
Звіт 
про діяльність Дніпровської 

районної в місті Києві державної 
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у 2017 році

Доповідає голова Дніпровської РДА

Петро Онофрійчук



БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
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БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
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БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

Бюджетом міста Києва на видатки Дніпровського району спрямовано 

1 950,1 млн грн, що на 52,5% (671,7 млн грн) більше, ніж у 2016 році

Охорона здоров'я 18% 
(346,8 млн грн)

Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 3% 

(57,6 млн.грн)

Житлово-комунальне
господарство 10%

(204,4 млн.грн)

Культура та мистецтво 4 %
(78,2 млн.грн)

Фізична культура і спорт 1% 
(16,6 млн.грн)

Капітальні вкладення 1% 
(13,1 млн.грн)

Державне управління 4% 
(78,3 млн.грн)

Освіта 59% (1155,1 млн.грн)

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗА 2017 РІК В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ



КАПІТАЛЬНІ  ВКЛАДЕННЯ
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На замовлення Дніпровської райдержадміністрації 

здійснено капітальний ремонт на 792 об’єктах, що на 42,4% більше показника 2016 року 

Капітальні видатки 

становлять 198,5 млн грн 

(на 33 % більше показника 

2016 року)

Виконано роботи з 

капітального ремонту на 

суму 176,9 млн грн (на 69 % 

більше показника 2016 

року)



КАПІТАЛЬНІ   ВКЛАДЕННЯ
Реконструкція приміщення на вул. Харківське шосе, 18 під відділ 

(Центр) надання адміністративних послуг Дніпровської 
райдержадміністрації



КАПІТАЛЬНІ   ВКЛАДЕННЯ

Реконструкція мереж водопостачання  та каналізування 
приватного сектора ДВРЗ



КАПІТАЛЬНІ   ВИДАТКИ  У  2018  РОЦІ
Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва 

на 2018 рік  передбачено 130,5 млн грн  

ОСВІТА – 54 509,14 тис. грн

БУДІВНИЦТВО – 9 420,30 тис. грн

ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ – 3 655,0 тис. грн

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО – 59 064,0 тис. грн

ЗАКЛАДИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ – 700,0 тис. грн

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО – 789, 95 тис. грн

ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ – 2 355,0 тис. грн



ДОДАТКОВА ПОТРЕБА на 2018 рік - 122,2 млн грн:

ОСВІТА – 45,4 млн грн (новий освітній простір, капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 501, СЗШ №
258, СШ№ 265, обладнання для харчоблоку та пральні, комп’ютерна техніка тощо)

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО – 20,3 млн грн (капітальні ремонти асфальтового
покриття прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів, фасадів, покрівель, вхідних груп,
сходових клітин, інженерних мереж тощо)

БУДІВНИЦТВО – 23,4 млн грн (реконструкція приміщень: житлового будинку по бульв. Я.Гашека, 4
під дитячий будинок сімейного типу та соціальний гуртожиток; нежилих приміщень під амбулаторію
лікарів сімейної медицини на Дарницькому бульварі, 23 та під амбулаторію лікарів загальної
практики/сімейної медицини на вул. Райдужній, 23А)

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – 1,2 млн грн (капітальний ремонт 5
підліткових клубів, придбання спортивного інвентарю, обладнання та комп’ютерів для Терцентру тощо)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ – 18,1 млн грн

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО – 13,7 млн грн (капітальний ремонт ДШМ № 6 ім.Жуковського,
придбання музичних інструментів, побутової та оргтехніки, системи відеоспостереження тощо)

КАПІТАЛЬНІ   ВИДАТКИ  У 2018 РОЦІ



ЗАЛУЧЕННЯ   ІНВЕСТИЦІЙ

Станом на 01.10.2017 року обсяги інвестицій складають 887,1 млн

дол. США, у розрахунку на 1 особу обсяги прямих іноземних

інвестицій складають 2 511,6 дол. США 

(наростаючим підсумком з початку інвестування) 

$ 887,1 млн

на 1 особу

$ 2 511,6 



ЗАЛУЧЕННЯ  ІНВЕСТИЦІЙ
Розпочато проведення інвестиційних конкурсів по 11 проектах

На території Труханового острова облаштують:

мотузковий парк

воднолижний комплекс

велосипедний хаб з кафе та зоною барбекю 

вейкбординговий центр (спортивний майданчик)

зони спортивних майданчиків  з вело- та інформаційним хабом

спортивно-рекреаційну зону пляжного відпочинку

інфраструктуру для рибної ловлі та зони барбекю

А також створять: 

мережі станцій прокату каяків, каное та іншого спорядження для водних видів спорту,

мережі перехоплюючих велосипедних пунктів з прокату, обслуговування та тимчасового

зберігання велосипедів,

вело-інформаційний хаб на розв’язці до озера Довбички та біля пляжу на території Труханового

