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З В І Т  

про роботу Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

за  1 півріччя 2016 року 

Пріоритетними напрямами діяльності Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації відповідно до Конституції України, Закону України “Про 

місцеві державні адміністрації” є забезпечення на території району: виконання Законів 

України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів 

виконавчої влади; законності і правопорядку, дотримання прав і свобод громадян; 

виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного 

розвитку, програм охорони довкілля; підготовки та виконання бюджету.  

З метою забезпечення виконання Конституції України, законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень Київської міської та 

Дніпровської районної в місті Києві державних адміністрацій, державних і 

регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм 

охорони довкілля та на цій основі підтримання законності і правопорядку, додержання 

прав і свобод громадян, належної реалізації прав мешканців територіальної громади 

Дніпровського району м. Києва, а також організаційного, інформаційно - аналітичного, 

кадрового, правового, матеріально-технічного забезпечення діяльності Дніпровською 

районною в місті Києві державною адміністрацією (далі – райдержадміністрація) 

проведена наступна робота:  
 

Апарат райдержадміністрації 
 

Відділ з питань кадрової роботи та державної служби 
 

Станом на 01.01.2016 року до структури райдержадміністрації входить 8 

структурних підрозділів, які мають статус юридичних осіб, штатною чисельністю 218 

одиниць. З метою інформаційно-аналітичного, кадрового, правового, матеріально-

технічного та іншого організаційного забезпечення діяльності райдержадміністрації в 

структурі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації утворено апарат 

штатною чисельністю 171 одиниця. До складу апарату входить 22 відділи та 3 сектори. 

Загальна чисельність працівників Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації становить 389 штатних одиниць.  

Кадровий потенціал райдержадміністрації характеризувався в кількісних і якісних 

показниках наступним чином: укомплектованість кадрів  до загальної чисельності 

працюючих  становить 92%, з них керівники- 28,4%, жінки-77,1 %; з вищою освітою 

89,5%, зі стажем державної служби від 5 до 10 років -18,8%, зі стажем державної 

служби від 10 років-24,9%.  

Укомплектованість посад та якісні показники державних службовців в цілому 

забезпечують виконання завдань, що стоять перед райдержадміністрацією. 

Постійно проводилась профілактична робота спрямована на дотримання вимог 

антикорупційного законодавства України  та підвищення ефективності роботи щодо 

запобігання проявам корупції серед усіх категорій державних службовців. Проведена 

робота  щодо своєчасного декларування доходів державними службовцями за 2015 рік. 

Проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на 

них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2015 році. Всього підлягало щорічній 

оцінці 236  державних службовця. Із них отримали: високі оцінки – 55 осіб; добрі 

оцінки – 177 осіб; задовільні – 4 особи; незадовільні оцінки відсутні. 

На виконання плану-графіка навчання Київського міського центру перепідготовки 

та підвищення кваліфікації державних службовців та з метою удосконалення 

професійних вмінь і навичок  47 працівників адміністрації підвищили фахову 

кваліфікацію. 

Протягом звітного періоду підготовлено 290 розпоряджень з кадрових питань та 

27 розпоряджень з питань заохочення кращих працівників Дніпровського району м. 

Києва, згідно з якими нагороджено 98 осіб. 
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Організаційний відділ 
 

Організаційним відділом райдержадміністрації, відповідно до покладених на 

нього завдань, протягом I півріччя 2016 року забезпечено за пропозиціями структурних 

підрозділів райдержадміністрації, погодженими із відповідними заступниками голови 

райдержадміністрації підготовку 25 тижневих планів роботи райдержадміністрації та 

планів роботи райдержадміністрації на ІІ та ІІІ квартали 2016 року.  

За період з січня по червень 2016 року забезпечено підготовку щоденної та 6 

щомісячних інформацій про основні заходи, що проводяться райдержадміністрацією та 

надіслано до управління організаційної роботи Київської міськдержадміністрації, а 

також особистих щоденних (погодинних) планів роботи голови райдержадміністрації. 

З метою упорядкування роботи, консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів утворених при райдержадміністрації проведено моніторинг роботи за його 

результатами оновлено їх перелік. 

Відповідно до Положення про Колегію райдержадміністрації забезпечено 

підготовку плану засідань колегії на ІІ півріччя 2016 року райдержадміністрації.  

 За звітній період відділом забезпечено підготовку та проведення 6 засідань 

колегії райдержадміністрації. За результатами цих засідань складено відповідні 

протоколи та спільно із структурними підрозділами з урахуванням пропозицій 

підготовлено 16 рішень колегії.  

У зв’язку з кадровими змінами своєчасно готуються розпорядження про зміни до 

складу колегії.  

Забезпечено організацію проведення 20 нарад за участю голови 

райдержадміністрації щодо вирішення актуальних питань життєдіяльності району та за 

їх матеріалами складено протоколи, під час яких надано 127 доручень, які опрацьовані 

у встановлені терміни. 

Щомісячно готувалися графіки чергувань керівних працівників 

райдержадміністрації у святкові та вихідні дні. 

Документи, що стосуються роботи відділу та потребують висвітлення (проекти 

планів роботи, рішення Колегії, перелік консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів тощо) оприлюднені на офіційному субвеб-сайті 

райдержадміністрації, в порядку передбаченому Законом України “Про доступ до 

публічної інформації. 

Систематично та своєчасно аналізується інформація на офіційному субвеб-сайті 

райдержадміністрації, зокрема, розділ “Довідник” окремі його частини, за які 

відповідає відділ та закріплені відповідним розпорядженням голови 

райдержадміністрації. 

На виконання доручення Київської міськдержадміністрації було підготовлено 

інформацію про голову райдержадміністрації, його заступників та керівників 

структурних підрозділів, в тому числі, які мають статус юридичної особи та надіслано 

для виготовлення телефонного довідника до Київської міськдержадміністрації. 

Також, за окремим дорученням голови райдержадміністрації та керівника апарату 

було опрацьовано та узагальнено всю необхідну інформацію та виготовлено 

телефонний довідник Дніпровського району м.Києва (для службового користування). 

Підготовлено 728 вітальних листівок від імені голови райдержадміністрації з 

нагоди загальнодержавних свят, ювілейних дат -657, днів народжень керівників органів 

влади вищого рівня, структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, 

установ, організацій міста та району-71. 

Забезпечено участь працівників райдержадміністрації, представників 

громадськості, підприємств, установ та організацій району в загальноміських заходах 

(День пам’яті жертв політичних репресій тоталітарного режиму на території 

Національного історико-меморіального заповіднику «Биківнянські могили», День 

Європи) та в акції  «Зробимо Україну чистою разом». 
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Юридичний відділ 
 

Протягом І півріччя 2016 року працівники юридичного відділу 

райдержадміністрації, за дорученням голови райдержадміністрації, в залежності від 

напрямку діяльності, здійснювали представництво інтересів Дніпровської 

райдержадміністрації в судах різної юрисдикції та різних інстанцій. Всього в 

провадженні працівників відділу знаходилось  67 справ.  

У звітному періоді забезпечено прийом, розробку та розміщення тендерної 

документації з конкурсних торгів, які проводились райдержадміністрацією, а також 

забезпечено розміщення інформації на електронному майданчику “E-tender” при 

проведенні електронних закупівель, а саме: розміщення оголошення, інформації про 

переможця, технічного завдання, проекту договору, підписаного договору. На стадії 

підписання договору з переможцями аукціону забезпечено юридичний супровід і 

візування договорів. З 01.01.2016 по 01.07.2016 в системі електронних торгів проведено 

38 закупівель. 

За 6 місяців цього року за дорученням керівництва райдержадміністрації 

розглянуто 156 заяв, скарг та   звернень громадян ,  опрацьовано (виконано) 1243 

документи, які надійшли на розгляд до відділу через систему “АСКОД.” . 

Протягом І півріччя 2016 року опрацьовано 351 розпорядження голови 

райдержадміністрації, з яких 7 розпоряджень  направлено на реєстрацію до Головного 

управління юстиції м,Києва, як нормативно-правові акти. 

З кадрових питань опрацьовано 317 розпоряджень; проведено юридичну 

експертизу на відповідність чинного законодавства України 32 договорів оренди з 

суб’єктами господарювання  та подовження договорів оренди в кількості 28. 

Працівники відділу брали участь у роботі міжвідомчої координаційно-методичної 

ради з правової освіти населення Дніпровського району міста Києва, Опікунської ради, 

Комісії з прав дитини,  постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 

при райдержадміністрації, Комітету з конкурсних торгів Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації тощо. 
 

Відділ організації роботи з документами 
 

Протягом звітного періоду  відділом опрацьовано через систему електронного 

документообігу АСКОД  13606 документів з них: вхідних -6016 документів службової 

кореспонденції, які надійшли  від  Київської міської ради (131), КМДА (1744), інших 

установ, організацій міста (4046) та розпоряджень КМДА (95); вихідних документів -

6636, них: на виконання доручень-5604 документів, ініціативних -1032; внутрішніх 

документів -636, з них зареєстровано - 351 розпорядження голови 

райдержадміністрації, 16 рішень Колегії райдержадміністрації, 23 протоколи доручень 

на нарадах у голови райдержадміністрації, першого заступника голови 

райдержадміністрації . 

Протягом року до райдержадміністрації надійшло  218 запитів на інформацію від 

фізичних осіб, від юридичних осіб -50 запитів. Всі запити опрацьовано у встановлені 

чинним законодавством України терміни, запитувачам надано обґрунтовані відповіді. 

Так, за результатами розгляду кількість задоволених запитів на інформацію склала 255  

запитів, 12 запитів стосувались питань, що не є в компетенції райдержадміністрації та 

згідно з вимогами частини третьої стаття 22 Закону України “Про доступ до публічної 

інформації” направлено належним розпорядникам  запитуваної інформації з 

одночасним повідомленням про це запитувача та 1 запитувачу інформації відмовлено в 

наданні інформації. 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності районної держапвної адміністрації як 

розпорядника публічної інформації з боку запитувачів не надходило. 
 

Відділ контролю 
 

Протягом І півріччя 2016 року  до відділу контролю надійшло 1957  документів. 
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З урахуванням довгострокових документів в цей же період підлягало контролю 

3657 доручень, які виконано без порушення  термінів виконання. доручень, що стоять 

на контролі в Контрольному управлінні КМДА, допущено не було.  

З метою забезпечення високого рівня виконавської дисципліни на засіданні 

Колегії райдержадміністрації 23 лютого 2016 року розглянуто питання щодо стану 

виконання в Дніпровській райдержадміністрації документів органів влади вищого рівня 

та службової документації. 

Працівниками відділу забезпечено підготовку та надання голові 

райдержадміністрації,  першому заступнику голови, заступнику голови та керівнику 

апарату райдержадміністрації інформації про стан виконавської дисципліни в 

управліннях, відділах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації. 
 

Відділ роботи із зверненнями громадян райдержадміністрації 
 

За звітний період через відділ роботи із зверненнями громадян надійшло 

2286 письмових та усних звернень громадян, що на 28,4 % більше, ніж за аналогічний 

період минулого року. Із загальної кількості звернень 72% − письмові звернення та 28% 

− усні, викладені на особистому прийомі.  

Безпосередньо від громадян отримано 922 звернення. Ще 1265 звернень надійшло 

з Київської міської державної адміністрації, 13 − з органів прокуратури, 6 − від 

народних депутатів України, 31 – від депутатів Київської міської ради, 4 − з Верховної 

Ради України, 2 – з Адміністрації Президента України, 43 − від інших державних 

установ, підприємств та організацій. 

Серед загальної кількості звернень 349 − колективні, кількість яких, порівняно з 

аналогічним періодом минулого року, збільшилась на 63,8 %. 

Усього, з урахуванням колективних звернень, до Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації за шість місяців поточного року звернулося більше 16 

тисяч громадян. 

За звітний період керівництвом райдержадміністрації проведено 46 прийомів 

громадян – 39 особистих та 7 виїзних, з них головою райдержадміністрації 19 прийомів 

– 14 особистих та 5 виїзних.  

На прийомах керівниками райдержадміністрації було прийнято 173 особи, з них 

головою райдержадміністрації −72, в тому числі 24 особи − на виїзних особистих 

прийомах. 

Головою райдержадміністрації проведено 4 «гарячі» телефонні лінії, під час яких 

надійшли дзвінки від 9 громадян.  

У 2286 зверненнях громадян, що надійшли за звітний період, було порушено 2876 

питань. 

За кількістю перше місце посідають звернення з питань житлово-комунального 

господарства. У співвідношенні до загальної кількості питань, порушених у 

зверненнях, частка питань житлово-комунального господарства становила 54,7 %; 

соціального захисту − 16 %; житлової політики − 6,6 %; забезпечення законності та 

правопорядку – 4,1 %; сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту – 1,4 %; 

охорони здоров’я – 1,1 %; аграрної політики та земельних відносин − 0,9 %; транспорту 

і зв'язку − 0,8 %; освіти – 0,8 %; праці і заробітної плати − 0,3 %; інші − 13,3 %. 

Серед звернень житлово-комунального напрямку найчастіше порушувались 

питання благоустрою − 160, оплати квартир та комунальних послуг – 150, поточного та 

капітального ремонту будинків − 122, незадовільного опалення та теплопостачання  − 

95, встановлення лічильників − 78, роботи ЖРЕО − 86, ремонту дахів − 52, ремонту 

сантехнічного обладнання та комунікацій – 49, водопостачання – 45, роботи ліфтів – 24, 

облаштування дитячих майданчиків − 16, ремонту та будівництва доріг − 11. 

Питання благоустрою прибудинкових територій, незадовільного технічного стану 

будинків, неналежного теплопостачання та опалення і сьогодні залишаються найбільш 

проблемними в районі. Слід зазначити, що надавачами  послуг з централізованого 

опалення та гарячого водопостачання є підприємства не підпорядковані 

райдержадміністрації - ТОВ «Єврореконструкція», ПАТ «Київенерго» і 
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взаємовідносини між виконавцем послуг та споживачами  визначаються  умовами 

договору «Про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої 

води». Утім мешканці для  вирішення питань відновлення чи забезпечення 

неналежного гарячого водопостачання звертаються до райдержадміністрації чи 

Київської міської державної адміністрації, а не до безпосереднього надавача послуги. 

Проведення капітального ремонту застарілого житлового фонду,  асфальтового 

покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів потребує  значних 

фінансових витратах та досить тривалого часу. Разом з тим Дніпровська районна в місті 

Києві державна адміністрація вживає відповідних заходів для вирішення порушених у 

зверненнях питань загального характеру та індивідуальних проблем мешканців району. 

Так, враховуючи звернення громадян, надаються пропозиції відповідним 

департаментам Київської міської державної адміністрації щодо включення конкретних 

об’єктів до міських цільових програм, як-от по заміні ліфтів, капітального ремонту 

покрівель, сходових клітин, встановлення будинкових приладів обліку тепла, 

облаштування дитячих майданчиків та інш. 

Друге місце за кількістю звернень належить зверненням  з питань соціального 

захисту. У січні-червні 2016 року до райдержадміністрації надійшло 489 звернень від 

учасників антитерористичної операції, в яких порушувались два основні питання − 

встановлення пільг за оплату житлово-комунальних послуг та надання матеріальної 

допомоги. 

Загалом до райдержадміністрації надійшло більше тисячі звернень від громадян 

пільгових категорій та осіб, які потребують соціального захисту й підтримки (за 

даними, наведеними у зверненнях). Серед них: учасників антитерористичних операцій 

– 341, інвалідів, учасників війни та бойових дій – 269, інвалідів І, ІІ, ІІІ груп − 77, 

членів багатодітних сімей, одиноких матерів – 25, ветеранів праці, «дітей війни»» − 85, 

пенсіонерів − 129, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС − 16 та ін. 

Питання, які найбільше турбують громадян пільгових категорій, стосуються, в 

першу чергу,оплати квартир та комунальних послуг, надання матеріальної допомоги, 

призначення субсидій, поліпшення житлових умов, встановлення лічильників обліку 

води та тепла. 

Слід зазначити, що більшість громадян для вирішення питань соціального 

напрямку звертається безпосередньо до районного управління праці та соціального 

захисту населення. За 6 місяців поточного року до районного управління праці та 

соціального захисту населення звернулося 240201громадян з різних питань, що на 17,5 

% більше ніж за аналогічний період минулого року. 

