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БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

НАДХОДЖЕННЯ  ДО  МІСЬКОГО  БЮДЖЕТУ

Дніпровський 

район

1 082,0 млн 

грн
Бюджет 

міста Києва

На 24,6 % більше, ніж 

у І півріччі 2017 року

На 24,6 % - зростання 

надходжень

І півріччя 2018 року



БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ 

порівняно з І півріччям 2017 року
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БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

ВИДАТКИ  З  МІСЬКОГО  БЮДЖЕТУ 

Бюджет 

м. Києва

Дніпровський 

район

797 млн грн

На 12,27 % більше, ніж 

у І півріччі 2017 року

І півріччя 2018 року



БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

Зростання обсягів видатків по галузям на:

8,7 %

12,2 %

14,8 %

18,9 %

35,9 %
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Житлово-комунальне 

господарство

Культура

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

Освіта

Фізична культура і спорт

І півріччя 2018 року



КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ

За І півріччя 
виконано робіт 
з капітального 

ремонту на 
40,3 млн грн

114 об’єктів, з 

яких:

112 – житлово-

комунального 

господарства,

2- галузі освіти

Освіта

5,5 млн грн

(9 %)

Житлово-

комунальне 

господарство 

34,8 млн грн

(45 %)

І півріччя 2018 року



КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

Виконано робіт на суму 1 674,3 тис. грн (17,4 % - рівень виконання по об’єктах):

• «Каналізування приватного сектору ДВРЗ (тривають роботи по перекладанню мереж)

• «Реконструкція мереж водопостачання приватного сектору ДВРЗ» (тривають роботи по перекладанню

водопровідних мереж)

• «Проектні роботи з реконструкції та модернізації ліфтів у житлових будинках Дніпровського району

міста Києва» (збір даних для проведення проектних робіт)

• «Реконструкцiя стадiону середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 м. Києва, вул. Сулеймана

Стальського, 26-а у Дніпровському районі» (ведуться проектні роботи)

• «Реконструкцiя стадіону спецiалiзованої школи І-ІІІ ступенiв № 234 м. Києва з поглибленим вивченням

економіки і права, вул. Райдужна, 12 у Дніпровському районі»

• «Реконструкцiя спортивного майданчику спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 120 м. Києва з

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, вул. Райдужна, 17-б у

Дніпровському районі» (розроблені планові завдання на проектування)

• «Реконструкцiя спортивного майданчика у подвір’ї будинку на бульв. Перова, 23» (напрацьовані пропозиції

щодо зміни виду робіт)

• «Реконструкцiя нежитлових приміщень на вул. Миропільська, 19 у Дніпровському районі м. Києва під

багатопрофільний культурний центр (розміщення комунального театрально-видовищного закладу культури

«Театр української традиції «Дзеркало») (укладено договір на проектування)

І півріччя 2018 року



УПРАВЛІННЯ  КОМУНАЛЬНИМ  МАЙНОМ

І півріччя 2018 року
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В умовах оренди об’єкти 

нерухомого майна 

комунальної власності

УПРАВЛІННЯ  КОМУНАЛЬНИМ  МАЙНОМ

І півріччя 2018 року

Загальна площа 

90,8 тис. кв. м
98,3 % (до І 

півр. 2017 р.)

Орендні платежі
13 780,89 тис. грн 

(без ПДВ)

101,8 % (від 

нарахованої 

орендної плати)

Заборгованість з орендних 

платежів 658,73 тис. грн 

(без ПДВ)
89,43 % (до 

початку року)



ПРОМИСЛОВИЙ  КОМПЛЕКС

53 промислових підприємства (станом на 01.07.2018) 

Обсяги реалізації промислової продукції, млн грн

І півріччя 

2017 року

І півріччя 

2018 року 
на 19,3 % більше

І півріччя 2018 року



Питома вага реалізованої промислової продукції 

Печерський; 20,40%

Святошинський; 

3,60%

Солом'янський; 

4,50%

Подільський; 12,80%

Голосіївський; 

8,00%Дарницький; 2,90%Деснянський; 0,90%

Оболонський; 8,80%

Дніпровський; 

5,20%

Шевченківський; 

32,60%

ПРОМИСЛОВИЙ  КОМПЛЕКСОМИСЛОВИЙ

І півріччя 2018 року



ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

22 учасники від Дніпровського району: 16 промислових підприємств, 
4 науково-дослідних установи, 2 суб’єкта малого підприємництва