острову,

встановлять в громадських місцях сміттєві урни роздільного збору.
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ПРОМИСЛОВИЙ   КОМПЛЕКС
Обсяги реалізації промислової продукції промислового комплексу 

Дніпровського району м. Києва за 2010-2017 роки, млн грн
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Питома вага реалізованої промислової продукції 
за 2017 рік по м. Києву

Печерський; 21,60%

Святошинський; 
3,50%

Солом'янський; 4,90%

Подільський; 14,40%

Голосіївський; 9,30%
Дарницький; 3,10%

Деснянський; 1,10%

Оболонський; 4,80%

Дніпровський; 
5,00%

Шевченківський; 
32,30%

ПРОМИСЛОВИЙ   КОМПЛЕКС



ПРОМИСЛОВИЙ   КОМПЛЕКС
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ПРОМИСЛОВИЙ   КОМПЛЕКС
13 промислових підприємств і 5 науково-дослідних, проектних

установ гідно представили Дніпровський район 

на виставці-презентації «Зроблено в Києві»



Переможці міського конкурсу «Кращий експортер року»

Найкращим за рівнем впровадження екологічно безпечних, енергоефективних і 
ресурсозберігаючих технологій визнано ПАТ «Украпластик»

ПРОМИСЛОВИЙ   КОМПЛЕКС



ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

48,7 тис. суб’єктів підприємницької діяльності 

перебувають на обліку у Дніпровському районі
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ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
9 кращим підприємцям, працівникам у сфері підприємництва 

вручені Подяки голови Дніпровської райдержадміністрації

Номінації:
«Першокласна інфраструктура» - ТОВ

«Міжнародний виставковий центр»

«За сумлінне виконання податкових

зобов’язань перед державою» - ТОВ «Науково-

виробнича фірма «Інформація і технології»,

фізична особа-підприємець Ольга

Заводчикова, приватне підприємство

«Мідіяком»

«Соціально відповідальний бізнес» -

фізична особа-підприємець Віта Воловник,

ТОВ «Судово-експертна компанія «Алінгез»

«Сильні духом: успішний бізнес

внутрішньо переміщених осіб та ветеранів

АТО» - фізична особа-підприємець, учасник

АТО Олександр Тарасов

«Зроблено в Києві» - ТОВ «Райдужне» і

ТОВ «ЛІМ»



СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ

В районі діє:

• 12 торговельних центрів 

• 564 підприємства торгівлі 

• 245 підприємств ресторанного 

господарства 

• 7 ринків та торговельних майданчиків 

• 552 об’єкти побутового обслуговування 

населення 

В 2017 році відкрито:

• 4 підприємства торгівлі 

• 3 підприємства ресторанного 

господарства 

• 11 підприємств побутового 

обслуговування населення



СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ

У 2017 році:

Проведено 45

районних ярмарок
з продажу сільськогосподарської 

продукції та продовольчих товарів

5 470 представників 
товаровиробників, фермерських 

та селянських господарств

у яких взяли участь



СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ

Переможці районного конкурсу-огляду суб'єктів господарювання сфери 

побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у 

Дніпровському районі:

- Номінація «Послуги перукарень та салонів краси» –

салон краси «Клаудія-Сервіс» ТОВ «Клаудія-Сервіс» 

(бульв. Верховної Ради, 18)

- Номінація «Послуги, які пов’язані з доглядом за тілом

людини» - студія краси «My Salon» ФОП Дученко К.М.

(Гідропарк, Броварський проспект, 5-И)



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Житловий фонд 

Дніпровського району –

1347 багатоповерхових 

будинків, з яких:

Будинки комунальної власності

ЖБК

ОСББ

Інвестиційні будинки

Відомчі будинки

Відомчі гуртожитки

1012

129

60

84

40

22

75 % житлового фонду району обслуговується підпорядкованим Дніпровській 

райдержадміністрації Комунальним підприємством «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового та нежитлового фонду Дніпровського району м. Києва»



Заборгованість мешканців будинків комунальної власності за 
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Нараховано

224 866,1 

тис. грн

Сплачено

198 786,3 

тис. грн

Заборгованість

26 079,8

тис. грн

2016 рік

29 млн грн

2017 рік

26 млн грн5 %



Підготовка житлового фонду до опалювального сезону

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Придбано матеріали, запірну 

арматуру, манометри, 

термометри, труби, 

комплектуючі на загальну суму 

814,5 тис. грн 

У 624 будинках комунальної 

власності встановлено вузли 

обліку теплової енергії,

що на 87 % більше, ніж у 2016 

році (всього станом на 01.01.2018 р. 958 будинків 

комунальної власності обладнані вузлами обліку 

теплової енергії)



Підприємства, які надають послуги з централізованого опалення 

та гарячого водопостачання: 

ТОВ “Євро-Реконструкція” та ПАТ “Київенерго”

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Не підпорядковані райдержадміністрації



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Роботи, виконані за рахунок коштів 

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
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За рахунок коштів Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва виконані

Капітальні ремонти: 
• асфальтного покриття прибудинкових 

територій та міжквартальних проїздів – 26 од. 