З метою забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в 

управлінні проводить свої прийоми та надає консультації громадянам, в частині 

реалізації права людини на правову допомогу, представник "Центру правової допомоги 

киянам, які опинились у складних життєвих обставинах". У разі необхідності, 

малозахищеним громадянам, управління надає направлення для отримання безоплатної 

правової допомоги. За звітний період видано 3 направлення.  

Третє місце за кількістю посідають звернення з питань житлової політики. Серед 

них найчастіше порушувались питання щодо надання житла, зарахування на 

квартирний облік, приватизації житла, зміни договору найму житлових приміщень.  

Крім письмових та усних (викладених на особистому прийомі) звернень, відділ 

роботи із зверненнями громадян опрацьовує також заяви, скарги та пропозиції 

громадян, зареєстровані в телефонному режимі операторами комунальної бюджетної 

установи «Контактний центр м. Києва» та направлені в район для відповідного 

реагування. 

За звітний період від комунальної бюджетної установи «Контактний центр м. 

Києва» до Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надійшло 23093 

звернень громадян, з них найбільше з питань житлово-комунального – 14912, зокрема: 

відсутнє освітлення у під’їзді за відсутності/несправності лампочок -1331; не працює 

пасажирський ліфт-1260 ; відсутнє гаряче водопостачання-1088; незадовільна 
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температура опалення -761;відсутнє опалення -668; прибирання снігу на прибудинковій 

території, вулицях та тротуарах-615; укладання та ремонт асфальтного покриття -585; 

ремонт дахів -583;  утримання  підвалів, колясочних, технічних поверхів -559;  відсутнє 

холодне водопостачання -550;  прибирання приміщень – 521;  прибирання та 

санітарний стан територій – 507; незадовільна температура гарячого водопостачання -

454; технічне обслуговування систем тепло- і водопостачання та водовідведення -387; 

відсутнє електропостачання -339; вологе прибирання приміщень -300; не працює 

вантажний ліфт – 297; ремонт під’їзду-259; інші технічні недоліки стану ліфту -246; 

перевірка дозвільної документації, демонтаж кіосків -239; прибирання льодяного 

покрову на прибудинковій території, вулицях та тротуарах -236; ремонт та 

обслуговування зливневих стоків- 178;  видалення аварійних, пошкоджених хворобами 

дерев -159; проведення дезінсекції -129;  утримання  клумб, газонів -122; незадовільний 

вивіз сміття -120. 

 Відповідно до Регламенту Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації діловодство за зверненнями громадян, в тому числі і контроль за 

виконанням звернень, що надійшли на адресу керівництва райдержадміністрації, 

покладається на відділ роботи із зверненнями громадян. 

Так, у січні-червні цього року працівниками відділу проведено 6 перевірок 

організації роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах 

райдержадміністрації. Зокрема, перевірено: відділ торгівлі та споживчого ринку, відділ 

з питань оренди та майна комунальної власності, управління праці та соціального 

захисту населення райдержадміністрації, управлінні освіти, управлінні культури, 

туризму та охорони культурної спадщини, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту. 

Інформаційні довідки про результати перевірок надані голові райдержадміністрації. 

Забезпечено проведення  4 засідань районної постійно діючої комісії з питань розгляду 

звернень громадян. 

З метою перевірки стану виконання доручень, наданих керівництвом Київської 

міської державної адміністрації на звернення громадян, працівниками відділу спільно з  

працівниками управління житлово-комунального господарства та будівництва 

райдержадміністрації та управління з питань звернень громадян апарату Київської 

міської державної адміністрації проведено 7 виїзних днів контролю. 

Питання організації роботи із зверненнями громадян, виконавської дисципліни 

щодо розгляду їх заяв, скарг та пропозицій структурними підрозділами 

райдержадміністрації, підпорядкованими комунальними підприємствами,  перебуває на 

постійному контролі відділу. 
 

Відділ адміністративно-господарського забезпечення 
 

У І півріччі 2016 року працівниками відділу забезпечено оформлення необхідної 

документації та укладено договори на 2016 рік з відповідними організаціями-

надавачами послуг щодо надання послуг з водо -, теплопостастачання, 

енергозабезпечення, послуг міського та внутрішнього зв’язку, технічної підтримки 

комунікаційних систем райдержадміністрації, обслуговування ліфтів, охоронної 

сигналізації  тощо. 

Протягом звітного періоду проводились роботи по забезпеченню безперебійного 

міського, та внутрішнього зв’язку, а також  технічної підтримки комунікаційних систем 

зв’язку райдержадміністрації.   

Забезпечено контроль за безперебійною роботою та технічним станом 

теплообмінного профілю гарячого водопостачання (бойлера).під час опалювального 

сезону 2015/2016 років, а також здійснювався щоденний контроль: за прибиранням 

приміщень, прибудинкової території та вивозу сміття; за роботою охорони 

адмінбудівлі та роботою охоронної сигналізації; за технічним станом ліфтового 

господарства (ремонт та обслуговування) тощо. 

Постійно та вчасно надавалась звітна документація щодо використаних 

енергоносіїв та комунальних послуг до Публічного акціонерного товариства 
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“Київенерго”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Євро-реконструкція”,  

Публічного акціонерного товариства “Акціонерна Компанія “Київводоканал”. 

З метою енергозбереження в приміщеннях проводилось встановлення 

енергозберігаючих ламп та контроль за економією електроенергії в приміщенні 

райдержадміністрації. 

Протягом звітного періоду  забезпечено: господарське обслуговування і належне 

утримання майна у відповідності з правилами і нормами виробничої санітарії, 

пожежної безпеки споруд і приміщень; виконання робіт по ремонту комп’ютерної та 

оргтехніки, по заправці, відновленню картриджів, тонерів; проведено закупівлю, 

видачу та списання  канцелярських товарів; проведено інвентаризацію майна, що 

знаходиться на балансі райдержадміністрації, а також здійснювалось матеріально-

технічне забезпечення засідань колегій, нарад, семінарів інше.  
 

Відділ бухгалтерського обліку і звітності 
 

Протягом звітного періоду відділом забезпечено виконання кошторису видатків, 

своєчасно підготовлено нарахування та перерахування на карткові рахунки заробітної 

плати, проведено інші обов’язкові платежі. Здійснювався контроль за законністю, 

своєчасністю та правильністю оформлення первинних документів, використанням 

фонду оплати праці тощо. 
 

Архівний відділ 
 

Протягом І півріччя 2016 року працівниками архівного відділу прийнято та 

оформлено документи з особового складу ліквідованих підприємств, установ та 

організацій, які були  зареєстровані у Дніпровському районі м. Києва. На зберігання 

прийнято документи від 19 ліквідованих підприємств, установ та організацій в 

кількості 111 справ. 

Всім установам, що ліквідуються, були надані роз’яснення про порядок 

підготовки та передачі документів на зберігання, перевірялась правильність 

оформлення та належність документів. Ведеться електронна картотека ліквідованих 

підприємств та установ що були розташовані на території Дніпровського району міста 

Києва. 

Відремонтовано та відреставровані 50 одиниць зберігання. 

Протягом звітного періоду на розгляд до відділу надійшло 64 листів від установ, 

організацій, підприємств. 

На особистий прийом до відділу звернулося 224 особи. 

За звітний період видано 278 архівних довідок, витягів, архівних копій та 

відповідей. Всі запити були опрацьовані та надані відповіді у встановлені 

законодавством України терміни. Звернення громадян та організацій про надання 

адміністративних послуг були зареєстровані через інформаційну систему 

адміністративних послуг дозвільного центру м. Києва. 

Упродовж 2015 року працівниками відділу постійно надавалися консультації 

громадянам, представникам установ, підприємств і організацій  щодо оформлення та 

пошуку документів, а також методична допомога та консультації працівникам 

адміністрації, управлінням, службам району. 

26 січня 2016 року організовано та проведено засідання експертної комісії на 

якому затверджено Зведену номенклатуру справ Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, яку також затверджено погоджено з Державним архівом 

м.Києва.  
 

Відділ ведення Держаного реєстру виборців 
 

Протягом 1 півріччя 2016 року відділом, на підставі відомостей, наданих 

суб’єктами подання опрацьовано 6 періодичних поновлень бази даних Державного 

реєстру виборців (далі – Реєстр), в тому числі завантажено до Реєстру і оброблено: 1129 

записів з відомостями про громадян України, яким виповнилося 18 років; 32 записи з 
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відомостями про осіб, які набули громадянства України; 2939 записів з відомостями 

про виборців, які зареєстрували своє місце проживання на території Дніпровського 

району міста Києва; 3407 записів з відомостями про виборців, які зняті з реєстрації за 

місцем проживання на території Дніпровського району міста Києва; 883  записи з 

відомостями про виборців, які отримали паспорт громадянина України у зв’язку із 

зміною прізвища, імені, по батькові, записи з відомостями про виборців, які змінили 

дату або місце народження, відсутні; 2300  записів з відомостями про виборців, смерть 

яких зареєстровано в органі державної реєстрації актів цивільного стану; 242  записи з 

відомостями про виборців, зареєстрованих за юридичною адресою закладу, який 

відповідно до закону веде облік бездомних осіб, записи з відомостями про виборців, 

знятих з реєстрації за юридичною адресою закладу відсутні; 23  записи з відомостями 

про виборців, щодо яких встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно; 11  

записів з відомостями про виборців, які були визнані недієздатними, записи про 

скасування рішення щодо визнання громадян України недієздатними - відсутні. 

За результатами проведення організаційно-правової підготовки та виконання дій 

щодо ведення Державного реєстру виборців видано 395 наказів керівника відділу 

стосовно 46725 виборців. 

На виконання завдань та доручень Служби розпорядника Реєстру видано: 36  

наказів щодо знищення записів в Реєстрі стосовно 1979  виборців; 2 накази щодо 

вилучення 16 кратних включень за дорученням Служби розпорядника Реєстру. 

В результаті перевірки інформації про осіб, які містяться в указах Президента 

щодо набуття або втрати ними громадянства України опрацьовано 54  записи. 

Упродовж звітного періоду, в результаті здійснення візуального та 

автоматизованого контролю повноти і коректності персональних даних Реєстру у 

взаємодії з виборцями та суб’єктами надання інформації, виконано уточнення 

відомостей про 2025 осіб.   

З направлених 10 звернень до виборців отримано відповідь та опрацьовано 

відомості про 2 осіб. 

На підставі проведеного уточнення та отриманих документів від суб’єктів 

подання завантажено до Реєстру і оброблено: 1446 записів з відомостями про громадян 

України, яким виповнилося 18 років; 217 записів з відомостями про виборців, які 

зареєстрували своє місце проживання на території Дніпровського району міста Києва; 

34 записи з відомостями про виборців, які зняті з реєстрації за місцем проживання на 

території Дніпровського району міста Києва; 842 записи з відомостями про виборців, 

які отримали паспорт громадянина України у зв’язку із зміною прізвища, імені, по 

батькові, 566 записів з відомостями про виборців, які змінили дату або місце 

народження; 47 записів з відомостями про виборців, які були визнані недієздатними. 

Протягом І півріччя 2016 року проведено роботи по уточненню персональних 

даних виборців, які отримували паспорт громадянина України у Дніпровському РВ ГУ 

Державної міграційної служби України в м.Києві. За результатами проведеної роботи 

виявлено не поданими суб’єктами подання і включено до Реєстру відомості про 1446 

осіб. 

За звітний період опрацьовано заяви громадян України щодо змін в Реєстрі: 21  

заява про включення до Реєстру, 19  заяв щодо зміни ідентифікаційних даних виборців; 

5  заяв щодо зміни виборчої адреси; 12  електронних запитів осіб в особистому кабінеті 

виборця на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. 

Протягом шести місяців 2016 року розглянуто та підготовлено відповіді на 418 

інформаційних запитів, які надійшли від  державних органів та  громадян України. 

Підготовлено два подання до Центральної виборчої комісії щодо внесення змін до 

Реєстру 44 виборчих дільниць на постійній основі в зв’язку зі зміною меж та 

перейменуванням геонімів. 

У І півріччі 2016 року проведено організаційні та інженерно-технічні роботи 

відповідно до календарного плану із захисту інформації згідно з вимогами Комплексної 

системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи 

“ Державний реєстр виборців ”. 
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Відділ інформаційних технологій  
 

Відділом інформаційних технологій протягом І півріччя 2016 року забезпечено 

безперебійне функціонування комп’ютерної техніки та корпоративної комп’ютерної 

мережі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації із наданням різних 

видів електронних послуг: укладено договір з ФОП Островським С.В. про надання 

послуг по обслуговуванню комп’ютерної мережі райдержадміністрації на 2016 рік; 

здійснювався супровід та адміністрування комп’ютерної мережі райдержадміністрації 

та комп’ютерних мереж окремо розташованих підрозділів ; забезпечувалося 

застосування електронного цифрового підпису в апараті райдержадміністрації, а також 

технічне супроводження та відновлення працездатності комп’ютерної техніки, 

програмного забезпечення, які використовуються в структурних підрозділах 

райдержадміністрації; постійно надавалися консультації працівникам 

райдержадміністрації щодо роботи в ОС Windows, пакеті програм Microsoft Office 

(Word, Excel, Outlook), програм архівації даних та роботі в мережі, тощо.  

Упродовж І півріччя 2016 року працівниками відділу здійснювалися заходи на 

виконання вимог із технічного захисту інформації при функціонуванні інформаійно-

телекомунікаційних систем апарату райдержадміністрації. 

З метою використання інтернет-технологій для підвищення ефективності та 

відкритості роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та для можливості 

роботи в АС “АСКОД” укладено договір з ТОВ “Ультралінк” на 2016 рік про 

забезпечення користувачів комп’ютерних мереж апарату (бульв. Праці, 1/1) та відділу 

(Центру) надання адміністративних послуг (вул. Бажова, 11/8) високошвидкісним 

доступом до мережі Інтернет. 

Протягом  січня-червня 2016 року підготовлено та погоджено технічні вимоги по 

придбанню комп’ютерної техніки та периферійного обладнання, придбано та 

встановлено необхідне обладнання для забезпечення стабільної роботи інформаційно-

телекомунікаційної мережі  та виконання вимог із технічного захисту інформації. 

У зв’язку з передачею повноважень у сфері реєстрації юридичних, фізичних осіб-

підприємців,місця проживання/перебування фізичних осіб забезпечено налаштування 

комп’ютерної та орг.техніки, створено поштові скриньки, отримано електронні цифрові 

підписи працівників, а також отримано та налаштовано доступ до відповідних 

інформаційних ресурсів. 

Протягом звітного періоду підготовлено 7 проектів розпоряджень голови 

райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу, а саме: щодо 

надання права застосування електронного цифрового підпису працівникам 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації; про скасування  права 

застосування електронного цифрового підпису тощо.  

До Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та до управління 

інформаційно-телекомунікаційних систем та захисту інформації КМДА  підготовлено 

та надано інформацію щодо: наявних ІТС Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; про стан захисту інформації; про використання антивірусних 

програмних засобів російського виробництва тощо. 
 

Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 
 

Відділ здійснює керівництво у сфері громадсько-політичних відносин та заходи 

щодо забезпечення ефективної реалізації державної внутрішньої політики в районі, яка 

здійснюється у відповідності до чинного законодавства України. 

Протягом І півріччя 2016 року відділ систематично готував для департаменту 

суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації (КМДА), а саме: 

щомісячну інформацію про найбільш важливі соціально-економічні та суспільно-

політичні події на території Дніпровського району. Підготовлено 6 зазначених 

інформаційно-аналітичних довідки; інформування щодо обсягів гуманітарної допомоги 
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для внутрішньо переміщених осіб від громадських, благодійних, волонтерських 

організацій  ( щомісяця до 5 та 25 числа); щотижневі плани роботи відділу. 

З метою формування громадянської свідомості та патріотизму киян, 

налагодження співпраці з громадськістю протягом звітного періоду представники 

інститутів громадянського суспільства постійно залучались до проведення 

загальнодержавних, міських та районних свят, визначних дат та пам’ятних подій. 

Зокрема, забезпечувалась участь представників громадськості від Дніпровського 

району столиці в загальноміських та районних заходах, присвячених Дню Соборності 

та Свободи України (21 січня), Дню вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав (15 лютого), Міжнародному жіночому дню (4 березня), День перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні (9травня), Дню пам'яті жертв політичних репресій 

(15 травня), Дню Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні(22 червня), Дню 

Конституції України (28 червня). 