І півріччя 2018 року



ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

114,3 млн грн 
промислові 

підприємства 
спрямували на 

розвиток 
власного 

виробництва 
(за рахунок 
внутрішніх 

відрахувань)

виробництво термозбіжної плівки з 

поліпшеною прозорістю і нанесенням 

фотодруку 

виробництво упаковки з digital

друком, стійкої до термообробки

виготовлення тесто-промислових 

партій біорозкладної плівки для 

мульчування 

виготовлення пакувальних 

матеріалів з новими тактильними та 

декоративними властивостями та 

проведено їх тестування на 

пакувальному обладнанні замовника

І півріччя 2018 року



ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

50,2 тис. суб’єктів 

підприємницької діяльності 

перебувають на обліку у 
Дніпровському районі

24,2 тис.
юридичних 

осіб

26,0 тис. 
фізичних осіб-

підприємців

В районі діють об’єкти 

ринкової інфраструктури: 

15 інвестиційних компаній 

49 аудиторських фірм

8 банківських установ 

19 страхових компаній 

11 лізингових центрів

7 бірж 

І півріччя 2018 року



ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Координаційна рада з 
питань розвитку малого та 
середнього підприємництва

І півріччя 2018 року

Телефонна 

«гаряча лінія» 

(044)-292-92-00



СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ

Динаміка обсягів обороту роздрібної торгівлі
(торгової мережі та мережі ресторанного господарства, млн грн)

10 205,60 10 226,50

5 561,30 5 622,50

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

12 000,00

Січень-червень 2017 Січень-червень 2018

Загальний оборот 

роздрібної торгівлі 

(з урахуванням 

товарообороту 

юридичних та 

фізичних осіб-

підприємців)

Обсяг роздрібного 

товарообороту 

підприємств

І півріччя 2018 року

+ 0,2 %



СПОЖИВЧИЙ РИНОК

Проведено 21
районний ярмарок 

з продажу 
сільськогосподарської 

продукції та 
продовольчих товарів 1 856 торгових 

точок товаровиробників, 

фермерських та селянських 

господарств

Реалізовано 1 151,7 

тон сільськогосподарської 

продукції

І півріччя 2018 року



СТИХІЙНА ТОРГІВЛЯ

За оперативною інформацією Дніпровського управління поліції 
Головного управління Національної поліції у місті Києві

59 осіб

Порушення правил 
торгівлі алкогольними 

напоями і 
тютюновими виробам

Стаття 156 КпАП

66 осіб

Торгівля з рук у 
невстановлених 

місцях

Стаття 160 КпАП 

3 особи

Порушення правил 
благоустрою 

території міст та 
інших населених 

пунктів

Стаття 152 КпАП

Дільничними офіцерами поліції 

складено протоколи на 128 осіб

І півріччя 2018 року



Виявлено 2 890 порушень благоустрою - всі усунуто 

(складено 181 адміністративний протокол)

Перевірено на законність, 

розміщення та функціонування 

180 МАФів

Вручено 180 приписів

Складено 48 адміністративних 

протоколів

Демонтовано 2 окремо стоячих 

автомобільних газозаправних 

пунктів

КОНТРОЛЬ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ

І півріччя 2018 року



Житловий фонд Дніпровського району: 

1 348 багатоповерхових будинків, 

з яких:

Будинки комунальної власності

ЖБК

ОСББ

Інвестиційні будинки

Відомчі будинки

Відомчі гуртожитки

1011

129

62

85

39

22

75 % житлового фонду району обслуговується 

підпорядкованим Дніпровській 

райдержадміністрації Комунальним 

підприємством «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового та нежитлового фонду 

Дніпровського району м. Києва»

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

І півріччя 2018 року

1 070 будинків приватного сектору



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

За Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва  на 2018 рік 
на ремонт житлового фонду передбачені кошти в сумі майже 75,4 млн грн 

За кошти з бюджету виконано:

Капітальний ремонт

Покрівлі - 18 Інженерні мережі - 9

Асфальтове покриття - 3Сходові клітини - 27

Ігрові майданчики - 2

Заміна вікон у 26 

будинках

Ремонт фасаду - 1

І півріччя 2018 року

Облаштування



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

За рахунок тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій виконано:

Ремонти

Відкосів - 44

Сходових клітин - 44

Заміна вікон у 15 будинках

Герметизація стиків 

стінових панелей на 156 

будинках

Інші роботи з поточного 

ремонту

І півріччя 2018 року

Покрівель - 159



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Роботи з благоустрою території:

• відновлено асфальтобетонного покриття прибудинкових територій – 4921,62 кв. м,

• прочищено зливоприймальних та каналізаційних мереж - 4068 м

• очищено зливоприймачів – 667 шт.