• квартир у житлових будинках, що

постраждали внаслідок пожежі – 1 од. 

• нежитлових приміщень – 1 од.

• сходових клітин – 47 од.

• інженерних мереж – 35 од.

• електрощитових – 8 од.

• покрівель – 64 од. 

• вхідних груп – 1 од.

• фасадів – 3 од.

• ліфтів – 4 од.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО



За рахунок коштів Програми економічного і 
соціального розвитку м. Києва здійснено:

• заміна вікон у 

житлових будинках – 263 од.

• облаштування ігрових та 

спортивних майданчиків – 74 од. 

• облаштування контейнерних 

майданчиків – 24 од.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО



19 ліфтів 

замінено 

у 2017 році

1 204 ліфта (47 %) 

відпрацювали понад 25 років 

та потребують заміни або 

модернізації

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Ліфтовий 

парк району 

складає  2 546 

ліфтів



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

В районі 1347 

житлових будинків У 100 будинках 

зареєстровано

20
зареєстровано у 2017 році

Для участі у програмі 

співфінансування 

енергоефективності в 

будинках ЖБК та 

ОСББ від мешканців 

Дніпровського 

району подано 20 

проектів для участі у 

конкурсі (майже 

втричі більше, ніж у 

2016 році) –

визначено 10 

переможців



В 2017 році, вперше за багато років, з міського бюджету 

виділено 66,0 млн грн на заміну теплової мережі на просп. Соборності,

діаметром 800 мм та загальною протяжністю 1,2 км

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО



Обсяг виконаних робіт з благоустрою вулично-дорожньої мережі 
Дніпровського району становить:

ДОРОЖНЄ  ГОСПОДАРСТВО

Загальний обсяг виконаних 

робіт - 77,5 млн грн

За рахунок міського бюджету –

56,9 млн грн
(на 30% більше, ніж у 2016 році)

Договірні роботи - 20,5 млн грн        

(на 16 % більше, ніж у 2016 році)



капітально відремонтовано вулиці Раїси 

Окіпної, Митрополита Андрея Шептицького, 

Микільсько-Слобідську, Лівобережну площу, 

Русанівську набережну на площі 150,0 тис. кв. м

виконано поточний ремонт 

асфальтобетонних покриттів основних вулиць 

району на площі 72,22 тис. кв. м

виконано капітальний ремонт 39 

міжквартальних проїздів та прибудинкових 

територій на площі 35,0 тис. кв. м  на суму 

12,0 млн грн

відновлено 4710 кв. м  асфальтобетонного 

покриття в 156-ти місцях аварійних ремонтів 

на тепломережах ПАТ «Київенерго»

відремонтовано 116 оглядових колодязів 

та 97 зливоприймальників

нанесено та поновлено дорожню розмітку 

на вулицях району в обсязі 101 км тощо

ДОРОЖНЄ  ГОСПОДАРСТВО



ОЗЕЛЕНЕННЯ  ТА  БЛАГОУСТРІЙ

Обрізка дерев

Виконання виробничої програми КП УЗН

5500 

шт.

17619 

шт.

План
Виконано

12500 

шт.

17619 

шт.

933 

шт.

12173 

шт.

1963 

шт.

800 

шт.

2500 

шт.

850 

шт.

Обрізка кущів

Обрізка омели

Посадка кущів

Посадка дерев

Посадка квітів

850 

тис. 

шт.

План
Виконано

850 

тис. 

шт.

2,5 га

6,36 

га

140 

шт.

2,5 га

2,5 га

50 

шт.

Влаштування газонів

Ремонт газонів

Встановлення нових 

урн для сміття

Виконано робіт:

за рахунок 

бюджетних 

асигнувань на 

загальну суму 49,5 

млн грн 

(на 76% більше, 

ніж у 2016 році)

по договірним 

роботам – на суму 

20,3 млн грн (на 

107% більше, ніж 

у 2016 році)



Пішохідні доріжки в парку 

культури та відпочинку 

«Гідропарк»

ОЗЕЛЕНЕННЯ  ТА  БЛАГОУСТРІЙ

Сквер біля МВЦ на 

Броварському проспекті 

Парк вздовж вул. Андрія 

Малишка
Парк на Русанівській 

набережній

Сквер по вул. 

Будівельників, 36

Проведено капітальні ремонти на 

14 об’єктах на суму 42 млн грн
Парки на Дніпровській набережній «Вербовий Гай», 

вздовж вул. А.Малишка, на Русанівській набережній, 

«Гідропарк», на вул. Ю. Шумського (біля оз. Тельбін); 

сквери біля МВЦ на Броварському проспекті, по вул. 