Відділом постійно надавалась методична допомога активним мешканцям району 

щодо ініціювання діяльності органів самоорганізації населення (ОСНів), механізму їх 

створення. Створювались умови для самореалізації потенціалу існуючих ОСНів. Відділ 

надавав організаційну підтримку діяльності ради сприяння діяльності органів 

самоорганізації населення Дніпровського району м. Києва, яка була створена задля 

налагодження більш тісної й ефективної співпраці між райдержадміністрацією та 

ОСНами задля оперативного вирішення нагальних питань життєдіяльності мешканців 

району.  

Протягом І півріччя 2016 року забезпечено організаційну та інформаційну 

підтримку діяльності громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. Зокрема, відділ займався підготовкою засідань громадської 

ради, її правління та постійних комітетів з подальшим оформленням відповідної 

документації за підсумками проведення. У I півріччі 2016 року проведено чотири 

засідання громадської ради при Дніпровській райдержадміністрації, на яких розглянуто 

питання щодо створення експертної групи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та затверджено її склад;затверджено 

План роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2016 рік (04 лютого); 14 квітня 2016 року розглянуто проект Статуту 

територіальної громади міста Києва, який презентував Олександр Чунаєв - заступник 

голови органу самоорганізації населення “Комітет мікрорайону “Русанівка”  та питання 

щодо результатів засідання “круглого столу” на тему: “Реформування ЖКГ: проблеми 

та шляхи їх вирішення”, який відбувся 12 квітня 2016 року в приміщення 

райдержадміністрації.  

09 червня 2016 року на черговому засіданні Громадської ради при Дніпровській 

райдержадміністрації розглянуто звіти голів комітетів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації стосовно виконання Плану 

роботи та звіт робочої групи з моніторингу діяльності підліткових клубів за місцем 

проживання. Участь у черговому засідання взяв голова району Онофрійчук В.П.  

У І півріччі 2016 року за  участю працівників відділу організовано та проведено 

єдиний день інформування населення, трудових колективів підприємств, установ та 

організацій Дніпровського району м.Києва  присвячений Дню Соборності та Свободи 

України, Дню пам’яті героїв Крут, 30-роковинам Чорнобильської катастрофи, Дню 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дню Конституції України, дню 

прийняття Декларації про державний суверенітет України та обговорення Програми 

соціально-економічного розвитку м.Києва.  

Протягом І півріччя 2016 року відділом було опрацьовано 594 документи, 

розглянуто в установленому порядку 11 інформаційних запитів, які надходили від 

друкованих та електронних засобів масової інформації (ЗМІ), громадських організацій 

та громадян; 44 звернення громадян і громадських організацій; 18 запитів на 

проведення кінозйомок на території Дніпровського району. 

Для забезпечення відкритості діяльності райдержадміністрації та регулярного 

інформування громадськості про важливі події в житті Дніпровського району 
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функціонує офіційний субвеб-сайт Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. Протягом звітного періоду відділом було розміщено на офіційному 

субвеб-сайті Дніпровської райдержадміністрації – 602 інформаційно-аналітичних 

матеріалів, а також 3 привітання голови райдержадміністрації з нагоди державних свят 

та пам’ятних дат. 

Головний спеціаліст з питань режимно – секретної роботи 
 

Протягом року забезпечено дотримання вимог внутрішньо-об’єктового режиму в 

райдержадміністрації та її структурних підрозділів, а також дотримання вимог з 

підготовки документів з обмеженим грифом доступу.  
 

Сектор  з питань оборонної та  мобілізаційної роботи 
 

У звітному періоді забезпечено підготовку документів з питань оборонної та  

мобілізаційної роботи тощо. 
 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання і 

виявлення корупції  
 

У І півріччі 2016 року забезпечено взаємодію з правоохоронними органами 

району з питань забезпечення охорони громадського порядку і безпеки дорожнього 

руху під час масових заходів в районі та велику увагу було приділено стану боротьби зі 

злочинністю та корупцією у районі. 

Так, 26 січня 2016 року на засіданні Колегії райдержадміністрації заслухано 

питання «Про виконання у 2015 році заходів міської цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2012-

2015роки»; 26 лютого відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних 

органів у Київській місцевій прокуратурі №4 з питання «Стан протидії злочинності в 

Дніпровському районі міста Києва протягом 12 місяців 2015 року»; 15 березня на 

засіданні Колегії районної державної адміністрації заслухано питання  «Про стан 

виконання Закону України «Про  запобігання  корупції» у Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації»; 13 червня відбулася робоча зустріч працівників 

Дніпровського управління поліції ГУ НП у м.Києві з представниками житлово-

будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

громадськості району. 

З метою забезпечення доброчесності працівників органів державної влади  в 

райдержадміністрації  було підготовлено та  затверджено «План заходів щодо 

запобігання корупції у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 

2016 рік». 

Впродовж звітного періоду проведено 7 семінарів по ознайомленню з основними 

положеннями антикорупційного законодавства України. З працівниками 

райдержадміністрації проведена роз’яснювальна робота щодо порядку заповнення 

декларацій. Всі працівники своєчасно подали декларації до відділу з питань кадрової 

роботи та державної служби, копії яких надіслані до органів Державної фіскальної 

служби для перевірки достовірності зазначених відомостей. Декларації перевірено на 

наявність/відсутність конфлікту інтересів, за результатами перевірки конфлікту 

інтересів не виявлено. 

На офіційному субWeb-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації розміщено: звіт про результати проведення у Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації у 2015 році заходів щодо запобігання і протидії 

корупції; про результати виконання заходів комплексної програми профілактики та 

протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2012-2015 роки ; звіт про 

роботу спостережної комісії за 2015 рік, статтю «Участь громадськості в заходах щодо 

запобігання корупції ”„ Індекс сприйняття корупції в Україні за 2015 рік».  

Впродовж півріччя сектор взаємодіяв з Дніпровським управління ГУ НП у 

м.Києві, Управлінням патрульної служби МВС у м.Києві та громадськими 
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формуваннями  в питаннях забезпечення охорони громадського порядку та безпеки 

дорожнього руху в районі. Здійснювався контроль та надавалась необхідна допомога 

районному громадському формуванню з охорони громадського порядку і державного 

кордону. Сектором опрацьовано 215 вхідних матеріалів та розглянуто 216 звернень 

громадян з них 131, що надійшли від КБУ «Контактний центр». 

З метою надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від 

відбування покарання, організація виховної роботи з особами, умовно-дострокового 

звільненими від відбування покарання та громадського контролю за їх поведінкою 

протягом невідбутої частини покарання діє спостережна комісія Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації. 

Впродовж звітного періоду проведено 3 засідання комісії, погоджено 1 

клопотання (подання) кримінально-виконавчої  інспекції щодо умовно-дострокового 

звільнення від відбування покарання у виді виправних робіт. 

Спостережною комісією поставлено на облік 31 особу, умовно-достроково 

звільнених з місць  позбавлення волі, знято з обліку34  по закінченню терміну.  

Протягом звітного періоду спостережною комісією та окремими структурними 

підрозділами райдержадміністрації проведено наступну роботу. А саме: послугами 

районного центру зайнятості скористалось 9 осіб, звільнених з місць позбавлення волі, 

яким було надано профконсультаційні послуги та ознайомлено з наявними вакансіями; 

Медичними послугами у лікувально-профілактичних закладах району скористалося 12 

осіб, які були оглянуті лікарями та пройшли флюорографічне обстеження.  

Протягом І півріччя 2016 року  9 особам вказаної категорії  через Центр надання 

адміністративних послуг надано допомогу у відновленні документів. 

Безкоштовними соціальними послугами спеціалістів Дніпровського районного в 

місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді скористалося 43 особи, 

які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, 

яким надано 68 інформаційних та соціальних послуг.  

Благодійною організацією “Обновление” надано продуктові набори 2 особам. 
 

Структурні підрозділи райдержадміністрації  (без права юридичної особи) 
 

Відділ обліку та розподілу житлової площі 
 

Станом на 01.07.2016  в районі перебуває на квартирному обліку для отримання 

житла та внесено до Єдиного загальнодержавного реєстру черговиків квартирного 

обліку внесено всього 12968 сімей, що є найбільшим показником серед всіх районів 

міста Києва. Так, на обліку перебуває сімей: позачерговиків -1027,  першочерговиків -

4249, на загальних підставах - 7692. 

Для забезпечення житловою площею мешканців Дніпровського району, які 

відповідно до чинного житлового законодавства потребують поліпшення житлових 

умов та перебувають на квартирному обліку, адміністрація району використовує  

житлову площу, яку щорічно передає району КМДА.  

Протягом звітного періоду на розгляд до відділу надійшло 1054 письмових 

звернень  (заяв), а саме: 179 звернень від громадян з різних житлових питань через 

відділ по роботі зі зверненнями громадян райдержадміністрації; 145 - від установ, 

підприємств та організацій; 81 - від мешканців Дніпровського району м. Києва з 

питання зарахування на квартирний облік; 32 –через КБУ  «Контактний центр 

м.Києва», 588 письмових звернень від фізичних та юридичних осіб надійшло з Центру 

надання адміністративних послуг Дніпровського району м.Києва. 

Усні консультації та роз’яснення, які надаються працівниками відділу на 

особистому прийомі, як правило, задовольняють більшу частину проблемних питань, 

які виникають у громадян, під час подання заяв щодо зарахування на квартирний облік, 

внесення відповідних змін у справи квартирного обліку, надання житлової площі з 

фонду соціального призначення, видачі ордерів на житло, тощо. 

Роз’яснення надаються на особистих прийомах, які проводять в установлені дні 

начальник відділу, його заступник та спеціалісти відділу, а також за графіком голова 
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райдержадміністрації та заступник голови. Всього надано консультації 525  

громадянам. 

Так, головою райдержадміністрації прийнято 7 мешканців, заступником голови 

райдержадміністрації -11 громадян, начальником відділу -99. 

Протягом  звітного періоду : перезатверджено на квартирному обліку сімей, 

облікові справи яких надійшли з інших районів м. Києва та підприємств, на яких 

було ліквідовано квартирний облік -1; прийнято на квартирний облік (сімей)-61; 

надано черговикам довідок про перебування (не перебування) на квартирному 

обліку-215; відправлено черговикам оповіщень про зарахування на облік (або 

зняття)-114; знято з квартирного обліку  (сімей)-92; підготовлено до видачі ордерів (в 

тому числі на службове житло) -21 тощо.  

А також, внесено до Єдиного державного реєстру черговиків та  внесено зміни до 

Реєстру  відомості про 590 черговиків, виключено з Реєстру -392 черговиків. 

Працівниками відділу підготовлено 19 розпоряджень голови 

райдержадміністрації з різних квартирних питань. 

За звітний період в районі було надано : 2 службові квартири працівникам установ 

та організацій району; 3 квартири черговикам квартирного обліку ; 7 сім’ям–мешканцям 

колишніх гуртожитків були надані ордери на займані житлові приміщення; видано 6 

ордерів на виконання рішення Дніпровського районного суду м.Києва тощо.  

Протягом року організовано та проведено 10 засідань постійно діючої районної 

громадської комісії з житлових питань. 
 

Відділ (центр) надання адміністративних послуг 
 

Протягом І півріччя 2016 року до відділу (центру) надання адміністративних 

послуг з питань видачі документів дозвільного характеру звернулося 54 суб’єкти 

підприємницької діяльності, в результаті було видано 41 документ дозвільного 

характеру ( в тому числі зареєстровано 23 декларації відповідності матеріально-

технічної бази суб’єкта господарювання з питань пожежної безпеки), 13 суб’єктам 

підприємницької діяльності відмовлено у реєстрації декларацій.  

У звітному періоді  адміністраторами видано  2 документи дозвільного 

характеру, а саме: висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на 

діючий об’єкт та декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання з питань пожежної безпеки. 

З питань отримання адміністративних послуг звернулося 21 643  фізичних 

особи: надано 18 896 адміністративних послуг, 369 особам відмовлено в наданні 

адміністративних послуг. Суб’єктам підприємницької діяльності видано 746 

інформаційних талонів та договорів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою 

(розташування малих архітектурних форм та об’єктів сезонної торгівлі). 

Протягом звітного періоду адміністраторами відділу надано 114 

адміністративних послуги. 
 

Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб 
 

 Відділ розпочав свою роботу з 04 квітня 2016 року. 

 Станом на 30.06.2016 працівниками відділу розглянуто  5744 документів. В 

результаті розгляду видано 27 довідок про реєстрацію місця проживання; внесено 72 

відомості про місце проживання/перебування (перейменування вулиць, технічна 

помилка); знято з реєстрації місця проживання 2928 фізичних осіб;зареєстровано місця 

проживання -2717 фізичних осіб. 

 З початку роботи відділу його працівники брали участь у 3 семінарах з питань 

реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, які проводились на базі 

Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг КМДА. 
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Відділ промисловості, підприємництва та регуляторної політики 
 

У І півріччі 2016 року працівниками відділу забезпечено виконання завдань  

відповідно до функцій покладених на відділ. 

Протягом звітного періоду здійснювався моніторинг економічного стану галузей, 

проводився аналіз оперативних, статистичних даних діяльності промислового 

комплексу району. 

Щоквартально формувався інформаційно-аналітичний звіт про обсяги реалізації 

продукції, інші показники роботи 50 промислових підприємств. Відповідна інформація 

для узагальнення направлялась до Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва КМДА. 

Питома вага обсягів реалізованої продукції промисловими підприємствами 

району в загальних обсягах по м. Києву за останніми статистичними даними склала 

5,0% (6 місце серед районів м. Києва). Згідно моніторингу показників соціально-

економічного розвитку районів міста Києва за вказаний період по обсягах реалізованої 

промислової продукції у розрахунку на 1 працюючого в промисловій діяльності 

Дніпровський район займає 3 місце, а в розрахунку на 1 особу населення - 7 місце. 

На засіданні колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

15.03.2016 року за поданням відділу було розглянуто і прийнято відповідне рішення з 

питання «Про підсумки роботи промислового комплексу Дніпровського району міста 

Києва за 2015 рік». 

Проводилась робота по організації виїзних нарад на промислових підприємствах 

району. Зокрема, за участю голови районної державної адміністрації відбулось 

відвідування ТОВ «Київський механічний завод «Магістраль», ПрАТ «Фанплит», Філії 

«Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця». За результатами 

відвідування виконувались доручення у вирішенні порушених питань керівниками 

підприємств. 

За сприяння в інформаційній підтримці відділу підприємства промислового 

комплексу, малі підприємства району залучались до участі у міжнародних та 

загальнодержавних, міських спеціалізованих виставково-ярмаркових заходах.  

Так, в рамках святкування Дня Києва 27.05.2016 в Конгресно-виставковому 

центрі Chamber Plaza при Торгово-промисловій палаті України (вул.Велика 

Житомирська, 33) була проведена виставка «Зроблено в Києві». 

У виставковому заході Дніпровський район м.Києва представили промислові 

підприємства: ПАТ «Укрпластик» (виробництво гнучких пакувальних матеріалів); 

ПрАТ «Фанплит» (виготовлення деревоволокнистих плит, фанери, меблів); ТОВ 

«Київський механічний завод «Магістраль» ім. М.П. Шульгіна» (виробництво 

дорожньої техніки); державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Еластик» 

(розробка і виробництво натуральних, силіконових каучуків, гум, виробів з них); 

державне дослідне підприємство Інституту продовольчих ресурсів Національної 

академії аграрних наук України (виготовлення бактеріальних заквасок і концентратів); 

ТОВ «Герольдмайстер» (розробка та виготовлення нагородно-сувенірної продукції).  

Переможцем міського конкурсу «Кращий експортер» за 2015 рік, підсумки якого 

були підведені у квітні 2016 року, стало ТОВ «КАМ-ТРЕЙД» (категорія «мале 

підприємство з виробництва готових металевих виробів»). 

Відділом проводився щоквартальний аналіз закупівель продукції (товарів) у 

київських виробників головними розпорядниками коштів бюджету м. Києва по 

Дніпровському району. 

Здійснюється щоквартальний моніторинг стану ринку праці на економічно 

активних підприємствах та працевлаштуванні на них переміщених із тимчасово 

окупованої території та зони проведення АТО. 