• відремонтовано оглядових і зливоприймальних колодязів - 41

• висаджено: дерев – 1098 од., кущів – 2500 од., квітів – 12,8 тис. од.

• проведено покоси газонної трави на території - 2 583 118 кв. м

• проведено обрізку живоплоту - 23915 м пог

• очищено від омели - 398 дерев,

• знято сухостійних дерев - 479

І півріччя 2018 року



Роботи з благоустрою території:

• вивезено: твердих побутових відходів - 177052,80 куб. м, роздільно зібраних побутових 

відходів – 10310,30 куб. м та великогабаритних відходів - 28598,00 куб. м

• ліквідовано несанкціонованих сміттєзвалищ на позабалансових територіях - 15

• виготовлено і встановлено контейнерних майданчиків - 20

• упорядковано куточки відпочинку на прибудинкових територіях – 42

• відремонтовано дитячих майданчиків - 332

• відремонтовано лав для відпочинку - 103 

• встановлено лав для відпочинку - 60

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

І півріччя 2018 року



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

І півріччя 2017 

року

5,8 млн грн

І півріччя 2018 

року

19,8 млн грн

Майже в 3,5 рази

І півріччя 2018 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Заборгованість

19,8

млн грн

Сплачено

141,5

млн грн

Нараховано

161,3 млн грн



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Підготовка до опалювального сезону 2018-2019 років:

Підготовка 

внутрішньобудин-

кових мереж 

водопостачання та 

водовідведення

на суму 3 165,1 тис. 

грн. закуплено 42,2 

тис. сантехнічних 

виробів (крани, труби 

стальні, відводи, 

заглушки, муфти, хомути, 

манометри, термометри, 

утеплювач, ізоляція)

Проведення 

ремонту 

покрівель

закуплено 

матеріалів на 

суму 946,2 тис. 

грн. (герметик, 

мастика, шифер, 

євроруберойд)

Проведення 

робіт з 

благоустрою

закуплено 

матеріалів на 

суму 2 524,3 

тис. грн.:
(мітли березові та 

пластикові, віники 

«Сорго», металічні 

дверні блоки) 

Забезпечення 

виконання робіт 

по боротьбі з 

ожеледицею у 

зимовий період

закуплено 

матеріалів на 

суму 1 194,8 тис. 

грн.:
(пісок річковий, 

дорожня сіль, лопати 

(штикові, совкові, для 

снігу) 

Закупівля 

пально-

мастильних 

матеріалів

дизельне 

пальне - 84,2 

тис. літрів

бензин А-92 -

27,0 тис. 

літрів

бензин А-95 -

36,0 тис. 

літрів

І півріччя 2018 року



4 засідання оперативного штабу (в т.ч. - 1 виїзне за участю 
представників Департаменту житлово-комунальної інфраструктури) 

І півріччя 2018 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Підготовка до опалювального сезону 2018-2019 років:



В районі 1 348 житлових 

багатоповерхових 

будинків
У 103 будинках 

зареєстровано

3
зареєстровано у І півріччі 2018 року

В конкурсі по 

програмі 

співфінансування 

енергоефективності 

визначено 

переможцями 64 

будинки ЖБК та 

ОСББ, яких 10 

Дніпровського 

району

І півріччя 2018 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО



Обсяг виконаних робіт:

за рахунок бюджету - 26,643 млн грн

ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО

І півріччя 2018 року

договірні роботи – 3,426 млн грн



ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО

І півріччя 2018 року

ПРОВЕДЕНО РЕМОНТ

вулиць Жмаченка, Регенераторна, Сергієнка, Харківське шосе, 

Березняківська, проспектів Миру, А. Навої, Визволителів, 

Броварського проспекту та ін.

Ремонтні роботи (всього 9 832,7 тис грн):

✓ поточний (дрібний) ремонт покриття балансових вулиць, ліквідація аварійної ямковості;

✓ поточний (дрібний) ремонт а/б за допомогою машин «Крафко Магнум»;

✓ заливка тріщин;

✓ поточний (середній) ремонт покриття балансових вулиць;

✓ ремонт оглядових колодязів та зливоприймачів.