Будівельників, Вершигори, Райдужній, в селищі ДВРЗ, 

влаштовано поливо-зрошувальну мережу на транспортній 

розв’язці біля метро «Лівобережна» та дитячий 

майданчик на Русанівській косі, північно-східну частину 

вул. І.Миколайчука, дитячий та спортивний майданчик в 

парку на житловому масиві «Райдужний»



ОЗЕЛЕНЕННЯ  ТА  БЛАГОУСТРІЙ
Проведено роботи 

з озеленення на 11 об’єктах 

на суму близько 6 млн грн

Сквер по вул. 

Воскресенська, 12-В

Бульвар Ярослава 

Гашека
Транспортна розв’язка 

на вул. Шумського

Парк біля  

кінотеатру «Аврора»Сквер по проспекту 

Юрія Гагаріна, 15-А
Сквер  по проспекту Ю. Гагаріна, 15-А; бульвар Я. 

Гашека; сквер по вул. Воскресенська, 12-В; 

транспортна розв’язка А. Навої та пр. А. Навої; 

парк біля кінотеатру «Аврора»; бульвар Бучми; 

проспект П. Тичини та вул. Ю. Шумського; вул. 

Березняківська та транспортна розв’язка 

Березняківська



КП УЗН Дніпровського району м. Києва виступило замовником 
робіт 2-ох проектів-переможців Громадського бюджету

ОЗЕЛЕНЕННЯ  ТА  БЛАГОУСТРІЙ

Скейт-парк на 

березі Дніпра 

Реконструкція 

«Зони здоров'я»



Продовжено роботу над створенням арт-об’єктів 

ОЗЕЛЕНЕННЯ  ТА  БЛАГОУСТРІЙ

Всього на території району встановлено 7 арт-об’єктів:

Ейфелева вежа біля Парку культури і відпочинку 

«Перемога»

Біг-Бен на транспортній розв’язці біля станції метро 

«Лівобережна»

Єгипетські піраміди на Дарницькій площі

Млин на транспортній розв’язці біля станції метро 

«Чернігівська»

Черепахи та Хамелеон у Парку культури і відпочинку 

«Перемога»

Острів Пасхи - Парк «Перемога» - з’їзд із Броварського

проспекту на вул. Визволителів



Оновлено матеріально-технічну базу
Підприємство отримало 4 одиниці техніки: 

автомобіль МАЗ (сміттєвоз), 

МАЗ (поливочну машину), 

МАЗ (автовишку), Авант 635

Оновлено опалювальну 

систему тепличного 

господарства 

2 теплиці перекрито 

полікарбонатом 

ОЗЕЛЕНЕННЯ  ТА  БЛАГОУСТРІЙ



КОНТРОЛЬ  ЗА  БЛАГОУСТРОЄМ

Виявлено 5 018 порушень благоустрою - всі усунуто 

(складено 223 адміністративних протоколи)

Перевірено на законність, 

розміщення та функціонування 

473 МАФи

Вручено 473 приписи

Складено 93 адміністративних 

протоколи

Демонтовано 17 окремо стоячих 

Автомобільних газозаправних пунктів



На обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення 
Дніпровської райдержадміністрації 

СОЦІАЛЬНИЙ   ЗАХИСТ

Більше 

30 тис. 
осіб

37,7 

тис.

20,5 
тис. осіб

4,8 тис.

1,2 тис.

2,7 тис.

З інвалідністю та учасники війни

Одержувачів житлової субсидії

Одержувачів державної допомоги сім’ям з 

дітьми

Малозабезпечених сімей

Одержувачів компенсаційних виплат громадянам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи

Одержувачів державної соціальної допомоги 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам



СОЦІАЛЬНИЙ   ЗАХИСТ

ПРИЗНАЧЕНО    

ЖИТЛОВИХ 

СУБСИДІЙ

53,6 тис. субсидій, 

що на 19% більше, 

ніж у 2016 році;

307 тис. 

перерахунків

раніше

призначених

субсидій

ДОПОМОГА 

УЧАСНИКАМ АТО

на обліку 1620 

учасників АТО
38 - поранено в ході проведення

АТО; 

36 дніпровчан значиться 

загиблими; 

10 сім’ям загиблих призначено

грошову компенсацію для 

поліпшення житлових умов;

52 - отримали путівки на 

санаторно-курортне лікування; 

оздоровлено 48 дітей у складі 

45 сімей учасників АТО;

22 - направлено на курси 

цільового призначення та 

профнавчання

ДОПОМОГА 

ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИМ 

ОСОБАМ

на обліку 22,5 

тис. осіб
у 2017 році взято на 

облік та видано 

довідки 10,4 тис. 