Проводиться робота з промисловими підприємствами, науковими установами по 

наповненню ними інформаційної системи формування баз даних промислового і 

наукового комплексів м. Києва ІС «Промисловість і наука». Станом на 01.07.2016 

зареєстровано в системі 38 підприємств та наукових установ району. 
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У звітному періоді забезпечено проведення 2-ох засідань Ради директорів 

підприємств промислового комплексу, установ та організацій Дніпровського району 

м.Києва при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, на яких 

розглядались актуальні питання функціонування промислового комплексу та 

напрацьовувались пропозиції щодо поліпшення його роботи. Всього розглянуто 8 

питань, а саме: про стан пожежної та техногенної безпеки в районі та виконання заходів 

щодо її посилення; про стан роботи по мінімізації фіскального навантаження на 

промислові підприємства міста Києва за користування ними земельних ділянок; про 

роботу інформаційної системи формування баз даних промислового і наукового 

комплексів міста Києва ІС «Промисловість і наука»; про участь промисловців району у 

Другому національному форумі з підтримки експорту 27-28 квітня 2016 року; про стан 

проведення чергового призову на строкову військову службу в Дніпровському районі 

м. Києва; про результати роботи промислового комплексу району у І кварталі 2016 

року; про участь промисловців району у виставці продукції київських 

товаровиробників «Зроблено в Києві» 27 травня 2016 року; про створення презентації 

діяльності підприємств району. 

Станом на 01.01.2016 в Дніпровському районі м.Києва зареєстровано 54,5 тисяч 

суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 18,5 тисяч юридичних осіб та 36,0 

тисяч фізичних осіб-підприємців. 

Спільно з структурними підрозділами райдержадміністрації здійснювався 

щоквартальний моніторинг виконання заходів з реалізації Комплексної київської 

міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та 

споживчого ринку.  

Для надання консультацій суб`єктам підприємницької діяльності в 

райдержадміністрації забезпечується робота щоденної «гарячої» телефонної лінії (044) 

292-92-00).  

У лютому-березні було забезпечено проведення 9 семінарів на тему «Особистий 

розвиток, фінансова грамотність, підприємництво» із залученням незалежних експертів 

з фінансових питань OVB – Allfinanz a.s. (кількість учасників 210). 

З метою інформаційно-консультативної підтримки суб’єктів малого і середнього 

підприємництва на офіційному веб-сайті райдержадміністрації під окремим банером 

функціонує розділ «Підприємництво», в якому, зокрема, підтримуються рубрики 

«Об’яви, новини», «ДПІ інформує», оприлюднено перелік об’єктів комунальної 

власності територіальної громади міста Києва по району, які можуть бути надані в 

оренду, розміщено інформацію про підрозділи, що задіяні в роботі із суб’єктами 

підприємництва. 

За вказаний період відділом було подано для розміщення на веб-сайті 

райдержадміністрації 386 інформаційних повідомлень. 

Відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» розглянуто пропозиції структурних 

підрозділів райдержадміністрації, громадян, суб’єктів господарювання та їх об’єднань 

щодо формування плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації на 2016 рік. 

Повідомлення з цього питання оприлюднене на офіційному веб-сайті 

райдержадміністрації (розділ «Регуляторна діяльність»). 

Протягом І півріччя  здійснювалось обстеження юридичних осіб, що за даними 

ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які цього не 

підтверджують, і які розташовані на території Дніпровського району міста Києва. 

Матеріали передані на розгляд Міської комісії з питань упорядкування юридичних осіб, 

що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які 

цього не підтверджують, і які розташовані у Києві, а також працівники відділу брали 

участь в проведенні перевірок стану ведення військового обліку на підприємствах, 

установах та організаціях Дніпровського району м.Києва. 

У І півріччі 2016 року на розгляд до відділу надійшло 19 звернень громадян щодо 

порушених питань по роботі громадського транспорту, зв’язку, організації безпеки 

http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2013/10/31/perelik_vilnyh_prymishen.pdf
http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2013/10/31/perelik_vilnyh_prymishen.pdf
http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2013/10/31/perelik_vilnyh_prymishen.pdf
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руху, отримання документів стосовно ліквідованих підприємств (установ, організацій), 

тощо. Після їх опрацювання підготовлено інформацію по зверненням для узагальнення 

іншим структурним підрозділам або направлені відповіді.  

Впродовж звітного періоду відділом згідно даних системи електронного 

документообігу «Аскод» створено і направлено 161 (без врахування співвиконання) 

вихідних листів по документах, які надійшли на виконання згідно з дорученнями від 

Київської міської державної адміністрації, та ініційованих райдержадміністрацією до 

суб’єктів господарювання, установ, організацій. 
 

Відділ економіки 
 

Впродовж звітного періоду відділом економіки підготовлено: інформацію для 

проведення рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних 

адміністрацій та розгорнуту аналітичну доповідь “Про підсумки економічного і 

соціального розвитку Дніпровського району міста Києва  за перше півріччя  2016 року”.  

Протягом І півріччя 2016 року працівниками відділу, щомісяця, проводився  

моніторинг основних показників економічного і соціального розвитку Дніпровського 

району м. Києва та надавався звіт про хід виконання заходів Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва на  2016 рік по Дніпровському району до Департаменту 

економіки та інвестицій КМДА, а також  проводилась координація роботи з питань 

закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти по розпорядниках бюджетних 

коштів Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та щоквартально 

надався зведений  звіт про проведення процедур закупівель товарів,  робіт і послуг за 

державні кошти розпорядниками бюджетних коштів райдержадміністрації до 

Департаменту економіки та інвестицій КМДА. 

В рамках   реалізації   районних   інвестиційних   проектів   працівники   відділу  

здійснювали узагальнення та аналіз інформації відповідно до звернень потенційних 

інвесторів та готували на їх основі районні інвестиційні пропозиції. 

Щомісячно надавалась інформація щодо виконання Програми економічного і 

соціального розвитку м.Києва в частині капітальних вкладень та (або) капітального 

ремонту по Дніпровському району до Департаменту економіки та інвестицій КМДА. 

Протягом звітного періоду   надавались пропозиції для коригування Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік по Дніпровському району в 

частині капітальних вкладень та (або) капітального ремонту до Департаменту 

економіки та інвестицій КМДА. 
 

Відділ торгівлі та споживчого ринку 
 

У звітному періоді працівниками відділу було організовано торгівельне 

обслуговування киян та гостей міста до таких свят, як: Водохреща (19 січня на 

території комунального закладу “ Парк культури та відпочинку “Гідропарк” 

Гідропарку),  День Пам’яті та примирення та День Перемоги (8-9 травня на території 

парку культури та відпочинку “Перемога”). 

Також, організовано торговельне обслуговування 15 травня під час відзначення 

Дня пам'яті жертв політичних репресій в Національному заповіднику “Биковнянські 

могили” під Києвом. 

Протягом І півріччя 2016 року спільно з комунальним підприємством  “:Київська 

спадщина” проведено 25 районних  ярмарківз продажу сільськогосподарської продукції 

та продовольчих товарів. В ярмарках прийняло участь 2515 представників 

товаровиробників, фермерських та селянських господарств, та реалізовано 

продовольчих товарів, сільськогосподарської продукції рослинного та тваринного 

походження  в кількості 1613,1 тонни. 

Відповідно до плану заходів затверджених Київською міською державною 

адміністрацією 04 квітня 2016 року прийняли участь у проведенні міського 

традиційного весняного загальноміського ярмарку з продажу посівних матеріалів 
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квітів, овочів, саджанців фруктових дерев і ягід, садово-огороднього інвентарю, 

господарчих та інших супутніх товарів на вул. Ревуцького. 

За  січень-червень 2016 року на розгляд до відділу надійшло 50 звернень 

громадян, крім того, за звітний період розглянуто та надано відповіді в установлений 

чинним законодавством України  термін  на 439 звернень громадян, які надійшли до  

комунальної бюджетної установи “Контактний центр м. Києва” виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

Всі звернення розглянуто, при необхідності з виїздом на місце, надано 

обґрунтовані відповіді заявникам без порушень термінів. Індекс задоволеності 

виконання звернень громадян відділом торгівлі та споживчого ринку щодо питань 

споживчого ринку складає 100,0%. 

Протягом звітного періоду на розгляд до відділу надійшло 6 інформаційних 

запитів, які опрацьовано в терміни, що передбачені чинним законодавством України, а 

також розглянуто та виконано  676 документів, що надійшли з Київської міської 

державної адміністрації, управління торгівлі та побуту, інших державних установ, 

юридичних та фізичних осіб підприємців. 

З метою забезпечення соціально незахищених категорій населення (інвалідів, 

ветеранів війни, одиноких громадян похилого віку) побутовими послугами першої 

необхідності підприємствами побутового обслуговування населення району 

безкоштовно надано послуг з ремонту взуття, годинників, пошиття та налагодження 

одягу, прання білизни, хімчистки одягу, фото та перукарських послуг 1300 мешканцям  

району.  
 

Відділ з питань оренди та майна комунальної власності 
 

За звітний період працівниками відділу  підготовлено 80 проектів розпоряджень 

голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу, а саме: про 

подовження строку дії договорів оренди нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації; про передачу в оренду без проведення 

конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. 

Києва; про затвердження висновків про вартість майна, переданого до сфери 

управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації; про укладання 

договорів оренди нежилих приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; про погодження змін істотних умов договору оренди майна 

територіальної громади міста Києва; про надання дозволу на передачу в суборенду 

майна територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації . 

Протягом І півріччя 2016 року організовано та проведено  3 засідання комісії з 

питань управління комунальним майном, переданого до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, на яких ухвалено 99 

пропозицій до постійної комісії Київради з питань власності стосовно нежитлових 

приміщень, право яких виборюється на конкурсних засадах, надання в оренду 

нежитлових приміщень, внесення змін щодо істотних умов до діючих договорів  та 

подовження договорів оренди нежитлових приміщень, які належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва та передані до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

З метою ефективного управління майном, переданого до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації,підвищення контролю за 

ефективністю діяльності підприємств, майно яких віднесено до сфери управління 

райдержадміністрації та прийняття управлінських рішень щодо майна територіальної 

громади м.Києва, яке знаходиться у сфері управління  райдержадміністрації працівники 

відділу забезпечують роботу створених допоміжних дорадчих органів. 

Так, протягом  звітного періоду організовано та проведено :  спільне засідання 

комісії з питань управління комунальним майном, переданого до сфери управління 
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Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та комісії з питань 

забезпечення своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень до 

бюджетів усіх рівнів, на якому розглядалося питання щодо ліквідації заборгованості з 

орендної плати та інших платежів орендарями за нежилі приміщення, що належить до 

комунальної власності територіальної  громади м. Києва; 1 засідання конкурсної комісії 

по проведенню конкурсу на право оренди майна комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, що передано до сфери управління Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

Орендодавцем об’єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва, 

переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації та балансоутимувачами об’єктів майна здійснюються заходи щодо 

контролю надходження орендної плати за використання нежитлового фонду, 

переданого до сфери управління Дніпровської райдержадміністрації. 

Протягом І півріччя 2016 року організовано та  проведено 2 засідання  балансової 

комісії по розгляду питань фінансово-господарської діяльності підприємств, майно 

яких віднесено до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, на яких було розглянуто результати господарської діяльності 18 

комунальних підприємств та 17 бюджетних організацій та установ. Надано пропозиції 

щодо фінансово-господарського поліпшення стосовно діяльності підприємств та 

бюджетних організацій. 

Протягом звітного періоду, щомісячно забезпечено подання до Прокуратури міста 

Києва та Дніпровського району міста Києва інформації стовно заборгованості 

орендарів з орендної плати за використання нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

За участю працівників відділу підготовлено 13 проектів рішення Київської міської 

ради щодо передачі в оренду нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, що передані до сфери управління Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації єдиним претендентам на право оренди, 

тощо.  

Протягом 6 місяців 2016 року укладено 32  договори оренди про передачу майна 

комунальної власності територіальної громади міста Києва та 110 додаткових угод про 

внесення змін до договору оренди нерухомого майна комунальної власності м. Києва. 

За використання суб`єктами господарювання на умовах оренди об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Києва, переданого 

до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у І 

півріччі 2016 року  отримано орендних платежів у сумі 9694,20 тис. грн. (без ПДВ), що 

становить 95,08% від нарахованої орендної плати у звітному періоді. 

За шість місяців цього року до бюджету м. Києва перераховано 420,36 тис. грн. 

орендної плати за користування майном, яке передано до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

У Дніпровському районі м. Києва спостерігаються одні з найбільших надходжень 

та перерахування до бюджету м. Києва орендної плати. 
 

Відділ з питань благоустрою та контролю за охороною природного середовища 
 

Відділом благоустрою та контролю за охороною природного середовища протягом 

І півріччя 2016 року на території району виявлено 2597 порушень благоустрою, з них 

усунено – 2597.  Прийнято участь у 107 виїзних нарадах з питань покращення стану 

благоустрою на території району.  

Проведено перевірку щодо законності розміщення та функціонування    295 малих 

архітектурних форм на території району. Видано приписів – 408, складено 72 

адміністративних  протоколів. Перевірено 49 нововстановлених споруд, надано 49 

приписів, складено 41 адміністративний  протокол. Постійно проводиться робота з 

демонтажу малих архітектурних форм, встановлених з порушенням чинного 



 19 

законодавства. З початку року  силами Дніпровської райдержадміністрації демонтовано 

67 об’єктів.  

Всього з початку року на порушників благоустрою складено 624 адміністративних 

протоколів ( у минулому році – 259). Постійно проводиться робота з демонтажу малих 

архітектурних форм, встановлених з порушенням чинного законодавства. З початку 

року силами райдержадміністрації, КП «Київблагоустрій» та власниками, з якими 

проведено попередню роз’яснювальну роботу,  демонтовано 154 об’єктів. 

У квітні-травні 2016 року проведено  двомісячник з благоустрою, озеленення та 

поліпшення санітарного стану району.  

Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності, були доведені вимоги щодо приведення території району до 

належного санітарно-технічного стану. 

Працівниками відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

райдержадміністрації, комунальними підприємствами Дніпровського району було 

розгорнуто широке інформування мешканців району через засоби масової інформації, 

на дошках оголошень біля кожного житлового будинку було розповсюджено листівки з 

інформацією про проведення весняного двомісячника з благоустрою та запропоновано 

прийняти активну участь у проведенні весняного двомісячника з благоустрою, толоках, 

суботниках на території району. 

Керівництвом району, керівниками та інспекторським складом відділу з питань 

благоустрою та контролю за охороною природного середовища щотижнево 

проводилися об’їзди території району. Недоліки, виявлені при об’їзді, доводились до 

балансоутримувачів території. 

В районі організовувалися та проводилися суботники, толоки з метою приведення 

території району до належного санітарного стану. За участю Дніпровської 

райдержадміністрації, підприємств, організацій, установ усіх форм власності та 

відомчого підпорядкування, учнів шкіл, студентської молоді та громадськості 

проводилися суботники, в яких взяли участь понад  38720 громадян. 

Інформація про виконання плану двомісячника щопонеділка надавалась до 

Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища м. Києва. 

За період двомісячника в районі ліквідовано 17 звалищ сміття.  

Впродовж квітня-травня поточного року КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва» на прибудинкових територіях, 

територіях загального користування, позабалансових територіях проводились наступні 

роботи з благоустрою, за кошти тарифу: відремонтовано та прочищено гідромонітором 

зливоприймальних мереж по вул. Березняківській, 10, вул. Серафимовича, 7, вул. 

Празькій, 25/2, вул. Миропільській, 31, 31-а, вул. Шалетт, 5-а, вул. Старосільській, 26, 

бульв. Шамо, 6, Русанівській набережній, 4, вул. Райдужній, 14, вул. Микільсько-

Слобідській, 6/2 протяжністю 996 п/м  на суму 59,28 тис. грн.; виготовлено та замінено 

13 решіток на зливоприймальні колодязі на суму 3,66 тис. грн.; відремонтовано 

оголовки 3-х зливоприймальних колодязів;  відремонтовано 49  дитячих майданчиків та 

15 спортивних майданчиків; впорядковано 2 пам’ятники (вул. Г. Чупринки, 2/8, просп. 

Возз’єднання,1); встановлено та відремонтовано  744 п/м огорожі  зеленої зони; - 

висаджено  653 дерева; висаджено 1118  кущів;  встановлено 62 лави для відпочинку  та 

відремонтовано 123 лави для відпочинку; замінено 12 будинкових покажчиків.  