Роботи по утриманню (12 759,4 тис грн):

✓ доріг та тротуарів (зимове та літнє механізоване і ручне прибирання);

✓ гідроспоруд (оглядові  колодязі, зливоприймачі, фарбування нпо, к/в стрічки)



Санітарне утримання вулично-шляхової мережі 

на площі 1 321,7 тис. кв. м
Вивезено:

76,94 тон сміття

2 650 тон піскозмету

Очищено: 

297 зливоприймачів

499 оглядових колодязів

Відремонтовано: 

145 зливоприймачів

25 оглядових колодязів

ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО

І півріччя 2018 року



ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО

І півріччя 2018 року

Розвиток дорожньої інфраструктури



Обрізка дерев

Планові показники виробничої програми перевиконано:

2 500 

шт.

4 423 

шт.

План
Виконано

9 500 

шт.

10 415 

шт.

614 

шт.

1 388 

шт.

329 

шт.

500 

шт.

1 000 

шт.

300 

шт.

Обрізка кущів

Обрізка омели

Посадка кущів

Посадка дерев

Посадка квітів

430 

тис. 

шт.

План

Виконано

434 

тис. 

шт.

1,0 га

2,0 га

1 074 

шт.

1,0 га

2,0 га

200 

шт.

Влаштування газонів

Ремонт газонів

Зняття сухостійних 

та аварійних дерев

Виконано робіт:

за рахунок 

бюджетних 

асигнувань на 

загальну суму 21,7 

млн грн 

(темп росту 103 %)

по договірним 

роботам – на суму 

4,5 млн грн (темп 

росту 101 %)

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ

І півріччя 2018 року



ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ

І півріччя 2018 року

Проведено капітальні ремонти на 3 об’єктах на суму 42 млн грн
Перша частина другої черги робіт у парку «Перемога»

Парк на Русанівській набережній (II черга) 

Сквер на бульварі Я. Гашека, 6-8



Капітальний ремонт 18 об’єктів:
• скверу від будівлі СЗШ №4 на вул. Стальського 26А та вздовж буд. 4А, 2Б, 2А, 2 на вул. Курнатовського

• сходів, влаштування пандусів, дитячого та спортивного майданчиків в парку на житловому масиві «Райдужний»

• спортивно-оздоровчого парку по вул. Ю. Шумського, 3 (біля озера Тельбін)

• пішохідних доріжок у Парку культури та відпочинку «Гідропарк»

• скверу біля станції метро «Лівобережна» по вул. Є. Сверстюка

• парку біля Центру культури і мистецтв Дніпровського району

• інженерних мереж у парку на Дніпровській набережній

• скверу по вул. Вифлеємській, 16 та вул. Тампере, 15

• скверу на розі вул. Празької і Харківського шосе

• скверу на вул. Вершигори, 1, 3, 3А, 3-Б, 9Б, 9

• скверу Мікросад на вул. Григорія Чупринки

• скверу на вул. І. Миколайчука, 3-3А

• скверу по Харківському шосе, 9-13

• скверу по вул. Ю. Шумського, 1Б-3

• скверу на бульварі Верховної Ради

• скверу по вул. Пожарського, 8

• скверу по вул. Краківській, 11

• скверу в селищі ДВРЗ

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ

І півріччя 2018 року

Перспективи на ІІ півріччя 2018 року



7,5 

тис. осіб

На обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення 

Дніпровської райдержадміністрації 
22,5 

тис. осіб

18 105 

сімей

17,5 
тис. осіб

4,5 тис.

1,2 тис.

2,7 тис.

З інвалідністю

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

І півріччя 2018 року

Учасники війни та бойових дій



ДОПОМОГА 

ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИМ 

ОСОБАМ

на обліку 23,6 тис. 

осіб
у І півріччі 2018 року 

взято на облік та 

видано довідки 2 тис. 

переміщеним особам 

(1,3 тис. довідок 

нового зразку); 

призначено 3,4 тис. 

