних футбольних полів
• 3 стадіони
• 1 легкоатлетичний манеж

2021 рік

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
ВІДНОВЛЕННЯ ЗАСТАРІЛИХ СПОРТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ
Капітально відремонтовано 2 спортивні майданчики
(вул. Березняківська, 30-А; вул. Березняківська, 38)

Реконструйовані 2 спортивні майданчики у школах
№ 120 (вул. Райдужна, 17-б) та № 258 (вул. Шалетт, 1-а)

Завершено реконструкцію стадіону Українського колежу
ім. В. Сухомлинського (вул. М. Шептицького, 5-а)
Збудовано 2 сучасних спортивних майданчика для
ігрових видів спорту (на території новоствореного скверу по
вул. Малишка, 3)

2021 рік

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Проведено 40 районних
спортивно-масових заходів

взяли участь

Близько 8 тис. учасників

2021 рік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
2 122 багатодітні сім’ї, в яких виховується 6 721 дитина
видано 205 посвідчень для батьків та 529 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї
1 батько та 1 мати отримали Премію Київського міського голови «Одиноким
батькам та матерям, які самі виховують дітей»

1 470 дітей пільгових категорій направлено на оздоровлення та відпочинок
(цей показник найкращий серед районів міста)
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ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

3 923 сім’ї (осіб)
охоплено соціальними послугами

156 родин

1 240 оцінок

перебувало
під соціальним
супроводом

потреб сімей
(осіб)

3 прийомні сім’ї
3 дитячі будинки сімейного типу

2021 рік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Дніпровський районний в місті Києві центр соціальних служб
Соціокультурні заходи,
організовані Центром

«Група взаємопідтримки»
молоді з інвалідністю

відвідали

653 особи

Група для осіб з залежністю
(адаптаційна соціальна допомога особам, які
зловживають алкоголем та іншими
психоактивними речовинами)

2021 рік

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

204 дітей-сиріт

340 дітей під
опікою та
піклуванням

Станом на 31.12.2021 р.
на первинному обліку
служби у справах дітей
та сім’ї – 417 дітей
(66 дітей поставлено на
облік у 2021 році)
34 дитини на
вихованні в
дитячих
будинках
сімейного
типу

4 дитини в
прийомних
сім’ях

20 дітей в
дитячих
державних
закладах на
повному
державному
забезпеченні

2021 рік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Нагляд за умовами перебування та виховання дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування
1177 питань розглянуто Комісією з питань захисту прав дитини Дніпровської
РДА

242 обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися в
складних життєвих обставинах

36 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та повнолітніх
осіб з їх числа перебуває на квартирному обліку (станом на 31.12.2021 року)

18 профілактичних рейдів «Діти вулиці»
9 кандидатів в усиновителі (станом на 31.12.2021 року)
2021 рік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ
(бульв. Я. Гашека, 4; підпорядкований районній Службі у справах дітей та сім’ї;
відкрито 04 січня 2021 року)
21 особа із числа дітей-сиріт проживала у Центрі
впродовж року
4 особи вибули із Центру у зв’язку з досягненням 23
років та подоланням складних життєвих обставин

2021 рік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ
Робота щодо повернення осіб із числа дітей-сиріт на проживання за фактичним місцем
реєстрації, налагодження стосунків з близькими, підготовки до самостійного життя,
пошуку спонсорів для надання допомоги мешканцям соціальних квартир
БУЛО

СТАЛО

2021 рік

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ГРОМАДЯН

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
здійснювався прийом документів для надання понад 150 адміністративних послуг

зареєстровано 74 324
адміністративні справи

70 460 заявників
отримали
адмінпослуги

3 555 заявникам
надано вмотивовані
відмови

2021 рік

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ГРОМАДЯН

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
З метою реалізації принципу доступності для людей з інвалідністю - виконані вимоги,
щодо відповідного облаштування адміністративних приміщень Центру

• зони паркування автотранспорту осіб з обмеженими можливостями приведені
до вимог чинного законодавства
• вхід до Центру облаштований тактильною тротуарною плиткою
• модернізовано пандус - встановлено гумові накладки
• встановлено додатковий поручень на пандусі та вхідних дверях
• інформаційні таблички шрифтом Брайля розміщені на всіх приміщеннях Центру
• на скляних дверях в приміщеннях нанесено контрастне маркування
• закуплено та налаштовано планшет для співпраці з «УТОГ»
• встановлено кнопку виклику адміністратора для осіб з обмеженими
можливостями

2021 рік

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ГРОМАДЯН

Опрацьовано 45 155 документів щодо реєстрації/зняття з
реєстрації місця проживання фізичних осіб (38 344 - 2020 рік)

7 847 фізичних осіб
знято з реєстрації
місця проживання

22 958 довідок про
реєстрацію місця
проживання видано
1 828 запитів органів
державної влади,
підприємства,
установи, організації,
закладу щодо доступу
до персональних
даних опрацьовано

12 517 фізичним
особам зареєстровано
місце проживання
(через ЦНАП – 11 499; через
нові послуги: електронний
сервіс «Є-Малятко» - 898;
експериментальний проєкт з
електронною зміною
реєстрації місця проживання
- 120)