За кошти інвесторів та кошти, які виділено депутатам Київради: відновлено 

асфальтове покриття на  607 кв. м; встановлено сучасний дитячий майданчики  по 

вул.Миропільській, 37-б; встановлено 2 нових спортивних майданчики (Дніпровська 

набережна, 9-а, просп. Тичини, 20-а); завезено 100 т піску на дитячі майданчики; 

завезено 35 т  рослинного грунту за кошти тарифу та 60 т грунту; 

В період проведення весняного двомісячника КП «Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Дніпровського району м. Києва» виконано заплановані роботи: поточний ремонт 

а/бетонних покриттів на 41-й вулиці району на площі  5771 кв. м ( план – 2000 кв. м ) в 

т.ч. : просп. Миру - 2223 кв. м, Дарницька площа - 244 кв. м, просп. Возз’єднання - 593 
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кв. м, просп. Ю. Гагаріна - 102 кв. м, вул. інженера Бородіна (С.Лазо)- 347 кв.  м, 

вул.Сиваська - 125 кв. м, вул. Астраханська - 68 кв. м, вул. Попудренка - 193 кв. м, вул. 

Курнатовського - 110 кв. м, вул. Сосницька - 109 кв. м, Броварський проспект - 286 кв. 

м,    вул. Шумського – 177 кв. м, Харківське шосе – 452 кв. м, Бульвар Верховної Ради – 

153 кв. м,   та інші. Крім того, виконано роботи по ремонту тріщин на бульв. Перова в 

обсязі 5656 м.п ; ремонт тротуарів на площі 641 кв. м (план – 100 кв. м) по  просп.Миру 

– 172 кв. м, по вул. Ентузіастів -469 кв. м ; відновлено асфальтобетонне покриття після 

розриттів тротуарів та проїздів на площі 788 кв. м (план - 500 кв. м) по району, в т. ч.: 

655 кв. м - площа відновлення після розриття ПАТ «Київенерго», ПАТ «АК 

«Київводоканал» - 133 кв. м; очищено зливоприймальників 465 од. (при плані 450 од.), 

оглядових колодязів 245 од. ( план – 230 од.) на вулично-шляховій мережі району; 

виконано ремонт оглядових колодязів та зливоприймальників - 38 од. (план - 14 од.); за 

кошти інвестора відремонтовано два підземних переходи: по просп. Ю. Гагаріна 

(Бульвар Верховної Ради, вул. Павла Усенка); прибрано після зими від піскозмету 138 

км. Вулиць; пофарбовано 3070 м.п колесовідбійної стрічки та 4012 м.п направляючого 

пішохідного огородження, у т.ч. по просп. Возз’єднання; ремонт колесовідбійної 

стрічки – 124 м.п (по просп. Ю. Гагаріна, просп. Визволителів, Броварському 

проспекту). 

За період з 14.03.2016 р. по 06.05.2016 року на підвідомчих територіях КП по 

утриманню зелених насаджень Дніпровського району  м. Києва проводились роботи по 

озелененню, догляду за зеленими насадженнями та підтримки належного санітарного 

стану району. 

Проведено суботники з залученням великої кількості  громадськості в парках 

культури та відпочинку «Перемога», «Гідропарку»; скверах  «ДВРЗ», «Попудренка», на 

Русанівський набережній, Трухановому острові та на інших об’єктах.  

23 квітня на території парку культури та відпочинку  «Гідропарк» було проведено 

наймасштабніший суботник України за сприянням громадської організації  «Let's Do It, 

Ukraіne», під час якого було залучено близько 23 установ. 

Загалом під час весняного двомісячника КП по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району  м. Києва було виконано наступний обсяг робіт: висаджено - 372 

шт. дерев, з них 232 шт. з грудкою землі, в т. ч.:  вул. Червоноткацька - 19 шт., просп. 

Миру – 40 шт., вул. Будівельників – 9 шт., парк «Попудренка» – 95 шт., парк 

Райдужний, парк Аврора та інші об’єкти; виконано корчування 70 пнів вздовж 

наступних вулиць : просп. Миру, вул. Будівельників, вул. Червоноткацька парк, на 

Дніпровській набережній, бульв. Перова та ін.; відновлено благоустрій та проведено 

озеленення біля культових споруд парк  «Перемога», сквер в селищі ДВРЗ; для 

унеможливлення заїзду автотранспортних засобів на газони та на територію зеленої 

зони працівниками підприємства поновлено огорожу та встановлені надовбні в 

кількості 576 шт., на наступних об’єктах: парк біля озера Тельбін, Русанівська 

набережна, Труханів острів, парк «Перемога», «Гідропарк» та ін.; висаджено - 353 шт. 

кущів в парку «Перемога», бульв. Праці, сквер на Дарницькій площі, парк біля 

кінотеатру Ленінград, парк «Аврора», «Гідропарк» та ін.; висаджено 21377 шт. квітів в 

парку «Перемога» та на транспортній розв’язці  Лівобережна; проведено зняття 

сухостійних дерев – 153 шт., парк «Гідропарк», вул. Алма-Атинська, вул. Рогозівська, 

вул. Празька та ін.; відновлено благоустрій після розриттів інжерних мереж на площі 

близько 3500 кв. м. 

Під постійним контролем райдержадміністрації знаходяться роботи по 

відновленню благоустрою після виконання аварійних робіт на інженерних мережах 

району та самовільних (без ордеру) робіт. 

Контроль за відновленням благоустрою після аварійних робіт проводиться по 

кожному розриттю з фотофіксацією виконаних робіт. 

За самовільне (без ордеру) виконання робіт відділом контролю за благоустроєм  

протягом першого кварталу 2016 року складено 53 адміністративних протоколів на 

порушників. 
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За напрямком екології, керівників підприємств та управлінь району попереджено: 

про необхідність дотримання законодавства про охорону атмосферного повітря; про 

заборону спалювання відходів виробництва та сміття; про необхідність оформлення 

дозвільних документів на поводження з відходами; про виконання заходів із зняття 

сухостійних, хворих, аварійних і перестійних дерев, очищення дерев від омели; про 

необхідність боротьби з карантинними та адвентивними рослинами; про необхідність 

дотримання сезону тиші; про встановлення весняно-літньої заборони на лов водних 

біоресурсів у рибгосподарських водних об’єктах в межах адміністративної території 

міста Києва. 

Надано близько 100 консультації по отриманню підприємствами та організаціями 

району дозволів та лімітів на 2016 рік, зокрема: дозволів на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря; дозволів та лімітів на розміщення відходів виробництва 

у навколишньому природному середовищі.  

По зверненням підприємств надаються інформаційні листи щодо  наявності або 

відсутності звернень громадян стосовно намірів отримати дозвіл на викиди в 

атмосферне повітря. 

За ініціативи екологічного підрозділу у зв’язку зі скаргами мешканців відбулося 

обстеження ТОВ Селтік» за участю представників Деснянської міжрайонної СЕС, 

зроблені лабораторні заміри атмосферного повітря та шуму біля ТОВ «Селтік» (вул. 

Алма-Атинська, 8). 

За участю представників Деснянської міжрайонної СЕС та працівників підрозділу 

проведені обстеження щодо забруднення атмосферного повітря біля ТОВ «Підрядне 

спеціалізоване ремонтно-будівельне управління  №3 «Київзеленбуд» (вул. 

Воскресенська, 2-а). 

Погоджені в Дніпровській РДА та затверджені в Управлінні екології та 

природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та збереження природного 

середовища  Плани з питань охорони навколишнього природного середовища суб’єктів 

підприємницької діяльності – 26 підприємств району. 

На виконання доручення Державної екологічної інспекції м. Києва та доручення 

КМДА щотижнево з 20 лютого по 15 червня надається звіт про вжиття заходів по 

проведенню операції «Первоцвіт - 2016». Під час проведення ярмарків на території 

району фахівцями відділу торгівлі та споживчого ринку спільно з представниками 

Дніпровського НП ГУ Національної поліції в місті Києві здійснювались заходи по 

недопущенню продажу рідкісних, декоративних та лікарських рослин-первоцвітів і 

таких, що занесені до Червоної книги України, було складено 25 адміністративних 

протоколів. 

Триває співпраця з ГО «Центр «Зелена бібліотека» та компанією МТС –Україна 

по збору відпрацьованих хімічних елементів струму (батарейок та акумуляторів). 

Станом на 01.06.2016 у контейнер, що встановлений при вході до Дніпровської 

райдержадміністрації, зібрано 28 кг відпрацьованих батарейок. 
 

Сектор з питань охорони праці   
    

Протягом І півріччя  2016 року  працівниками  сектору з питань охорони праці в 

межах наданих повноважень забезпечено реалізацію державної політики у сфері 

охорони праці стосовно пріоритетності життя та здоров’я працівників у процесі 

виробничої діяльності та сприяння суб’єктам господарювання у вирішенні питань 

охорони праці. 

За звітний період на розгляд до  сектору надійшло 5 звернень мешканців, які 

надійшли до комунальної бюджетної установи  “Контактний центр міста Києва” та 

звернення через  відділ по роботі із зверненнями громадян райдержадміністрації. 

Протягом звітного періоду працівники сектору брали участь у  роботі комісії з 

розслідування обставин та причин за яких трапився нещасний випадок: ПАТ 

“Авіакомпанія Україна-Аероальянс”; ТОВ “Київська Будівельна компанія-Плюс”; ТОВ 

“Євро-реконструкція”; ТОВ “Київський республіканський автоцентр” тощо. 
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Упродовж І півріччя 2016 року  в межах наданих повноважень, з метою реалізації 

державної політики у сфері охорони праці стосовно пріоритетності життя та здоров’я 

працівників у процесі трудової діяльності та сприяння суб’єктам господарювання у 

вирішенні ними питань охорони праці надано 200 методично-консультаційних 

роз’яснень фізичним та юридичним особам щодо вимог нормативно-правових актів з 

питань охорони праці  та  щодо вимог змісту розділу  “Охорона праці”  при укладанні 

та реєстрації колективних договорів і угод підприємств, установ та організацій району.    

Погоджено розділ “Охорона праці” у 23 колективних договорах підприємств,  

установ  та  організацій району та 2- змінах і доповненнях до колективних договорів, 

які надані на реєстрацію у райдержадміністрацію.    

Протягом звітного періоду постійно проводився моніторинг та аналіз стану 

охорони праці, аналіз виникнення причин нещасних випадків на підприємствах в 

організаціях та установах району для підготовки інформації та щоквартальної звітності 

до сектору охорони праці Департаменту міського благоустрою та збереження 

природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).       
 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
 

Відповідно до завдань, визначених «Планом основних заходів цивільного захисту  

м. Києва на 2016 рік» у Дніпровському районі міста Києва протягом першого півріччя, 

відділом з питань надзвичайних ситуацій організовано та проведено наступні заходи: 

керівництво цивільного захисту району приймало участь у підведенні підсумків роботи 

територіальної підсистеми і її ланок єдиної державної системи цивільного захисту м. 

Києва у 2015 році та визначенні завдань на 2016 рік. 

В січні підготовлено та проведено збір керівного складу ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпровського району міста 

Києва з залученням керівників цивільного захисту суб’єктів господарської діяльності  

району з питань підведення підсумків виконання «Плану основних заходів цивільного 

захисту Дніпровського району м. Києва за 2015 рік» та визначення завдань на 2016 рік. 

У першому кварталі 2016 року підготовлено, затверджено «План першочергових 

(невідкладних) запобіжних заходів та робіт на об’єктах і територіях з ризиком 

виникнення надзвичайних ситуацій у Дніпровському районі міста Києва на 2016 рік» та 

«План розвитку та удосконалення цивільного захисту Дніпровського району міста 

Києва на 2016 рік», а також підготовлено та надано  звітні матеріали щодо діяльності 

цивільного захисту району у 2015 році. 

Протягом звітного періоду проводилось уточнення та коригування плану 

евакуації населення району в мирний час, яке проживає в зонах можливого 

катастрофічного затоплення, небезпечного хімічного забруднення, районах можливого 

виникнення стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, уточнювались основні 

показники з евакуації та транспортного забезпечення заходів цивільного захисту при 

можливому  виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

походження, поіменні списки мешканців, які підлягають евакуації із зон можливого 

підтоплення. 

З метою забезпечення життєдіяльності району, зменшення збитків та негативних 

наслідків надзвичайної ситуації природного характеру був підготовлений та 

затверджений «План заходів Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру в осінньо-зимовий період 2015-2016 років». 

Уточнювався та корегувався «План реагування при виникненні надзвичайних 

ситуацій метеорологічного характеру у зимовий період 2016 року у Дніпровському 

районі м. Києва». Вимоги плану доводились до керівників об’єктів господарювання 

району, спеціалізованих служб цивільного захисту, керівників структурних підрозділів 

райдержадміністрації, здійснювався контроль за їх виконанням. 

З метою попередження, під час значного зниження температури повітря, 

переохолодження та своєчасного надання допомоги  соціально-незахищеним верствам 

населення було створено районний штаб координації цілодобового соціального 
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патрулювання, підготовлено та затверджено план заходів по роботі з бездомними 

особами.  

Під час значного зниження температури повітря проводилась робота соціальних 

патрулів, була організована робота пунктів обігріву, обладнувались місця тимчасового 

обігріву працівників аварійно-рятувальних служб та ремонтно-відновлювальних 

підрозділів комунальних підприємств, які були задіяні до ліквідації аварій на системах 

життєзабезпечення району, для їх функціонування були створені необхідні запаси 

матеріальних засобів. 

Для забезпечення своєчасного прибирання території району під час снігопаду та 

ожеледиці  забезпечено утримання в постійній готовності дорожньої та спеціальної 

техніки, обладнання та інвентарю, які  використовувались для  прибирання.  

З метою забезпечення проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, в районі був створений постійно діючий оперативний штаб з попередження та 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, який 

здійснював координацію дій органів виконавчої влади для оперативного реагування на 

надзвичайні ситуації, пов’язані з можливими несприятливими погодними умовами 

протягом зимового періоду 2016 року. 

Також, з метою забезпечення безпеки та охорони життя людей на водних об’єктах 

Дніпровського району міста Києва у зимовий період 2016 року проводилась низка 

заходів спрямованих на збереження здоров’я та життя людей. На субвеб-сайті 

райдержадміністрації висвітлювалась відповідна інформація, серед населення району 

проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо заборони (обмеження) виходу 

людей на кригу, правил порятунку та само-порятунку, надання невідкладної медичної 

допомоги. Вживались відповідні заходи щодо сталого функціонування систем 

життєзабезпечення населення, комунальні підприємства району, аварійні бригади та 

аварійно-відновлювальні служби житлово-комунального господарства знаходились в 

режимі постійної готовності до виконання аварійно-відновлювальних робіт на системах 

життєзабезпечення населення району. 

З метою попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій під час  пропуску 

льодоходу, повені та паводків у 2016 році підготовлено та затверджено план основних 

заходів Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та органів 

місцевого самоврядування з підготовки до паводку, пропуску льодоходу та повені у 

2016 році. Створено оперативний штаб з попередження та ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру. До складу штабу були включені 

робочі групи, розроблено регламент його роботи, у тому числі було передбачено 

цілодобове чергування при загрозі (виникненні) надзвичайної ситуації пов’язаної з 

пропуском льодоходу, повені та паводків. 

На базі відділу з питань надзвичайних ситуацій  Дніпровської РДА, КП «Керуюча  

компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва», КП 

ШЕУ, КП УЗН Дніпровського району, Дніпровського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві, 

Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. 

Києві створювались оперативні (мобільні) групи. 

Оперативним штабом району була організована взаємодія та обмін інформацією 

про гідрометеорологічну ситуацію з Українським гідрометеорологічним центром щодо 

організації та проведення заходів безпечного проходження паводку, льодоходу та 

повені. Відділом з питань надзвичайних ситуацій Дніпровської РДА здійснювався 

щоденний контроль рівня води у р. Дніпро та вівся графік. 

Дніпровським РУ ГУ ДСНС України у м. Києві, відділом з питань надзвичайних 

ситуацій Дніпровської РДА в засобах масової інформації висвітлювалась оперативна 

інформація про можливу обстановку в районі, виконанні робіт з пропуску повені і 

паводку, правил поведінки населення в умовах загрози та підтоплення територій та 

заходів, які проводились райдержадміністрацією для забезпечення захисту населення і 

суб’єктів господарської діяльності та щодо порядку організації і проведення заходів з 

евакуації населення із зон можливого підтоплення. 
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В Дніпровському районі були визначені зони можливого підтоплення в період 

проходження паводку та повені, території, вулиці, будинки, інженерні мережі та інші 

об’єкти інфраструктури району.  