щомісячних адресних

допомог

для покриття витрат

на проживання

СОЦІАЛЬНИЙ   ЗАХИСТ

І півріччя 2018 року

ДОПОМОГА 

УЧАСНИКАМ АТО

на обліку 1661 

учасників АТО
36 - поранено в ході

проведення АТО; 

33 дніпровчан

значиться загиблими; 

57 – статус членів сімей 

загиблих 

військовослужбовців в 

АТО (в т.ч. 13 

неповнолітніх);

21 – заява на курси 

цільового призначення 

та профнавчання

НА ОБЛІКУ

69,6 тис. осіб в 

Єдиному 

державному 

автоматизованому 

реєстрі осіб, які 

мають право на 

пільги;

23,3 тис. осіб 

користуються 

пільгами з оплати 

за житлово-

комунальні 

послуги

ЖИТЛОВІ 

СУБСИДІЇ

14 тис. 

одержувачам 

субсидій надіслано 

листи про 

необхідність 

подання нової 

заяви та декларації



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 78 пенсіонерів-волонтерів) 

на обліку

4 967 одиноких 

непрацездатних громадян, 

з яких 1 297 підопічних -

на надомному 

обслуговуванні

СОЦІАЛЬНИЙ   ЗАХИСТ

І півріччя 2018 року



Щомісячні безкоштовні 
продуктові набори

(отримало 470 осіб на 
суму 233,3 тис. грн)

Святкові продовольчі 
набори

(отримало 1 400 осіб на 
суму 268,5 тис. грн)

Лежачі хворі 
забезпечуються 

гігієнічними засобами

(підгузки, пелюшки, 
гігієнічні прокладки)

Матеріальна допомога

(отримала 931 особа;

1 012,0 тис. грн)

За рахунок

коштів міської

цільової програми

«Турбота.

Назустріч

киянам»

СОЦІАЛЬНИЙ   ЗАХИСТ

І півріччя 2018 року



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

СОЦІАЛЬНИЙ   ЗАХИСТ

І півріччя 2018 року



КВАРТИРНИЙ ОБЛІК

Станом на І 

липня 2017 

року

12 807 осіб

Станом на І 

липня 2018 

року

12 355 осіб

І півріччя 2018 року

Позачерговики

1 003

Першочерговики

4 148

На загальних 

підставах

7 656

Позачерговики

939

На загальних 

підставах

7 404

Першочерговики

4 012

- 6,38 %

- 3,28 %

- 3,29%

- 3,53 %

За рахунок 

інвентаризації черги: 



КВАРТИРНИЙ ОБЛІК

Поліпшення житлових умов громадян:

Виключено із складу службової 

житлової площі підприємств, установ, 

організацій

Включено житлових приміщень  до 

складу службових підприємств, 

установ, організацій

Надано службових житлових 

приміщень працівникам житлово –

комунального господарства 

Дніпровського району м. Києва

Затверджено спільних рішень 

адміністрації підприємства про 

надання житлової площі працівникам

Надано (продовжено) дозвіл на 

тимчасове проживання в житловому 

приміщенні з маневреного фонду 

району

Призначено грошову компенсацію за 

належні житлові приміщення згідно з 

постановами Кабінету Міністрів 

України від 19.10.2016 № 719 та від 

28.03.2018 № 214

І півріччя 2018 року

Надано (приєднано) кімнат в 

комунальних квартирах

Надано житлових приміщень згідно з 

чергою квартирного обліку

17

5

6

3

1

8

1

5



У підпорядкуванні                      

Дніпровської РДА 

34 заклади охорони 

здоров’я

Київська клінічна лікарня  

№ 11

2 консультативно-

діагностичних центри 

26 амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини, 

з яких 16 - відокремлені

5 комунальних 

некомерційних підприємств –

центрів первинної медико-

санітарної допомоги

813 лікарів 

та 1 184 молодших 

медичних спеціалістів 
(загалом укомплектованість 

кадрами становить 84%)

Лікувально-

профілактичними закладами

обслуговується 356,1 тис. 
осіб

282,3 тис. 

дорослих 

(79,3%)

73,8 тис. 

