
Усвідомлювати рівень відповідальності 

 Про стан дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» та про хід виконання міської комплексної цільової 

програми «Київ спортивний: на 2011 – 2015 роки» йшлося під час засідання 

колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Доповідач із першого питання завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами Дніпровської райдержадміністрації Василь 

Свінціцький повідомив про те, що в зв’язку з уведенням в дію нового 

антикорупційного законодавства, минулого року було проведено семінарські 

заняття в структурних підрозділах райдержадміністрації з вивчення 

відповідних законів. А працівники центрального апарату 

райдержадміністрації взяли участь як районних, та к і в загальноміських 

заходах: конференціях, семінарах, лекціях. 

В метою поширення інформації антикорупційного спрямування 

використовуються можливості офіційного веб-сайту райдержадміністрації, 

на якому було розміщено цілу низку матеріалів. Інформація щодо підсумків 

роботи із запобігання і протидії корупції постійно заслуховується на 

нарадаху голови районної державної адміністрації та щомісячно надається до 

КМДА. 

За словами голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Олександра Шевчука, боротьба з цим злом має вестись 

повсякчас, так само, як і профілактична робота, аби кожен чітко 

усвідомлював рівень своєї відповідальності. 

Доповідаючи з другого питання порядку денного засідання колегії начальник 

відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Алла Загородня проінформувала про 

те, що в Дніпровському районі столиці є 5 басейнів (2- державної форми 

власності та 3 приватної), 3 стадіони, 340 площинних спортивних об’єктів, з 

яких: 31 майданчик з тренажерним обладнанням; 9 тенісних кортів; 15 

футбольних полів; 285 інших майданчиків; 15 майданчиків із синтетичним 

покриттям; 72 закритих спортивних зали; 148 приміщень для фізкультурно-

оздоровчих занять (із них 66 з тренажерним обладнанням); 3 веслувально-

спортивні бази; 2 споруди зі штучним льодом; 23 стрілецькі тири. Всього в 

районі в усіх організаціях різних форм власності та підпорядкування 

працюють 598 спеціалістів із фізичної культури та спорту. 

Протягом 2011 року та січні-лютого 2012 року всі спортивні споруди 

Дніпровського району внесені до єдиного електронного Всеукраїнського 

реєстру спортивних споруд. Дніпровський район – єдиний район столиці, що 

повністю закінчив внесення спортивних об’єктів до єдиного електронного 

реєстру. 



Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік 

передбачено кошти на проведення реконструкції та будівництва об’єктів, в 

яких замовником будівництва виступає Головне управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту КМДА: легкоатлетичного манежу Київської міської школи 

вищої спортивної майстерності на проспекті П. Тичини, 18. Загальна вартість 

будівництва 14,372 млн грн (з них на 9,07 млн грн робіт вже виконано). 

Реконструкцію планується завершити до кінця 2012 року; фізкультурно –

оздоровчого комплексу на вул. Райдужній, 33-а. Загальна вартість 

будівництва 9,8 млн грн, з них на 2012 рік – 705 тис грн (в тому числі на 

проектні роботи 525 тис. грн). Реконструкцію планується здійснити у 2013 

році тощо. 

За словами голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Олександра Шевчука слід виявляти більшу наполегливість у 

виконання всіх планів щодо покращення спортивної інфраструктури району. 
 