Управлінням експлуатації Деснянської водопровідної станції проводились  

відповідні заходи з обстеження стану берегоукріплення насипної дамби і водозабірного 

ковша – водозабору на р. Десна. Під час пониження рівнів води у водосховищах 

Дніпровського каскаду постійно визначались та своєчасно корегувались оптимальні 

режими роботи водозабірної споруди та споруд реагентної обробки води на УЕДВС. У 

зв’язку з високими показниками забрудненості води в р. Десна в період проходження 

повені, здійснювався постійний контроль за дотриманням графіку поставки реагентів. 

Згідно графіку проводились роботи з перевірки водопровідних докерних 

переходів через р. Дніпро, Венеціанську та Русанівську протоки та їх берегових 

укріплень. Були створені нормативні запаси реагентів для проведення обеззараження 

води,  посилювався контроль за якістю питної води у водопровідній мережі. 

В Дніпровському районі були визначені сили та засоби оперативного реагування 

на можливе виникнення надзвичайних ситуацій пов’язаних з підтопленням територій 

району під час проходження повені. Проводилось уточнення наявності плавзасобів, 

автономних електростанцій, насосного та іншого обладнання для його використання 

під час проведення рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт, а також були 

визначені об’єкти господарювання на яких утримуються резервні мотопомпи, 

уточнювався розрахунок необхідної кількості та наявності паливо-мастильних 

матеріалів. 

Для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в районі було 

визначено та в межах наявних коштів створено необхідний запас матеріальних резервів 

суб’єктів господарювання (паливно-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, 

мішків, засобів освітлювання, шанцевого інструменту та інше), передбачено його 

завчасне та раціональне розміщення поблизу зон можливих затоплень.  

Проведено уточнення Плану евакуації населення, яке може потрапити в зону 

можливого впливу повені та паводку, були сплановані заходи щодо життєзабезпечення 

населення і створення необхідних побутових умов у місцях їх тимчасового розміщення. 

Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва» уточнені  списки мешканців, які проживають на 

небезпечних територіях; визначено місця розміщення збірних пунктів евакуації, 

приймальних пунктів евакуації та пунктів (місць) тимчасового розміщення 

евакуйованого населення, передбачено матеріально-технічне забезпечення заходів 

евакуації. Визначались маршрути евакуації, порядок проведення оповіщення населення 

та проведення евакуаційних заходів населення, яке потрапляє в зони підтоплення. 

Також, проведено заняття з керівниками збірних пунктів та приймальних пунктів 

евакуації,  пунктів тимчасового розміщення евакуйованого населення щодо порядку дій 

евакуаційних органів під час проведення евакуації населення. 

Під час проходження повені керівництвом департаменту експлуатації 

водопровідного господарства ПАТ АК «Київводоканал», Дніпровським відділенням 

Деснянського міжрайонного управління ГУ Держсанепідслужби у м. Києві 

передбачалось  проведення лабораторного контролю за станом якості питної води на 

об’єктах централізованого водопостачання району. 

Протягом першого півріччя 2016 року проводилась подальша робота щодо 

приведення захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів і споруд 

подвійного призначення в готовність до використання за призначенням.  

На сьогоднішній день з 43-х захисних спорудах  цивільного захисту 

Дніпровського району  технічну інвентаризацію пройшла 31споруда. З них: готові за 

призначенням – 25 од., обмежено готові – 5 од, не готові – 9 од.  

Протягом звітного періоду проводилась вибіркова перевірка стану готовності 

підвальних приміщень житлових будинків району, які можуть використовуватися як 

найпростіші укриття для захисту населення від деяких факторів небезпеки, що 

виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час та дії засобів ураження в 
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особливий період. За результатами перевірки ЖЕД району проводились роботи щодо 

приведення їх в готовність до використання за призначенням. Споруди подвійного 

призначення  дообладнувались, укомплектовувались необхідним майном, 

відновлювались освітлення та санітарно-технічні системи.  

Уточнювався перелік укриттів, відповідні зміни внесено до переліку, який 

розміщено на офіційному субвеб-сайті райдержадміністрації.   

Власники та орендарі найпростіших укриттів (підвальних приміщень) були 

ознайомлені зі ст. 32 Кодексу цивільного захисту України та попередженні, щодо 

безперешкодного доступу людей для забезпечення їх укриття у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану. 

З урахуванням викликів сьогодення та прогнозованих можливих надзвичайних 

ситуацій в Дніпровському районі м. Києва проводилось уточнення «Номенклатури та 

норми накопичення матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій». Інформація щодо додаткової потреби у матеріально-технічних засобах 

надана до управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського 

благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації). 

З метою забезпечення належного рівня охорони лісів на території району від 

пожеж, підвищення відповідальності працівників лісової охорони лісопаркових 

господарств за дотриманням правил пожежної безпеки і посилення роботи з 

протипожежної профілактики на підприємствах, в установах і організаціях, яким 

надано у користування земельні ділянки лісового фонду та розташованих поблизу 

лісових угідь, а також у зв’язку з настанням пожежонебезпечного періоду керівником 

ланки територіальної підсистеми ЄДС цивільного захисту Дніпровського району м. 

Києва затверджено  заходи щодо підготовки лісопаркового господарства Дніпровського 

району до пожежонебезпечного періоду, захисту їх від пожеж та підвищення рівня 

протипожежної охорони. Затверджено склад районного координаційного штабу з 

ліквідації лісових пожеж. Визначена необхідна кількість поливомиючих машин 

комунальних підприємств для оперативного підвозу води з метою дозаправки 

пожежних автомобілів, задіяних до гасіння пожеж у лісопарковій зоні. Затверджено 

графік проведення рейдових перевірок дотримання відпочиваючими громадянами 

правил пожежної безпеки у лісах Дніпровського району та склад рейдових бригад. 

Визначені підприємства та установи, на базі яких утворюються команди 

пожежогасіння.  

Проведено розрахунок та визначено сили та засоби для оперативного реагування 

у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежною небезпекою. 

Дніпровським лісництвом у складі Дарницького лісопаркового господарства, з 

метою забезпечення належної охорони лісів від пожеж, виконані наступні 

протипожежні заходи: перекриті непланові заїзди до лісу, встановлені    надовби,    

наглядна   агітація   (панно/ аншлаги),   влаштовані мінералізовані смуги,  проводились 

роботи з ліквідації  захаращеності на площі 30 га. 

Визначені сили та засоби ланки територіальної підсистеми Дніпровського району 

міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту, які залучаються до ліквідації 

наслідків можливої надзвичайної ситуації пов’язаної з пожежами в природних 

екологічних системах. Уточнено наявність, стан та готовність засобів для відкачування 

води.  

Спільно з Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень району, 

Дніпровським лісництвом та КП «Дарницьке лісопаркове господарство» проводилось 

обстеження лісопаркової зони району щодо можливості під’їзду автотранспорту до 

водних об’єктів під час гасіння пожеж.  

Уточнювався план евакуації населення з територій, які можуть потрапити в зону 

лісових пожеж. 

Комунальними підприємствами району проводились роботи щодо очищення 

закріплених територій (парків, скверів, прибудинкової території) від захаращеності, 

звалищ сміття, побутових і виробничих відходів. Відділом благоустрою та контролю за 
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збереженням природного середовища Дніпровської РДА, управлінням з надзвичайних 

ситуацій у Дніпровському районі ГУ ДСНС України у м. Києві здійснювався постійний 

контроль за протипожежним станом території району. 

З метою організації літнього відпочинку громадян та забезпечення безпеки 

населення на водних об’єктах міста Києва у 2016 році визначено місця масового 

відпочинку населення на водних об’єктах району, місця масового відпочинку 

населення на водних об’єктах, які не рекомендовані для купання, перелік зон 

відповідальності  та зон патрулювання рятувально-водолазних станцій КП «Плесо» та 

«КАРС КМДА». 

Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією спільно з КП 

«Плесо» проводяться наступні заходи: переважна кількість місць масового відпочинку 

на водних об’єктах під час літнього оздоровчого сезону 2016 року підготовлена до 

прийому відпочиваючих; населення району через засоби масової інформації (в т.ч. 

через субвеб-сайт Дніпровської РДА), поінформовано щодо правил поведінки під час 

відпочинку на воді та правил надання першої медичної допомоги; КП «Плесо» спільно 

з КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району 

міста Києва» позитивно вирішуються питання щодо встановлення інформаційних 

щитів в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах району; на водних 

об’єктах у місцях масового відпочинку населення в межах наявних коштів вживаються 

заходи щодо обладнання спортивних та ігрових дитячих майданчиків; спільно з ПАТ 

«АК «Київводоканал» на міському рівні опрацьовується питання щодо можливості 

забезпечення місць масового відпочинку населення на водних об’єктах 

централізованим водопостачанням та каналізацією; в межах наявних коштів 

вирішуються питання щодо забезпечення наявності громадських вбиралень та 

встановлення необхідної кількості мобільних туалетних кабін та забезпечення 

проведення в них асенізаційних заходів; спільно с Дніпровським відділенням 

Деснянського міжрайонного управління ГУ Держсанепідслужби у м. Києві та КП 

«Плесо» вирішуються питання щодо проведення в місцях масового відпочинку 

населення комплексу дератизаційних,  дезинфекційних та протилептоспірних заходів у 

прибережних захисних смугах водних об’єктів, зокрема на території місць масового 

відпочинку населення, територіях рятувально-водолазних станцій, рятувальних станцій 

та рятувальних постів; згідно з планами-завданнями Деснянського міжрайонного 

управління ГУ Держсанепідслужби у м. Києві передбачено впродовж літнього 

оздоровчого сезону 2016 року проведення  на водоймах силами боніфікаторів 

протималярійних заходів; органами держсанепіднагляду спільно з комунальними 

підприємствами району передбачено проведення в місцях масового відпочинку з 

використанням акарицидів за епідпоказниками протикліщових заходів (обкошування 

території, обрізка кущів, зняття самосійної порослі, сухостійних дерев, тощо); у місцях 

масового відпочинку населення на водних об’єктах проводяться заходи з регулювання 

чисельності та поширення окремих видів карантинних та адвентивних рослин, які 

можуть викликати біологічне забруднення; у разі видачі органами Держсанепіднагляду 

міста Києва приписів щодо невідповідності за епідемічними та хімічними показниками 

результатів лабораторних досліджень води поверхневих водойм, ґрунту та піску, з 

метою своєчасного інформування населення про епідемічну небезпеку, КП «Плесо» 

передбачено оперативне встановлення попереджувальних щитів про заборону купання 

та відпочинку у визначених місцях. 

Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у 

м. Києві передбачається: забезпечення щоденного чергування на пляжах, інших місцях 

відпочинку співробітників поліції з метою  дотримання встановленого режиму купання 

та правил поведінки у місцях масового відпочинку населення; під час патрулювання 

зон відпочинку проведення працівниками поліції відповідної роботи щодо роз’яснення 

населенню правил поведінки на воді та дотримання правил безпеки під час 

знаходження у зонах відпочинку та на пляжах, а також про заборону купання у 

невідведених для цього місцях;  спільно з органами виконавчої влади,  Деснянським 

міжрайонним управлінням ГУ Держсанепідслужби у м. Києві вжиття заходів 
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дисциплінарного характеру до керівників, які відповідають за організацію літнього 

відпочинку та забезпечення безпеки населення на водних об’єктах; вжиття відповідних 

заходів з недопущення в’їзду несанкціонованих транспортних засобів на територію 

прибережних захисних смуг у зонах  відпочинку біля води. 

Управлінням освіти, відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Дніпровської 

райдержадміністрації постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна та 

профілактична робота серед населення, зокрема в дитячих та навчальних закладах із 

залученням засобів масової інформації щодо запобігання нещасних випадків на воді. 

На виконання Плану основних заходів цивільного захисту м. Києва на 2016 рік та з 

метою визначення стану готовності органів управління, сил та засобів районної ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпровського 

району м. Києва і підвищення навичок відповідних посадових осіб, 10.06.2016 під 

керівництвом голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації – 

керівника ланки територіальної підсистеми ЄДС цивільного захисту Дніпровського 

району м. Києва, проведено командно-штабне тренування за темою: «Переведення 

районної ланки територіальної підсистеми ЄДС цивільного захисту Дніпровського 

району міста Києва з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в 

особливий період». 

До навчання залучались: керівний склад Дніпровської райдержадміністрації; члени 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних   ситуацій  

райдержадміністрації, керівники спеціалізованих служб цивільного захисту району, 

керівники (представники) підприємств та організацій, які мають мобілізаційні   завдання; 

військовий комісар Дніпровського в м. Києві військового комісаріату, представники 

Київської місцевої прокуратури №4, представники курсів удосконалення керівних кадрів 

Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності м. Києва. 

В ході навчання проведено оповіщення та збір керівного складу і комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, 

керівників спеціалізованих служб цивільного захисту, керівників підприємств, які мають 

мобілізаційне завдання. Під час навчання відпрацьовані навчальні питання: особливості 

підготовки системи управління окремих державних структур до функціонування в 

особливий період; особливості функціонування та порядок переведення ланки 

територіальної підсистеми ЄДС цивільного захисту з режиму повсякденного 

функціонування в режим функціонування в умовах особливого періоду; Основні 

завдання органів управління та сил ланки територіальної підсистеми ЄДС цивільного 

захисту під час переведення з режиму повсякденного функціонування в режим 

функціонування в умовах особливого періоду. 

Протягом кварталу, кожної третьої п’ятниці місяця з відповідальними з питань 

цивільного захисту суб’єктів господарської діяльності району проводились 

інструкторсько-методичні заняття,  під час яких доводились керівні документи та їх 

вимоги з питань організації роботи цивільного захисту, надавалась методична та 

практична допомога з відпрацювання документів цивільного захисту.  

Велась робота щодо розгляду звернень громадян району, які надходять до відділу 

звернення громадян РДА та КБУ «Контактний центр міста Києва».  

В Дніпровському районі міста Києва розроблені та передбачені невідкладні та 

першочергові заходи щодо дій органів влади  та сил цивільного захисту району, які 

спрямовані на забезпечення готовності та оперативного реагування на можливі 

надзвичайні ситуації, захист населення і територій від впливу факторів техногенного та 

природного характеру, вдосконалення процесу управління під час виконання завдань з 

ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха. 

Протягом I півріччя 2016 року в районі оперативно велась робота з ліквідації 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків.  

Відділом з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, спеціалізованими 

службами цивільного захисту району та рятувальниками комунальної аварійно-

рятувальної служби КАРС КМДА протягом першого півріччя 2016 року здійснено 117 

виїздів на проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт. 
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Протягом звітного  періоду забезпечено підготовку, перепідготовку та підвищення  

кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту відповідно до Порядку 

проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та «Плану 

комплектування НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва» на 2016 рік. 

Основною формою підготовки цивільного захисту було проведення на 

підприємствах, в установах та організаціях Дніпровського району спеціальних 

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

ситуації. Протягом 1-го півріччя в Дніпровському районі було проведено протиаварійних 

тренувань – 3; тренувань персоналу за ПЛАСами – 18, під час яких підготовлено 103 

чол.  

Протягом І півріччя 2016 року проведено 4 засідання Комісії з питань техно-

генно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації, на розгляд яких винесено питання щодо вжиття 

необхідних заходів щодо забезпечення безпечної життєдіяльності населення, 

функціонування районного господарства у зв’язку з ускладненням погодних умов; про 

забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя в Дніпровському районі м. 

Києва; про незадовільний санітарно-технічний стан споруд локального водопроводу в 

с. Рибне у Дніпровському районі м. Києва; про санітарно-епідемічну ситуацію у селищі 

Рибне Дніпровського району м. Києва; про заходи органів місцевої виконавчої влади 

щодо забезпечення пропуску весняної повені 2016 року та виконання протипаводкових 

заходів підприємствами та установами Дніпровського району міста Києва»; про 

затвердження Плану першочергових (невідкладних) запобіжних заходів та робіт на 

об’єктах і територіях з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій Дніпровського 

району міста Києва на 2016 рік» 
 

Структурні підрозділи  

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації   

(з  правом юридичної особи)  
 

Управління праці та соціального захисту населення 
 

Основними напрямками роботи у сфері соціального захисту населення є: надання 

адресної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам та сім’ям з дітьми; 

призначення компенсаційних виплат громадянам, постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, по догляду за інвалідом І групи та особою старше 80 

річного віку, інших видів допомог та компенсацій; надання субсидій та пільг на 

відшкодування витрат населення на оплату за житло та комунальні послуги;  

забезпечення пільгами інвалідів, ветеранів війни та праці; матеріальна підтримка 

малозабезпечених громадян; робота по погашенню заборгованості з виплати заробітної 

плати та контроль за умовами праці та інше. 