дітей 

(20,7%)

ОХОРОНА   ЗДОРОВ’Я

І півріччя 2018 року



ОХОРОНА   ЗДОРОВ’Я

З січня 2018 року фінансування галузі здійснюється через 
Департамент охорони здоров’я виконавчого органу КМР (КМДА)

На рік затверджено 

видатки в сумі 

291,9 млн грн

За І півріччя надійшло коштів 

на суму 137,4 млн грн:

115, 4 млн грн – оплата праці

10,2 млн грн – забезпечення медикаментами 

та виробами медичного призначення

0,7 млн грн – придбання продуктів 

харчування

7, 4 млн грн – оплата комунальних послуг

3,7 млн грн – інші видатки

І півріччя 2018 року



ОХОРОНА   ЗДОРОВ’Я

127 652 декларації лікаря з 

пацієнтом - підписано     

(36 % від населення 

Дніпровського району)

5 стаціонарних пунктів 

(працюють щоденно) 

відвідало 3 219 осіб

27 мультидисциплінарних 

бригад провели обстеження 

462 осіб, які не здатні до 

самообслуговування

І півріччя 2018 року



ОХОРОНА   ЗДОРОВ’Я

Покращення матеріально-технічної бази медичних закладів 

Комп’ютерний томограф

Комунальне некомерційне 

підприємство 

«Консультативно-

діагностичний центр 

Дніпровського району 

міста Києва» (Філія № 4) 

(вул. Ентузіастів, 49)

Магнітнорезонансний томограф

Введено в 

експлуатацію:

І півріччя 2018 року



ОСВІТА

144 навчальні заклади:

59 закладів загальної середньої освіти

34 197 учнів

77 закладів дошкільної освіти 

14 372 дитини 

8 закладів позашкільної освіти 

8 657 вихованців

І півріччя 2018 року



ОСВІТА

заробітня плата з 

нарахуваннями

503,0 млн грн
енергоносії

71,5 млн грн

харчування

27,5 млн грн

інші видатки

11,6 млн грн

Фінансово-економічне забезпечення 

І півр. 2017 р.
533,9 млн грн

І півр. 2018 р.

634,7 млн грн

на 18,9 % більше

Кошти по загальному фонду по галузі «Освіта» (613,6 млн грн.)

І півріччя 2018 року



ОСВІТА

обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами

національних меншин (освітня субвенція)

на Нову українську школу (в тому числі на придбання мультимедійних комплексів, комп'ютерів/ноутбуків,

техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами)

освітня субвенція на закупівлю пристроїв для програмування компакт-дисків із звуковим записом

для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов

на створення профільних STEM та STEAM - центрів при закладах освіти (кабінети фізики, біології, хімії тощо)

придбано 90 ноутбуків для забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних

обладнання для харчоблоків та обладнання для пралень дошкільних навчальних закладів

оголошені торги на придбання комп’ютерної техніки

інше (фільтри для води, акустична система, медіа-студія)

Фінансово-економічне забезпечення 

Спеціальний фонд - 22 008,9 тис. грн на:

І півріччя 2018 року



Капітальні ремонти:

ОСВІТА

І півріччя 2018 року

у 13-ти 

дошкільних 

навчальних 

закладах 
(ДНЗ №№ 53, 166, 274, 311, 

368, 443, 446, 453, 566, 568, 

576, 688, 700)

у 7-ми 

закладах 

освіти 
(ДНЗ №№ 303, 583, 515 

«Березняки», 522, 525, 577 та 

ЦДЮТ(приміщення на вул. 

Березняківська, 6-а)

реконструкція з 

прибудовою та 

надбудовою 

СЗШ № 42 
(вул. Хорольська, 19)



ОСВІТА

Плани на ІІ півріччя 2018 року

Капітальні ремонти на суму 49 451,4 тис. грн:

покрівель та фасадів у 8 закладах освіти

приміщень у 9 закладах дошкільної та 12 закладах загальної середньої освіти

будівлі закладу дошкільної освіти № 702

місць загального користування у 6 закладах дошкільної та 6 закладах загальної середньої освіти

стадіонів та спортивних майданчиків у 2 закладах загальної середньої освіти

пралень у 2 закладах дошкільної освіти

тіньових навісів у 8 закладах дошкільної освіти

огорожі у 2 закладах загальної середньої освіти

вхідних груп у 3 закладах загальної середньої освіти

безбар’єрне середовище у 3 закладах освіти

заміна вікон на енергоефективні у 18 закладах освіти

І півріччя 2018 року



ОСВІТА

отримали 200 балів за результатами ЗНО-2018 2 випускників закладів загальної середньої освіти

12 учнів отримали призові місця на ІV Всеукраїнському етапі учнівських олімпіад

76 випускників 11-х класів нагороджені Золотою медаллю, 42 випускники - Срібною медаллю

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

вибороли 576 призових місць, конкурсів імені Петра Яцика, Тараса Шевченка – 78 призових місць