2021 рік

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ГРОМАДЯН

Реалізація виборчого права
Станом на 31.12.2021 року:
258 364 виборці

129 виборчих дільниць

Відділом ведення Державного реєстру виборців опрацьовано:
12483 записів з відомостями про виборців, які зняті з реєстрації за місцем проживання на території
Дніпровського району (2020 рік – 9752)
8447 записів з відомостями про виборців, смерть яких зареєстровано в органі державної реєстрації актів
цивільного стану (2020 рік - 4653)
6935 записів з відомостями про виборців, які зареєстрували своє місце проживання на території
Дніпровського району (2020 рік - 5621)
5659 записів з відомостями про громадян України, яким виповнилося 18 років (2020 рік- 3256)
1291 записів з відомостями про виборців, які отримали паспорт громадянина України у зв’язку із зміною
прізвища, імені, по батькові (2020 рік - 1281)

2021 рік

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ГРОМАДЯН

91 071 звернення надійшло до
Дніпровської райдержадміністрації
(з них: 87 697 отримано від КБУ «Контактний центр міста Києва»
3 374 – через відділ роботи зі зверненнями громадян)

91 071

89 800
звернень
2020 рік

+ 1,41%

звернення
2021 рік

5 «гарячих» телефонних

2 прямих ефіри в проекті

ліній проведено головою
Дніпровської РДА
(звернулось 5 осіб)

«Прямий зв’язок з київською
міською владою» та 1 ефір
«Онлайн-прийом громадян»
(з участю голови РДА)

На період дії
карантинних заходів
призупинено
проведення особистих
прийомів громадян

2021 рік

ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦЇ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА РАЙОННОМУ РІВНІ

при Дніпровській РДА діє 58 консультативно-дорадчих органів
Рада
директорів
підприємств
промисловог
о комплексу
(1 засідання)

Координаційна
рада з питань
розвитку малого
і середнього
підприємництва

•
•
•
•

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

Колегія
Дніпровської
РДА
(10 засідань;
18 рішень)

Розглядались питання про:
проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в районі
роботу КП «Керуючої компанії з обслуговування
житлового фонду Дніпровського району
виконання міських цільових програм з підприємництва та
містобудівної політики на 2019-2021рр
добудову Подільсько-Воскресенського мосту та початок
будівництва з двох зустрічних напрямків метро на
Троєщину

2021 рік

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
В районі проведено:
• 5 червня - Форум розвитку громадянського
суспільства
• 26 серпня - Форум комунікативних стратегій між
громадою та владою «Велика столиця 2021»
• 22 вересня - Форум підприємців Дніпровського
району (І етап) на тему: «Підприємницька діяльність
в умовах невизначеності (карантинних обмежень)»

Засідання «круглих столів»
піднімались питання:
• захисту прав на постійні місця для збереження
особистого транспорту (автостоянки)
• взаємодія патрульної поліції м. Києва з громадою
Дніпровського району столиці
• розширення функціональних можливостей Єдиного
державного порталу адміністративних послуг
24 вересня - зустріч депутатів Київської міської ради з
представниками Громадської ради при Дніпровській
РДА (обговорювалися питання співпраці депутатського корпусу
з новообраними членами Громадської ради у вирішенні актуальних
питань у життєдіяльності громади)

2021 рік

РЕАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ПРОЄКТІВ
Номер
проекту

Назва проекту

Виконання,
тис. грн

103,4

63

"ВІДКРИЙ МОЖЛИВОСТІ ДИТИНІ в ДНЗ
№655"
"Мультимедійне обладнання для СЗШ № 184"

65

"Сучасний інформаційний простір в СЗШ № 184"

199,9

70

"Здорова дитина - здорова нація в СЗШ № 184"

196,8

77

"Доступ до сучасної освіти дітей з особливими
освітніми потребами в початковій школі СЗШ №
184"

186,2

94

"Сучасний медичний кабінет в СЗШ №184"

148,2

96

"Культурний відпочинок здобувачів освіти СЗШ
№ 184"

186,5

136

"Яскравій школі - яскраве світло"

163,2

148

"Сучасна освіта для дошкільнят ДНЗ № 568"

599,0

439

"Модернізація публічного простору актової зали
СШ № 125 м. Києва"

216,0

"Сучасні комп’ютери для школи №224, школи
№137, школи №4 та школи-інтернату №14"

409,2

29

447

199,9

Реалізовано
24 проєкти
на суму
7,5 млн грн

Номер
проекту

"Дитячі майданчики, обладнання та меблі для
ДНЗ №337, ДНЗ №619, ДНЗ №675, ДНЗ №455"

Виконання,
тис. грн

453

"Обладнання та меблі для школи №201, школи
№146, ДНЗ №700, школи-інтернату №18"

402,7

559

"Лабораторія “Genius” Український колеж імені
В. О. Сухомлинського"

400,0

633

"Зміцнення матеріально-технічної бази садочку
№ 703. ДВРЗ"
"Фізико-математичному Русанівському ліцею обладнання в кабінет фізики"
"Дитячі і спортивні майданчики для ДНЗ №297,
ДНЗ №296, ДНЗ №319, ДНЗ №412"
"Ремонтні роботи у школі №65, школі №158,
ДНЗ №701, ДНЗ №446"
"Асфальтована безпека "Дивосвіту"
Ігровий майданчик "Успіх",
Меморіал "Пам’яті та пошани на вулиці
Митрополита Андрея Шептицького"
"Облаштування придомової зони відпочинку"

201,2

967
1241
1295
78
129

304
1769

204
448

Назва проекту

416,3
802

Сучасний бібліотечний простір "Територія
пізнання"
«Облаштування спортивного залу з настільного
тенісу ПК «Ракетка» для проведення тренувань
та змагань"

190,1
417,6
400,8
1 097,5
576,9
138,8
106,0
299,0
278,0

2021 рік

Дякую за увагу!