Протягом І півріччя 2016 року до управління звернулося більше 240 тис. 

громадян, в тому числі надійшло майже 31,3 тис. письмових звернень. Із письмових 

звернень роз’яснено та задоволено 30 тис. звернень громадян, що становить 96% від 

загальної кількості, і лише 4 % відмовлено. За звітний період  через КБУ «Контактний 

центр міста Києва» надано 1353 відповіді. 

З метою підвищення ефективності надання державної підтримки малозахищеним 

верствам населення впроваджено єдину технологію прийому громадян із призначенням 

усіх видів соціальної допомоги за однією заявою та на підставі одного пакету 

документів. На сьогодні заявники можуть отримати інформацію чи прийти на прийом у 

зручний для них день і час, попередньо записавшись на прийом по телефону, замовити 

необхідну довідку. Працюють 7 телефонів «гарячої лінії». Прийом громадян 

проводився щоденно, без обідніх перерв. Крім того, філії приймали громадян у першу 

суботу кожного місяця. 
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Управлінням на сьогодні забезпечується виконання низки новітніх урядових та 

міських програм, спрямованих на посилення державної підтримки найменш захищених  

верств населення. 

Зокрема, здійснюється ведення реєстру громадян України, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, та 

звертаються до управління з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням; 

здійснюється ведення інформаційної бази даних та обмін інформацією щодо 

розв’язання проблем, пов’язаних з їх соціальним захистом, в питанні відновлення всіх 

соціальних виплат (запити електронних та паперових справ та атестатів про терміни 

виплат отримувачів державних соціальних допомог). 

В управлінні проводиться робота з оформлення та видачі довідок про взяття на 

облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції. У І півріччі 2016 року оформлено 1,8 тис. 

нових довідок переміщеним особам, подовжено термін дії  14,2  тис. довідок. Прийнято 

6,7 тис. заяв та пакетів документів (497 нових та 6160 на продовження) для 

призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. 

У І півріччі 2016 року призначено більше 5 тис. відповідних допомог, що на 38% 

більше, ніж у відповідному періоді 2015 року (3,6 тис. допомог). 

Станом на 01.07.2016 на обліку в управлінні перебуває 18,5 тис. одержувачів 

державної допомоги сім’ям з дітьми, що на 5% більше відповідного періоду 2015 року, 

та близько 0,9 тис. малозабезпечених сімей, яким надається державна соціальна 

допомога, що на 50% більше, ніж у 2015 році. 

Управлінням забезпечується своєчасне призначення усіх видів державних 

соціальних допомог, субсидій, надання пільг, гарантій та компенсацій відповідним 

категоріям населення в повному обсязі згідно чинного законодавства.  

Станом на 01.07.2016 на обліку в управлінні перебуває 8,7 тис. осіб – одержувачів 

компенсаційних виплат з них: одержувачів компенсацій і допомог згідно Закону 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» – 5,3 тис. осіб; одержувачів компенсаційних виплат по 

догляду за інвалідом 1 групи та особою старше 80 річного віку – 0,1 тис. осіб; 

одержувачів державних соціальних допомог інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 

2,1 тис. осіб; одержувачів допомоги по догляду за психічно хворими –  0,3 тис. осіб; 

одержувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, – 0,3 тис. 

осіб; одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на 

пенсію, та інвалідам – 0,6 тис. осіб. Порівняно з відповідним періодом 2015 року 

загальна кількість осіб, які перебувають на обліку  як отримувачі компенсацій та 

допомог не змінилася. 

Протягом І півріччя 2016 року призначено 4,9 тис. державних допомог сім’ям з 

дітьми, з них: по вагітності та пологам – 724 особам, одноразових при народженні 

дитини – 1884 особам, по догляду за дитиною до 3-х років – 76 особам, на дітей під 

опікою чи піклуванням – 163 особам, на дітей одиноким матерям – 1908 особам, 9 

допомог на усиновлення. Призначено тимчасових державних допомог дітям, батьки 

яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або 

місце проживання їх невідоме – 171 особам. За звітний період також призначено 662 

державні соціальні допомоги малозабезпеченим сім’ям, що на 92% більше, ніж у 2015 

році. 

У І півріччі 2016 році призначено 1,4 тис. грошових компенсацій громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 441 державну соціальну допомогу  

інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам, 221 державну соціальну допомогу особам, 

які не мають права на пенсію, та інвалідам, 110 компенсацій згідно Закону України 

«Про соціальні послуги», 317 допомог на догляд психічно хворим та за інвалідом І 

групи або особою старше 80 років тощо. 
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Соціальний захист малозахищених верств населення, крім виплат державних 

допомог, забезпечується також шляхом надання малозабезпеченим родинам субсидій 

на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.  

На офіційному веб-сайті адміністрації розміщено інформаційний огляд щодо змін 

у порядку призначення та надання населенню субсидій, зразки заяви та декларації для 

оформлення субсидії з інструкцією та схемою щодо їх правильного заповнення. 

Громадяни подають комплект документів за спрощеним порядком, тобто надають 

заяву, декларацію про доходи та майновий стан, довідки про доходи. Всю іншу 

інформацію збирає управління, а саме – дані про забезпеченість житлом та житлово-

комунальними послугами, дані про склад сім’ї, дані про розмір пенсії. 

Станом на 01.07.2016 житлові субсидії отримують 22,8 тис. сімей на суму          

92660 тис. грн., що у 5 разів більше, ніж за відповідний період 2015 року (4,6 тис. 

сімей).  

Протягом січня-червня 2016 року опрацьовано 25,8 тис. звернень за призначенням 

житлових субсидій, призначено житлові субсидії 25,8 тис. сім’ям, що майже в 3 рази  

більше, ніж у відповідному періоді 2015 року (9,2 тис. сім’ям).  

Також за 6 місяців 2016 року виконано 88,3 тис. перерахунків раніше призначених 

житлових субсидій у зв’язку з закінченням опалювального сезону та зміною тарифів. 

Для посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-

комунальних послуг та з метою надання житлових субсидій в управлінні працює 

комісія із спірних питань, які виникають при призначенні житлових субсидій. У І 

півріччі 2016 році на засіданнях комісії було розглянуто 1508 справ з нестандартними 

ситуаціями, з них по 1482 справах призначена житлова субсидія. 

В управлінні станом на 01.07.2016 на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 75,6 тис. осіб, що 

на 4% менше, ніж у відповідному періоді  2015 року (78,6 тис. осіб). Пільгами з оплати 

за житлово-комунальні послуги користуються 32,3 тис. осіб, це на 32% менше, ніж у 

відповідному періоді 2015 року (47,7 тис. осіб), що зумовлено переходом на надання 

пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного 

доходу сім’ї, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 04.06.2015 № 389. 

Щомісячно до 25 числа поточного місяця управлінням формуються та надаються 

ЖЕО, ЖБК, ОСББ, організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, операторам 

(провайдерам) телекомунікацій, газо- та електропостачальникам, КП ГІОЦ списки 

пільговиків, які мають право на отримання пільг. 

На виконання рішення Київської міської ради від 17.04.2013 № 104/9161 «Про 

запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки 

«Картка киянина» (в редакції рішення Київської міської ради від 09.12.2014 № 527/527) 

управління до травня 2016 року здійснювало реєстрацію, видачу та облік «карток 

киянина» окремим категоріям громадян, які мають право на пільги, доплати, допомоги, 

компенсації відповідно до чинного законодавства. Було прийнято документи від 1013 

осіб, та видано 1008 карток. З травня 2016 року проводиться робота з прийому 

документів для ідентифікації соціального додатку окремим категоріям громадян. У 

2016 року прийнято документи направлено інформацію до Київського метрополітену 

для активації транспортного додатку від 1,2 тис. осіб. 

Значна увага приділяється соціально-побутовому забезпеченню і наданню 

різноманітних видів допомог та пільг інвалідам та учасникам війни, учасникам бойових 

дій. 

У 2016 році 191 ветерану війни та інваліду видано реабілітаційні путівки на 

санаторно-курортне лікування, в тому числі 14 учасникам АТО. 

З питання забезпечення технічними засобами реабілітації до управління  

звернувся 1  учасник бойових дій з числа учасників  антитерористичній операції. 52 

учасники антитерористичної операції пройшли соціально – психологічну реабілітацію в 

санаторно – курортних закладах. 2 учасникам  бойових дій з числа учасників АТО   

видано направлення на курси цільового призначення та профнавчання. 
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Протягом звітного періоду отримали путівки 87 учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС та 1 постраждала дитина. 

У І півріччі 2016 року встановлено статус згідно діючого законодавства та видано 

посвідчення для реалізації пільг 334 мешканцям району, в тому числі: інвалідам війни – 

49 особам, учасникам війни та сім’ям загиблих – 46 особам, ветеранам праці – 239 

особам; видано 30 талонів на проїзд для пільгових категорій громадян, 2 учасника 

бойових дій під час Великої Вітчизняної війни, яким виповнилося 85 років, отримали 

вкладки до посвідчень. 

Технічними та іншими засобами реабілітації забезпечуються інваліди, діти-

інваліди та діти до 18-річного віку; протезно-ортопедичними виробами – особи 

похилого віку з ушкодженнями та захворюваннями опорно-рухового апарату. 

Управлінням у І півріччі 2016 року 670 інвалідам видано 1179 направлень на протезні 

підприємства для забезпечення протезно-ортопедичними виробами, також забезпечено 

годинниками – 11 інвалідів, кріслами колісними – 3 інваліди, милицями – 14 інвалідів, 

ходунками – 1 інваліда. 

26.04.2016 представники управління взяли участь у підготовці та проведенні 

заходів з покладання квітів до Меморіального кургану «Героям Чорнобиля» та 

пам’ятного знаку «Воїнам Чорнобиля» та в проведенні поминального молебню у церкві 

Св. Архангела Михаїла УПЦ МП в пам’ять жертв Чорнобильської катастрофи. 

Упродовж І півріччя 2016 року  забезпечено прийом заяв від учасників АТО, 

членів їх сімей та сімей загиблих учасників АТО щодо надання щомісячної 

матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату ЖКП. Протягом І півріччя 2016 

року прийнято та розглянуто 293 справи. 

На засіданнях комісії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим та внутрішньо 

переміщеним особам з тимчасово окупованої території України або району проведення 

антитерористичної операції прийнято та розглянуто заяви від 38 осіб. Призначено 

матеріальну допомогу 33 особам на суму 44,7 тис. грн. 

Протягом І півріччя 2016 року для надання одноразової матеріальної допомоги в 

рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки» 

звернулося 585 осіб. Матеріальну допомогу призначено 477 особам. 

Грошову допомогу на поховання безробітних громадян працездатного віку 

призначено 108 особам на загальну суму 252,5 тис. гривень.  

Також у І півріччі 2016 року матеріальна допомога відповідно до Постанови КМУ 

від 28.02.2011 №158 призначена 66 особам на суму 31,3 тис. гривень. 

Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією 

здійснюється постійний контроль за дотриманням норм трудового законодавства 

з питань рівня та своєчасності оплати праці на підприємствах, установах та 

організаціях усіх форм власності і господарювання та недопущення виникнення 

заборгованості з виплати заробітної плати.  

За даними статистичного управління станом на 01.06.2016 року заборгованість з 

виплати заробітної плати на підприємствах Дніпровського району становила 

2300,9 тис. гривень. Це - державні підприємства: ПАТ ДАК «Національна мережа 

аукціонних центрів» – 1229,5 тис. грн. (матеріали передано в Головне управління 

Держпраці у Київській області); ДП з питань поводження з відходами як вторинною 

сировиною – 355,1 тис. грн. (матеріали передано в Головне управління Держпраці у 

Київській області); ДП «Розрахунковий центр послуг» – 44,8 тис. грн. (матеріали 

передано в Головне управління Держпраці у Київській області); УСТФ «Укртелефільм» 

– 172,8 тис. грн. (матеріали передано в Головне управління Держпраці у Київській 

області,  в Дніпровське управління Національної поліції). 

Приватні підприємства: ТОВ «Авант» – 97,5 тис. грн. (матеріали передано в 

Дніпровське управління Національної поліції, Головне управління Держпраці у 

Київській області);  Соціалістична партія України – 367,1 тис. грн.( матеріали передано 

в Дніпровське управління Національної поліції, Головне управління Держпраці у 

Київській області); колективне підприємство «Салон краси» - 28,4 тис. грн. (зменшено 
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борг на 75%, матеріали передано в Головне управління Держпраці у Київській області); 

ТОВ «Книгис» – 5,7 тис. грн. (матеріали передано в Дніпровське управління 

Національної поліції, в Головне управління Держпраці у Київській області).  

Порівняно з відповідним періодом минулого року сума заборгованості з виплати 

заробітної плати більше на 653,5 тис. грн., або на 40%. В бюджетних установах району 

заборгованість із виплати заробітної плати відсутня. 

З підприємствами-боржниками затверджені графіки погашення заборгованості. 

У І півріччі 2016 року проведено 6 засідань Робочої групи з питань легалізації 

заробітної плати та зайнятості населення, на яких було заслухано 9 керівників 

підприємств, на 18 підприємствах було підвищено середню заробітну плату. 

Керівникам підприємств рекомендовано поступово збільшувати рівень мінімальної та 

середньомісячної заробітної плати і доводити його до середнього показника у 

відповідній галузі. 

Протягом звітного періоду  зареєстровано 23 колективних договори, внесено 23 

зміни та доповнення.  

У січні – червні 2016 року державними соціальними інспекторами було проведено 

4325 обстежень матеріально-побутових умов осіб, які входять до складу сім’ї, що 

звернулась за призначенням житлової субсидії, державної соціальної допомоги, 

матеріальної допомоги. 

З  метою посилення адресності надання соціальної допомоги переселенцям 

управлінням проводиться перевірка цільового використання коштів для покриття 

витрат на проживання. Безпосередня перевірка за місцем проживання заявника  

показує, що значна кількість переселенців за вказаними адресами не проживає. Так, 

лише з початку 2016 року із 1492 перевірок встановлено відсутність за вказаною в заяві 

адресою 580 заявників. По даних справах прийнято рішення про припинення виплати 

щомісячної адресної допомоги. 

Крім того, проводиться перевірка шляхом отримання інформації з Державних 

реєстрів нерухомого майна про наявність у власності заявників та членів їх сімей 

житлових приміщень, розташованих  не на території зони АТО. Загалом  із 4773 

перевірених справ  у 98 випадках виявлено інше житло та припинено виплату. 

Протягом І півріччя 2016 року спеціалістами управління перевірено 1606 нових 

призначень пенсій та 2593 перерахунки пенсій.  

Упродовж звітного періоду проведено 7 засідань опікунської ради, на розгляд 

яких винесено 19 питань відносно недієздатних осіб; 14 обстежень умов проживання 

недієздатних осіб, забезпечено участь секретаря ради у 74 судових засіданнях; 

підготовлено 114 запитів щодо недієздатних осіб та їх опікунів тощо. 
 

Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 
 

Робота управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації протягом І півріччя  2016 

року була спрямована на удосконалення діючої мережі закладів культури і мистецтв 

району, зміцненню їх матеріально-технічної бази, популяризацію і примноження 

культурних цінностей, підтримку талановитої молоді, задоволення культурних та 

духовних потреб населення й організацію його дозвілля та зміцненню національно-

патріотичного виховання.  