переміщеним 

особам; призначено 

7 тис. щомісячних

адресних допомог

для покриття

витрат на 

проживання

НА ОБЛІКУ

71,3 тис. осіб в 

Єдиному 

державному 

автоматизованому 

реєстрі осіб, які 

мають право на 

пільги;

24,1 тис. осіб 

користуються 

пільгами з оплати 

за житлово-

комунальні 

послуги



СОЦІАЛЬНИЙ   ЗАХИСТ

3 відділення 

соціальної 

допомоги вдома

відділення соціально-

медичної реабілітації 

дітей, хворих на ДЦП 

та відділення 

комплексної соціальної 

реабілітації дітей з 

інвалідністю

відділення організації 

надання адресної 

допомоги та 

виконання соціальних 

програм

3 відділення 

денного 

перебування

Комплекс соціальних послуг для одиноких непрацездатних громадян та 

людей з інвалідністю надає

Територіальний центр соціального обслуговування
(238 штатних одиниць та 66 пенсіонерів-волонтерів) 

на обліку

5 458 одиноких 

непрацездатних громадян, 

з яких 1 486 підопічних -

на надомному 

обслуговуванні



СОЦІАЛЬНИЙ   ЗАХИСТ

Щомісячні безкоштовні 
продуктові набори

(988,9 тис. грн)

Святкові 
продовольчі набори

(632,2 тис. грн)

Лежачі хворі 
забезпечуються 

гігієнічними засобами

(підгузки, пелюшки, 
гігієнічні прокладки)

Матеріальна 
допомога

(1 567,1 тис. грн)

За рахунок

коштів міської

цільової програми

«Турбота.

Назустріч

киянам»



СОЦІАЛЬНИЙ   ЗАХИСТ
Відділення соціально-медичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП, та ранньої 

реабілітації дітей з інвалідністю

Відділення має тренажери, 

фізіотерапевтичну апаратуру, 

кульковий басейн, сенсорну 

кімнату, обладнання для 

проведення бальнеологічних 

процедур та ароматерапії, 

спортивну залу, ігрові кімнати 

та кімнати для проведення 

занять з спеціалістами 

відділення 

Інклюзивний дитячий 

майданчик, встановлений 

меценатами



У підпорядкуванні                      

Дніпровської РДА 

35 закладів охорони 

здоров’я

ОХОРОНА   ЗДОРОВ’Я

Київська клінічна лікарня  

№ 11

2 консультативно-

діагностичних центри 

27 амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини, 

з яких 18 - відокремлені

5 комунальних 

некомерційних підприємств –

центрів первинної медико-

санітарної допомоги

815 лікарів 

(80% укомплектовано) та 1 185 

молодших медичних 

спеціалістів 
(71% укомплектовано)

Лікувально-

профілактичними закладами

обслуговується 356,1 тис. 
осіб

282,2 тис. 

дорослих 

73,8 тис. 

дітей



ОХОРОНА   ЗДОРОВ’Я
Проведено капітальний ремонт 18 об’єктів на суму 12,6 млн грн, з них 5 

об’єктів на суму 4,0 млн грн за рахунок Бюджету участі (Громадського бюджету)

Ремонт внутрішніх 

світлопрозорих 

конструкцій на вул. 

П.Запорожця, 26

Ремонт приміщень (фасад, 

вхідна група, вікна) на вул. 

Двінська, 19

Ремонт приміщень на 

просп. П.Тичини, 12

Встановлення системи озонування малих 

басейнів на просп. П.Тичини, 12 та вул. 

Митрополита А.Шептицького, 5

Ремонт вхідної групи, 

утеплення фасаду на 

просп. П.Тичини, 22



ОХОРОНА   ЗДОРОВ’Я
Покращення матеріально-технічної бази медичних закладів 

Придбано 

обладнання 

на суму 58,4 

млн грн
Капітальний ремонт та 

оснащення  Лабораторного 

центру (КДЦ, вул. Митрополита 

А.Шептицького, 5)

Капітальний ремонт та оснащення  

кабінету лікаря офтальмолога 

(КДЦ, вул. Митрополита 

А.Шептицького, 5)

Капітальні ремонти та 

оснащення рентгенологічних 

кабінетів 

Придбано ультразвукове 

обладнання



ОХОРОНА   ЗДОРОВ’Я
Виготовлено проекти на реконструкцію 2-х амбулаторій лікарів 

сімейної медицини: 

Реконструкція нежилих приміщень під амбулаторію

лікарів сімейної медицини на Дарницькому бульварі, 23

у Дніпровському районі - реконструкцію заплановано

на 2018-2019 роки, вартість 22,1 млн грн

Реконструкція нежилого приміщення під амбулаторію

лікарів загальної практики/сімейної медицини на вулиці

Райдужній, 23-А - реконструкцію заплановано на 2018 рік,

вартість 7,2 млн грн



ОСВІТА

144 навчальні заклади:

59 закладів загальної середньої освіти

34191 учень

77 закладів дошкільної освіти 

14351 дитина 

8 закладів позашкільної освіти 

8309 вихованців



ОСВІТА

заробітня плата з 

нарахуваннями

907 047,0
енергоносії

129 086,4

харчування

58 396,0

інші видатки

57 480,9

Фінансово-економічне забезпечення 
2016 рік

750 949,5 тис. грн

2017 рік

1 152 010,3 тис. грн

на 53,4 % більше

Кошти по загальному фонду по галузі «Освіта» (тис. грн)