учень 9-А класу Технічного ліцею м.Києва Леонтюк Нікіта здобув 1 місце на Всеукраїнській відкритій

олімпіаді з робототехніки RoboDrive (представлятиме Україну у Тайланді на міжнародних перегонах)

35 загальноосвітніх та 4 дошкільних навчальних заклади району реалізовували 12 експериментальних

програм регіонального рівня та 12 – всеукраїнського рівня, 18 закладів освіти вдало впроваджували в

навчально-виховний процес результати 15 експериментальних програм

учень ліцею № 208 Федір Юдін отримав золото на 59 Міжнародній математичній олімпіаді у Румунії

І місце на міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018» у номінації «Українська

мова та література» здобула вчителька НВК «Домінанта», у номінації «Фізична культура» ІІ місце

здобув учитель НВК № 30 «ЕКОНАД»



LEGO технології у рамках 

програми благодійного фонду 

ЛЕГО Фаундейшен «Сприяння 

освіті»

Заклади дошкільної освіти  №№ 

568, 583, 633, 655 впроваджують 

інноваційні технології

ОСВІТА

І півріччя 2018 року

Експериментальне дослідження 

за темою «Музейна педагогіка як 

фактор активізації взаємодії 

педагогічного, дитячого та 

батьківських колективів»

Заклад дошкільної освіти № 444 

працює у форматі експериментального 

навчального закладу регіонального 

рівня



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 (вул. Алматинська, 109)

Театр української традиції «Дзеркало»

КУЛЬТУРА
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КУЛЬТУРА

І півріччя 2018 року

Ремонт дитячої музичної школи № 13

(вул. Е. Вільде, 5)

Ремонт дитячої музичної школи № 20

(вул. А. Бучми, 5)

На завершальному етапі поточні ремонти у 4-х закладах культури на загальну суму 350 тис. грн. (ДМШ 

№ 13 ім. М. Глінки та ДМШ № 20, Школа джазового та естрадного мистецтв , ремонт теплопункту ЦКтаМ)

На покращення матеріально-технічної бази

витрачено 1,3 млн грн (придбано музичні 

інструменти, меблі, звукову та світлову 

апаратуру, періодичні видання, книжкову 

продукцію)

Розпочато капітальний ремонт 

Дитячої музичної школи №16 

(загальна вартість - 2 млн грн; 

укладено договори на ремонт 

приміщення на суму 1,4 млн 

грн, ремонт фасадів – 300 тис. 

грн)



Проведено 992 культурно-масових та суспільно-

громадських заходи (фестивалі мистецтв,

театралізовані дійства, звітні концерти, виставки,

урочисті покладання квітів тощо)

Учні шкіл естетичного виховання Дніпровського

району займали призові місця, ставали переможцями

конкурсів, фестивалів, отримували дипломи, грамоти,

заохочувальні призи (п'ятьом талановитим учням шкіл

естетичного виховання вручено стипендії голови КМДА)

КУЛЬТУРА
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КУЛЬТУРА

Після закінчення ремонту Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини 

працює в тестовому режимі (вул. Метрополита А. Шептицького, 24)



В Центральній районній бібліотеці ім. П.Г. Тичини реалізовано
громадський проект «BIBLIO HUB для людей з вадами зору» 

(єдиний проект-переможець серед публічних бібліотек)

КУЛЬТУРА
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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

73 спортзали

345 площинних 

споруд тощо

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРИ ТА СПОРТ
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРИ ТА СПОРТ

Відремонтовано два прибудинкових 

спортивних майданчика:

І півріччя 2018 року

Спортивна площадка 
(вул. Райдужна, 3-А)

Футбольне поле
(бульв. Перова, 28)



взяли участь
близько 18 тис. 

учасників

Проведено 22 районних 

спортивно-масових заходи

Найбільш яскравим спортивним 

досягненням 2018 року є срібна 

нагорода вихованки районної ДЮСШ 

№16 Юлії Левченко на етапі Світового 

туру IAAF в закритих приміщеннях у 

польському Торуни з легкої атлетики у 

стрибках в висоту.