Додаткові місця у ДНЗ 

Відновлено 8 груп 

у працюючих ДНЗ

ДНЗ № 243 

ДНЗ № 438 

ДНЗ № 441

ДНЗ № 453 

ДНЗ № 461

ДНЗ № 471 

ДНЗ № 671 

ДНЗ № 680

ФАКТ 2017

Відкрито заклад 

дошкільної освіти 

підрозділу НВК 

№141 «ОРТ»

(6 дошкільних груп)

створено додатково 

160 місць

створено додатково 

120 місць

За рахунок співпраці 

з УФСІ

за Проектом «Сприяння 

розвитку соціальної 

інфраструктури, УФСI V» 

відновлено 7 груп для 

140 дітей (фінансуються через 

Німецький банк розвитку КfW

у дошкільних навчальних 

закладах №№ 192 (2 групи), 

701 (1 група), 566 (4 групи)

створено додатково 

140 місць

ОСВІТА



Електронну чергу до закладів дошкільної освіти 
Дніпровського району зменшено на 1/2 

2015 рік 
2016 рік 

2017 рік
1830

1267

1074

На 01.01.2018 року 385 вільних місць у ЗДО 

на 01.01.2018

529 з 3 до 6 років

ОСВІТА



ОСВІТА
15 випускників навчальних закладів Дніпровського району отримали 200 балів за результатами ЗНО-2017, а саме:

Технічний ліцей – 5 учнів (математика); Русанівський ліцей – 2 учні (математика), 1 учень (фізика); гімназія № 191

– 2 учні (математика); ліцей № 208 – 4 учні (математика), 1 учень (історія)

4 учням закладів загальної середньої освіти Дніпровського району (ліцей № 208, Технічний ліцей, гімназія

№ 191 ім. П. Тичини, СШ № 246) призначено стипендії Президента України

10 учнів Дніпровського району (з навчальних закладів НВК № 183 «Фортуна», СШ № 125, ліцей № 208, Технічний

ліцей, гімназія № 191, НВК «Домінанта», НВК № 167) отримали персональну стипендію Київської міської ради в

галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва

99 випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Дніпровського району нагороджені Золотою

медаллю, 51 випускник нагороджений Срібною медаллю

13 учнів отримали призові місця на ІV Всеукраїнському етапі учнівських олімпіад.

І місце на міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» у номінації «Інформатика» здобула

учителька інформатики Технічного ліцею Рибак Олена Стефанівна.

На ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні закладів освіти Дніпровського району вибороли

509 призових місць. Найкращі результати: гімназія № 191 ім. П. Тичини – 76 переможців, Русанівський ліцей – 69,

Технічний ліцей – 58, НВК № 167 – 57 переможців



КУЛЬТУРА

У підпорядкуванні Дніпровської райдержадміністрації перебувають: 

4 мистецькі школи 

Школа джазового та естрадного мистецтв (ШДЕМ)

Дитяча школа мистецтв № 6 імені Г. Жуковського (ДШМ)

Публічні бібліотеки Централізованої бібліотечної системи Дніпровського району м. Києва - 18, з них: 10 

бібліотек для дорослих, 6 дитячих бібліотек, 2 юнацькі бібліотеки та 1 відділ нестаціонарних форм 

обслуговування користувачів

Центр культури та мистецтв Дніпровського району міста Києва

Театр української традиції «Дзеркало» (вул. Алма-Атинська, 109)



КУЛЬТУРА

Проведено ремонт 11 закладів культури на загальну суму

6,7 млн грн
(ДШМ № 6 ім Г. Жуковського, ДМШ № 16, ШДЕМ, бібліотеки ім. П.

Тичини, П. Усенко для дітей, ім. В. Яна, В. Маяковського та інші)

На покращення матеріально-технічної бази закладів

культури району витрачено 2,9 млн грн (придбано музичні

інструменти, меблі, звукову та світлову апаратуру, періодичні

видання, книжкову продукцію)



КУЛЬТУРА

Проведено 1 813 культурно-масових

та суспільно-громадських заходів
(фестивалі мистецтв, театралізовані дійства,

звітні концерти, виставки, урочисті покладання

квітів тощо)

Учні шкіл естетичного виховання

Дніпровського району посідали призові

місця, ставали переможцями конкурсів,

фестивалів, отримували дипломи, грамоти,

заохочувальні призи (трьом талановитим

учням шкіл естетичного виховання вручено

степендії голови КМДА)



КУЛЬТУРА

Єдиний проект-переможець серед публічних бібліотек - № 335 

"BIBLIO HUB для людей з вадами зору"



ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ
Мережа спортивних об'єктів району (різних форм власності):

4 дитячо-юнацькі 

спортивні школи, які 

підпорядковані управлінню 

освіти району

8 спортивних шкіл 

різних форм власності

47 спортивних клубів, з яких 

13 комунальних - входять до 

мережі підліткових клубів 

Центру по роботі з дітьми 

та молоддю за місцем проживання

608 спортивних об’єктів:

3 стадіони

8 басейнів

72 спортзали

345 площинних 

споруд тощо



ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ
Відремонтовані підліткові клуби в 2017 році:

Підлітковий клуб туристичного напрямку «Робінзон»

Підлітковий клуб спортивного напрямку «РУБІН»

Підлітковий клуб спортивного напрямку «РАКЕТКА»



ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА  СПОРТ

взяли участь
близько 12 тис. учасників

Проведено 32 районні 

спортивно-масові заходи

Найбільш яскравим спортивним 

досягненням 2017 року є срібна 

нагорода вихованки районної 

ДЮСШ №16 Юлії Левченко на 

чемпіонаті Світу в Лондоні з 

легкої атлетики у стрибках в 

висоту



ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

1 424 багатодітних сім’ї, в яких виховується 4 485 дітей

4 жінкам присвоєно почесне звання «Мати-героїня».
Всього в районі 61 мати-героїня

Направлено на оздоровлення та відпочинок 2 174 дитини

пільгових категорій району до Українського дитячого центру “Молода

гвардія”, Міжнародного дитячого центру “Артек” в Пуща-Водиці та інших позаміських

оздоровчих і лікувально-санаторних закладів

Видано 219 посвідчень для батьків та 375 посвідчень дитини з 

багатодітної сім’ї



ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Соціальними послугами охоплено 

2 338 сімей (осіб)

Здійснено 1 675 

оцінок потреб 

сімей (осіб)

Під соціальним 

супроводом 

перебувало 109 

родин

7 прийомних сімей

2 дитячі будинки сімейного типу



ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Робота з родинами, які виховують 

дітей та молодь з особливими 

потребами
Соціальна програми «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями»

п/к «Ровесник»

вул. Райдужна, 51

Допомога особам, які зловживають 

алкоголем та іншими психоактивними 

речовинами, та підтримка членів їх родин

Працюють консультанти з хімічної залежності.

Вид реабілітації – вечірня амбулаторна програма, групи 

взаємодопомоги

Служба соціально-профілактичної 

роботи Центр реабілітації залежних 

від алкоголю «Сенс»

бульв. Перова, 56



ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Станом на 

01.01.2018 р. на 

первинному обліку 

служби у справах 

дітей – 408 дітей

(61 дитину 

поставлено на 

облік у 2017 році)

352 дітей під 

опікою та 

піклуванням

20 дітей на 

вихованні в 

дитячих 

будинках 

сімейного 

типу

2 дитини в 

прийомних 

сім’ях

22 дитини в 

дитячих 

державних 

закладах на 

повному 

державному 

забезпеченні

126 дітей-сиріт

277 дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування



ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Нагляд за умовами перебування та виховання дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування

151 сім’ю усиновителів, опікунів та піклувальників обстежено

22 дітей-сиріт, дітей, позбавленого батьківського піклування та повнолітніх осіб з їх 

числа перебуває на квартирному обліку (станом на 01.01.2018 року) 

50 дітей - взято під контроль питання збереження житла

974 заяви та клопотання громадян розглянуто Комісією з питань захисту прав дитини 

Дніпровської РДА

25 профілактичних рейдів «Діти вулиці»

57 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, поставлені на облік (із 36 

сімей)

з 21 неповнолітньою дитиною,  яка скоїла правопорушення (злочин), проведено 

профілактичну роботу задля соціальної адаптації



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   ЗАКОННОСТІ,  ОХОРОНИ   ПРАВ, 

СВОБОД   І   ЗАКОННИХ   ІНТЕРЕСІВ   ГРОМАДЯН

Центр надання адміністративних послуг 

Зареєстровано 76 718

адміністративних справ (на 

40 % більше, ніж у 2016 році)

74 668 заявників 

отримали 

адміністративні 

послуги

2 050 заявників 

отримали 

вмотивовані 

відмови

Звернулося більше 5 000 

громадян за паспортними 

послугами

З травня 2017 року отримано 

повноваження щодо оформлення та 

видачі паспорта громадянина  

України для виїзду за кордон та 

паспорта громадянина України у 

формі ID-картки 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   ЗАКОННОСТІ,  ОХОРОНИ   ПРАВ, 

СВОБОД   І   ЗАКОННИХ   ІНТЕРЕСІВ   ГРОМАДЯН

Опрацьовано 44 667 документів щодо реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб

Видано 20 090 довідок 

про реєстрацію місця 

проживання

228 заявникам надано 

вмотивовану відмову

Внесено 121 відомість 

про місце проживання

11 427 фізичних осіб 

знято з реєстрації 

місця проживання

12 741 фізичній особі 

зареєстровано місце 

проживання 

Створено архів картотеки реєстрації місця 

проживання фізичних осіб мешканців Дніпровського 

району, за адресою: м. Київ, Челябінська, 9г



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   ЗАКОННОСТІ,  ОХОРОНИ   ПРАВ, 