Також Юлія встановила молодіжний 

рекорд України зі стрибків у висоту в 

приміщенні на «Різдвяних стартах», що 

проходили в легкоатлетичному манежі 

КМШВСМ. Результат – 1,97 метрів.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРИ ТА СПОРТ
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1 505 багатодітних сімей, в яких виховується 4 771 дитина

на 1 жінку подали документи для присвоєння почесного 

звання «Мати-героїня». Всього в районі 65 матерів-героїнь

направлено на оздоровлення та відпочинок 302 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 104 посвідчення для батьків та 201 посвідчення дитини 

з багатодітної сім’ї

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
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Соціальними послугами охоплено 

1 582 сім’ї (особи)

Здійснено 954 

оцінки потреб 

сімей (осіб)

Під соціальним 

супроводом 

перебувало 97 

родин

3 прийомних сім’ї

2 дитячі будинки сімейного типу

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
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п/к «Факел» (вул. Петра Запорожця, 7) 

п/к «Ровесник» (вул. Червоноткацька, 27/2)

І півріччя 2018 року

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Ремонти підліткових клубів:



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
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Станом на 

01.07.2018 р. на 

первинному обліку 

служби у справах 

дітей – 421 дитина

(34 дитини 

поставлено на 

облік у І півріччі 

2018 року)

341 дитина 

під опікою та 

піклуванням

18 дітей на 

вихованні в 

дитячих 

будинках 

сімейного 

типу

2 дитини в 

прийомних 

сім’ях

29 дітей в 

дитячих 

державних 

закладах на 

повному 

державному 

забезпеченні

141 дітей-сиріт
278 дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування

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

дітей, позбавлених батьківського піклування

32 кандидати в усиновителі (станом на 01.07.2018 року) 

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

числа перебуває на квартирному обліку (станом на 01.07.2018 року) 

89 обстежень житлово-побутових умов проживання дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах

440 питань розглянуто Комісією з питань захисту прав дитини Дніпровської РДА

12 профілактичних рейдів «Діти вулиці»

67 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, поставлені на облік

ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ   

ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Центр надання адміністративних послуг 

Надано 41 687 адміністративних 

послуг (на 21 % більше, ніж у І 

півр. 2017 року)

63 639 заявників 

звернулось до 

Центру

1 378 заявників 

отримали вмотивовані 

відмови

Звернулося більше 11 774 

громадян за паспортними 

послугами

(шосте місце серед 

ЦНАПів столиці)
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

І півріччя 2018 року

просторий зал очікування із 

зручними диванами

5 санвузлів із засобами гігієни, 1 

із яких для людей з інвалідністю

дитяча кімната

кімната для сповивання і 

годування немовлят

міні-кафе

супутні послуги з копіювання 

документів

інформаційні стенди із зразками 

заяв

три платіжні термінали (для 

сплати адміністративного збору)

Створено належні умови для 

комфортного перебування 

відвідувачів:



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД І   ЗАКОННИХ 

ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

До Дніпровської райдержадміністрації 

надійшло 30 293 звернення 
(з них 28 226 - отримано від КБУ «Контактний центр міста Києва»)

Звернулося 39 295 громадян 

(з урахуванням колективних

звернень)

182 громадянина 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 5 засідань 

Громадської ради та 7 

засідань правління 

Громадської ради)

Рада директорів підприємств 

промислового комплексу 

(проведено 2 засідання), 

Координаційна Рада з питань 

розвитку малого та середнього 

підприємництва при голові РДА 

(проведено 1 засідання)

Колегія
(проведено 6 

засідань)
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СПІВПРАЦЯ  З  ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Дніпровська райдержадміністрація 

співпрацює з:

23 Громадськими 

організаціями

14 Благодійними

фондами

За підтримки активістів 
району призупинено 

будівництво за адресою: 

вул. Малишка, 9-А
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ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ «ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ 2»

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

6 великих

Реконструкція стадіону

школи № 158

Реконструкція стадіонів

шкіл № 11 та № 66

Русанівка - безпечний

острів. Крок другий

Русанівка. Теплі школи

Русанівка – спортивний

острів. Перший крок

Багатофункціональний

майданчик для

роликових та льодових

видів спорту

11 малих

«BIBLIO HUB» для людей з вадами зору -

РЕАЛІЗОВАНО

Дитячі майданчики «Дитяча мрія» у ДНЗ № 433

Інклюзивна зона здоров’я на березі Дніпра

Освітлення  прибудинкових  територій 

автономними  сонячними  ліхтарями

Спортивний двір на Микільській Слобідці

Спортивний двір – вул. 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 І півріччя 2018 року



СПІВПРАЦЯ