СВОБОД   І   ЗАКОННИХ   ІНТЕРЕСІВ   ГРОМАДЯН

До Дніпровської райдержадміністрації 

надійшло 61 065  звернень

Звернулося 84 559 громадян 

(з урахуванням колективних звернень)

3 413 надійшло 

поштою

1 795 подано на 

особистому прийомі

55 857 отримано від 

КБУ «Контактний 

центр міста Києва»

347 громадян прийнято 

керівництвом 

райдержадміністрації на 

особистих прийомах



ЗАЛУЧЕННЯ  ГРОМАДСЬКОСТІ  ДО  ФОРМУВАННЯ  ТА     

РЕАЛІЗАЦЇ  ДЕРЖАВНОЇ  ПОЛІТИКИ  НА  РАЙОННОМУ  РІВНІ

При Дніпровській РДА діє 43 консультативних, дорадчих органи

Громадська рада
(проведено 7 засідань 

Громадської ради та 10 

засідань правління 

Громадської ради)

Рада директорів 

підприємств промислового 

комплексу (1 засідання Ради, 

3 розширені наради за участю 

членів Ради директорів)

Колегія

(проведено 12 

засідань)



ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ФОРМУВАННЯ ТА     

РЕАЛІЗАЦЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА РАЙОННОМУ РІВНІ

Засідання робочих груп Громадської ради за участю ініціативних 

мешканців району з найактуальніших питань проблемних забудов

Робота з ініціативними мешканцями району

Обговорювались питання захисту прав на постійні місця для 

збереження особистого транспорту (автостоянки)

Інформаційна та методична допомога ініціативній групі 

мешканців району щодо проведення громадського обговорення по 

перейменуванню кінотеатру «Ленінград» на «Дніпро»

Громадські слухання щодо реконструкції стадіону та спортивних 

майданчиків загальноосвітньої середньої школи № 201 та 

розірвання договору оренди на земельну ділянку за адресою: вул. 

Соборності, 2 та заборону забудови ділянки для продовження 

скверу ім. І. Миколайчука

Методична допомога активним мешканцям району щодо 

ініціювання діяльності ОСНів, механізму їх створення та 

функціонування



ДЕТАЛЬНІ  ПЛАНИ  ТЕРИТОРІЙ  РАЙОНУ

Наразі розроблено 5 детальних планів територій у 

Дніпровському районі

Детальний план території по 

вул. Степана Сагайдака, 101

Детальний план території в 

межах просп. Соборності 

(кол. Возз’єднання), 

Харківського шосе, 

залізничної колії, вулиці 

Академіка Шліхтера 

Детальний план території в 

межах бульвару Перова,    

вул. Сулеймана Стальського, 

Петра Вершигори, проспекту 

Генерала Ватутіна

Детальний план території 

місцевості Микільська

Слобідка, що включає вулиці 

Панельну, Челябінську, 

залізничні колії, вулиці 1-у 

Садову, Садово-Набережну

Детальний план території в 

межах просп. Соборності (кол. 

Возз’єднання), залізниці, 

Броварського проспекту, 

Русанівської протоки та 

Русанівського каналу



ДЕТАЛЬНІ  ПЛАНИ  ТЕРИТОРІЙ  РАЙОНУ

Завершується робота над розробкою ДПТ «Соцмісто» 
Передбачається реконструкція застарілого житлового фонду, громадських 

будівель та приміщень, внутрішньоквартальної території, яка підлягає санації 

та сучасному благоустрою



СПІВПРАЦЯ  З  ГРОМАДСЬКІСТЮ 
Дніпровська райдержадміністрація 

співпрацює з:

21 Громадською 

організацією

14 Благодійними

фондами

В травні 

підписано 

тристоронній 

Меморандум 

про партнерство 

та співпрацю



ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ «ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ 2»

17 проектів-переможців «Громадського бюджету 2» Дніпровського району:

6 великих

Реконструкція стадіону

школи № 158

Реконструкція стадіонів

шкіл № 11 та № 166

Русанівка - безпечний

острів. Крок другий

Русанівка. Теплі школи

Русанівка – спортивний

острів. Перший крок

Багатофункціональний

майданчик для

роликових та льодових

видів спорту

11 малих

Дитячі майданчики «Дитяча мрія» у ДНЗ № 433

Інклюзивна зона здоров’я на березі Дніпра

«BIBLIO HUB» для людей з вадами зору

Освітлення  прибудинкових  територій 

автономними  сонячними  ліхтарями

Спортивний двір на Микільській Слобідці

Спортивний двір – Вільде, 8

Майданчики «Дитяча посмішка» ДНЗ № 655

Новій школі – нова майстерня

Сортуванню сміття в Україні бути!

Спорт для жінок на Воскресенці

Реконструкція приміщення ЖЕД-405