У звітному періоді проведено 45 культурно-масових та суспільно-громадських 

заходів (конкурси-фестивалі мистецтв, театралізовані дійства, звітні концерти, 

виставки, урочисті покладання квітів).Основні  з них: урочисте освячення дніпровської 

води  «Водохреща» (Парк культури та відпочинку «Гідропарк» -19.01); традиційна 

концертна програма присвячена 27-річниці виводу військ із Афганістану (ДШМ №6 

ім.Г.Л.Жуковського 13.02); концертно-розважальні програми до Міжнародного 

жіночого дня 8Березня (02-04.03); ХІ районний конкурс образотворчого мистецтва 

«Вимріяна Україна» та концерт «Шевченківський березень», акція «Скажи книзі 

«Так!»; Свято Масляної у Дніпровському районі м.Києва з виступами майстрів 

мистецтв, художніх колективів та проведенням святкового ярмарку (12.03); урочисті 
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заходи та концертна програма до Дня працівників житлово-комунального господарства 

та побутового обслуговування населення (18.03);  ІІІ фестиваль театрального мистецтва 

«Маска» (19.03); до дня пам'яті та примирення  вшанування пам'яті воїнів, загиблих у 

Другій світовій війні, покладанням квітів до Кургану Безсмертя в парку «Перемога», 

пам’ятного знаку на честь робітників ДВРЗ та до пам’ятного знаку на місці робітничого 

селища Предмостова слобідка знищеного нацистами («Гідропарк» - травень);  

фестиваль дитячої творчості «Країна дитячих мрій» до Дня Києва та Дня столиці 

(28.05); покладання  квітів з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв  війни в 

Україні (22.06), до 20-ої річниці Дня Конституції (червень). тощо.  

Головним напрямком методичної та виховної роботи, було вдосконалення 

методики викладання, підвищення якості форм і методів навчання, виконавської 

майстерності, активізації концертної діяльності, учнів та викладачів. Школи 

естетичного виховання активно працювали над відродженням та збереженням 

національної культури і народних традицій, української та світової культури, 

приймали участь у різноманітних конкурсах, фестивалях, концертах створювали 

високий рівень позашкільної мистецької освіти і культурно-просвітницької діяльності 

у Дніпровському районі міста Києва.  

Протягом звітного періоду школи естетичного виховання продовжували 

виконання комплексної цільової програми: «Столична культури і мистецтво  на 2016-

2018 роки». 

Викладачі шкіл естетичного виховання району  приймали активну участь у роботі 

Київських методичних об'єднань викладачів, зокрема, проведення лекцій в  м. Одеса, м. 

Кривий Ріг директором ДШМ №6 ім.Г.Л.Жуковського Кутяховим М.І. для викладачів 

образотворчих дисциплін шкіл естетичного виховання Дніпропетровської області та 

м.Одеси тощо. 

Протягом І півріччя 2016 року учні та викладачі шкіл естетичного виховання 

району приймали участь у 38 районних та міських культурно-мистецьких заходах, 15 

Міжнародних фестивалях-конкурсах, 16 Всеукраїнських фестивалях-конкурсах, 14 

міських та районних фестивалях-конкурсах, 2 Олімпіадах. 

У січні-червні 2016 року у дитячій школі мистецтв №6 ім.Г.Л.Жуковського у 

великому залі встановлено нові крісла-300 шт., проводиться заміна вікон, штукатурні 

та малярні роботи; у школі джазового та  естрадного мистецтва проводяться ремонтні 

роботи по заміні підлоги, дверей, а також штукатурні та малярні роботи. 

Бібліотеки Дніпровського району міста Києва проводять системну просвітню 

роботу у вихованні громадської свідомості користувачів, підвищенні правової культури 

населення застосовуючи різноманітні форми роботи, а саме: уроки національно-

патріотичного спрямування, інформаційні стенди, правові години, бесіди, конкурси, 

інформаційно-правові куточки та книжкові виставки.  

З метою впровадження інформаційних технологій та автоматизації бібліотечної 

діяльності протягом  І  півріччя  2016 року  у  бібліотеках району працювало  6  

інтернет-центрів:кількість користувачів – 996; кількість відвідувань інтернет-центрів – 

5 232; надано довідок та консультацій – 898. 

Для всебічного розкриття та популяризації бібліотечного фонду, бібліотеки   

створювали бюлетені нових надходжень, презентували книжкові виставки та  тематичні   

перегляди.   В   бібліотечний   фонд  за   6  місяців  надійшло  7 822  примірника з  них: 

книг, брошур – 6 675; періодичних видань – 1 135; аудіо документів та електронних 

видань – 12.  

В рамках проведення Днів культури Дніпровського району м. Києва 10.03.2016 р. 

у бібліотеці ім. П.Тичина за сприяння БФ «Дніпровський» відбувся фінал VІ районного 

конкурсу творчих робіт учнів закладів культури Дніпровського району м. Києва 

«Вимріяна Україна»  та відзначення учасників і партнерів марафону читання  « Скажи  

книзі: «ТАК!». 

В Централізованій бібліотечній системі Дніпровського району міста Києва 

успішно працюють 11 клубів та 14 гуртків за інтересами.  
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За  І півріччя 2016 ріку бібліотеками району  було організовано 410 заходів, які  

відвідали 9 987 мешканців Дніпровського району м.Києва (літературні та музичні 

вечори, конкурси, години пам'яті, акції, історичні, мистецькі та літературні години, 

краєзнавчі уроки, бесіди-тренінги, зустрічі з цікавими людьми, майстер-класи, 

фольклорні свята, вечори творчості тощо), а також 294 книжкових виставки та 

переглядів.  

Центром культури та мистецтв Дніпровського району міста Києва протягом І 

півріччя 2016 року проведено низку культурно-мистецьких заходів: ІІІ районний 

фестиваль-конкурс театрального мистецтва «Маска» - березень; святковий концерт до 

Дня Столиці та Дня Києва – травень; відбірковий конкурс Всеукраїнського фестивалю 

сучасної пісні та популярної музики  «Червона рута» – червень та ін. 

Творчі колективи ЦК та М Дніпровського району міста Києва брали активну 

участь у різноманітних концертах, творчих конкурсах та фестивалях: Всеукраїнські 

змагання з сучасних танців «Кубок Західного регіону 2016» м.Хмельницький 

(Ансамбль бального та сучасного танцю «Сінергія») - березень; 

Всеукраїнський фестиваль «Перлина Поділля»  м.Кам’янець-Подільський ( Ансамбль  

народного танцю «Дніпровські зорі») - квітень та ін.. 

 З метою реалізації творчого потенціалу Центру культури та мистецтв 

Дніпровського району міста Києва до репертуару творчих  колективів включено твори  

патріотичного спрямування. 

 Протягом звітного періоду Центром культури та мистецтв Дніпровського району 

міста Києва проведено 92 культурно-мистецьких заходи, зокрема, майстер-класів-6, 

театралізованих вистав-10, концертів та конкурсно-розважальних програм - 40, 

конкурсів-фестивалів-3, творчих зустрічей та засідань клубів-27, виставок-6 та ін.. 

 Всього відвідало заходів,  близько 19 000 осіб. 

Комунальний театрально-  видовищний заклад культури Дніпровського району 

м.Києва «Театр української традиції «Дзеркало»  здійснює театрально-концертну та 

культурно-просвітницьку діяльність шляхом створення та показу вистав українською 

мовою в яких відображено кращі напрямки вітчизняної культурної спадщини, 

самобутні звичаї, обряди та українські традиції.  

Протягом І півріччя 2016 року театр зіграв 43 вистави,  з яких 2  вистави 

благодійно. Загальна кількість глядачів складає  3 817 осіб, з них по квитках – 2 893 

глядача; по запрошеннях –  924 глядача. Колектив театру протягом звітного періоду 

брав  участь в 11 культурно-мистецьких та суспільно-громадських заходах району і 

міста.  
 

Управління освіти  
 

Діяльність управління освіти протягом І півріччя 2016 року була направлена на 

забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, 

збільшення відсотка охоплення дітей дошкільними навчальними закладами, 

забезпечення якісної і доступної дошкільної освіти, спрямованої на виховання здорової 

та компетентної особистості.  

З метою розвитку дошкільної освіти в районі, реалізації державної політики щодо 

здобуття освіти, яка передбачає життєдіяльність дошкільних навчальних закладів та 

використання відповідної стратегії для їх розвитку, протягом І кварталу 2016 року 

проведено ряд заходів. Одним із таких заходів – це робота по забезпеченню належного 

розвитку мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення. 

Усього в районі функціонує 83 дошкільних навчальних заклади різних типів і 

форм власності, в яких станом на 01.01.2016 року діють 669 груп і здобувають 

дошкільну освіту 14107 дітей. Кількість дітей дошкільного віку за останні роки 

збільшилась з 12448 у 2013 році до 14107 у 2016. 

Реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти в районі  забезпечують:78 

комунальних дошкільних  навчальних закладів та 5 навчальних закладів іншої форми 

власності.  
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Забезпечення кадрами – одне із провідних питань, над яким постійно працюють 

спеціалісти управління освіти, керівники ДНЗ та ШДС району. У дошкільних 

навчальних закладах виховують та навчають дітей понад 1400 педагогів, серед яких 55 

% мають повну вищу освіту, неповну вищу - 32 % , базову вищу – 13.  

Управлінням освіти створені умови для підвищення кваліфікації працюючих 

педагогів та медичних сестер. Сьогодні педагогам пропонуються    на вибір різні 

варіанти підвищення кваліфікації за їхнім фахом з досить детальним описом 

відповідних програм.  За І квартал  2016 року підвищили свій фаховий рівень 125 

працівників ДНЗ та 12 медичних сестер. Відповідно до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників у дошкільних навчальних закладах атестовано 

215педагогів, 65 із яких отримали вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання. 

Разом з тим є потреба у заповненні вакансій серед вихователів (47), музичних 

керівників (6). медичних сестер (4). Є проблема по підготовці медичних сестер з 

дієтичного харчування. 

З метою визначення відповідності навчального закладу державним стандартам 

певного освітнього рівня, дотримання ним вимог цих державних стандартів та 

забезпечення надання якісної освіти проводиться атестація керівників та педагогічних 

працівників навчальних закладів району. У 2016 навчальному році на виконання наказу 

Департаменту освіти і науки , молоді та спорту від 19.09.2014 №887-к «Про проведення 

атестації керівників та педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти 

міста Києва» проатестовано 15 завідувачів на відповідність займаній посаді.  

У районі проводилась система заходів, спрямованих на підвищення рівня фахової 

майстерності, розвиток творчої ініціативи та всебічне комплексне оцінювання праці 

педагогічних працівників.  

На постійному контролі залишається питання організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах. Розмір батьківської плати за харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах та школах - дитячих садках, встановлений в 

залежності від режиму харчування та типу дошкільного закладу у розмірі 70% від 

загальної суми. Вартість харчування однієї дитини в день у ясельних групах 

дошкільних навчальних закладах становить від 13.57 грн. до 20.80, в садових групах від 

20.57 грн. до 30.22 грн.  

У відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» організовано 

безкоштовне харчування для 1471 дітей пільгових категорій, а саме: 208 дітей, батьки 

яких служили в АТО; 243 дітей-переселенців; 14 дітей із малозабезпечених сімей; 987 

дітей, що потребують корекції фізичного та розумового розвитку, діти з малими та 

затухаючими формами туберкульозу; 19 дітей сиріт. 

Для 692 дітей із багатодітних сімей встановлена знижка в оплаті за харчування 50 

%. Встановлені додаткові пільги та гарантії сім’ям Героїв Небесної сотні. 

У І півріччі 2016 році управлінням освіти забезпечувалось повноцінне 

харчування. В середньому по навчальних закладах у І кварталі 2016 р. норми 

харчування виконані на 98%: 

Питання організації харчування дітей у районі знаходиться на постійному 

контролі управління освіти. 

Керівники дошкільних навчальних закладів району проводять цілеспрямовану 

роботу по зміцненню матеріально-технічної бази ДНЗ та планують заходи щодо її 

поліпшення як за рахунок бюджетних, так і за рахунок позабюджетних коштів. У 

дошкільних навчальних закладах району в основному збережена матеріально-технічна 

база, що забезпечує навчання й виховання дітей. Колективи дошкільних навчальних 

закладів скоординували дії на створення власної навчально-методичної бази, 

покращення матеріально-технічного забезпечення  та організації нових форм здобуття 

дітьми дошкільної освіти. 

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів є 

спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, 

який відповідає світовим тенденціям, дозволяє реалізувати цілісний підхід до розвитку 

дитини. 
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Управління якістю в освітніх системах відбувається шляхом її оцінювання 

(встановлення рівня її відповідності стандарту), комплексного врахування всіх аспектів 

діяльності навчального закладу. Для вимірювання якості освіти в дошкільних 

навчальних закладах району у 1 півріччі 2016 року проведені ряд заходів, а саме  

проведено державну атестацію 4 ДНЗ  

Всі заклади показали достатній рівень роботи та визнані атестованими. 

А також у  ДНЗ №№ 461, 481, 53, 701 відбулися дні управління освіти. 

Протягом звітного періоду здійснювався оперативний контроль щодо  безпечних 

умов перебування дітей в ДНЗ; медичний та психологічний  супровід та 

захворюваність; стан роботи у спеціальних і санаторних ДНЗ; надання додаткових 

освітніх послуг; проводився моніторинг якості дошкільної освіти. 
Видавнича діяльність педагогів району - важлива складова інноваційної системи 

роботи дошкільників. Наші педагоги активно співпрацюють з фаховими педагогічними 

виданнями. Свій досвід роботи у фахових виданнях опублікували педагогічні 

працівники ДНЗ № 303, 409, 485, 577, 591, 801. 

З метою реалізації завдань Базового компоненту, програми виховання і навчання 

дітей від двох до семи років «Дитина» у районі проведено ряд методичних заходів для 

забезпечення особистісного зростання кожної дитини. До заходів долучалися наукові 

співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка, Інституту корекційної 

педагогіки Університету імені М.П.Драгоманова, Інституту психології Національної 

Академії педагогічних наук України ім. Г.С. Костюка, представників редакції 

спеціалізованого журналу «Практика управління дошкільним закладом» МЦФР 

України, працівники Міністерства освіти і науки України. 

Всі дошкільні навчальні заклади у повному обсязі реалізовують Базовий 

компонент як державний стандарт дошкільної освіти. 

Науково-методичний супровід творчо працюючих педагогів забезпечувався 

шляхом проведення професійних конкурсів, виставок.  

Дошкільний навчальний заклад № 568 (завідувач Лиска Н.К.) презентувала досвід 

роботи колективу у Всеукраїнському фестивалі-огляді «Калейдоскопа педагогічних 

ідей з екологічного виховання». На фестиваль представлено систему роботи з 

організації пошуково-дослідницької діяльності з дітьми  старшого дошкільного віку 

(робота гуртка «Звичайне диво»). 

У рамках програми благодійного фонду ЛЕГО Фаундейшн «Сприяння освіті» 

дошкільні навчальні заклади № 568 (керівник Лиска Н.К.) та ДНЗ№ 655 (керівник 

Іваницька Г.В.), НВК «Монтессорі» залучені до впровадження інноваційної технології 

різнобічного розвитку дошкільників. - LEGO технології. У Палаці спорту вихованці 

дошкільних навчальних закладів №№ 568, 655 представляли  свої творчі проекти 

LEGO- будівництва на Дитячому архітектурному конкурсі на тему «Тематичні парки» в 

рамках VІІI Всеукраїнського фестивалю роботехніки «ROBOTICA 2016».  

З творчим натхненням захищала команда вихованців ДНЗ № 655 «Феї» свій 

проект «Дива фей для допитливих дітей». А вихованці ДНЗ № 568 -  переконливо 

розповідали журі про корисний та цікавий відпочинок у «Парку популярних 

досліджень і винаходів». «LEGO освіта» спрямована на стимулювання у дітей творчих 

навичок, командної співпраці, створення проектних робіт. 

Дошкільні навчальні заклади Дніпровського району відзначені дипломами за 

перемогу в номінаціях: «Найяскравіша дизайнерська концепція» (ДНЗ № 655), 

«Найзмістовніший проект» (ДНЗ № 568). 

Життя сьогодні висуває надзвичайно актуальну проблему оперативного 

впровадження наукових досягнень у практичну роботу з дітьми. 

З метою популяризації педагогічного досвіду та фахових здобутків, кращих 

педагогічних ідей з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, 

розширення можливостей професійного співробітництва педагогів дошкільних 

навчальних закладів міста Києва відбувся Вернісаж педагогічних ідей та знахідок з 

національно-патріотичного виховання «Моя вулиця, місто, країна». В ньому взяли 

участь завідувачі дошкільних навчальних закладів Солом’янського району. Керівники 
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дошкільних навчальних закладів мали змогу оглянути виставкові експозиції з 

національно-патріотичного виховання, де були презентовані кращі творчі педагогічні 

здобутки педагогів, взяти участь у роботі майстер-класів. Досвідом роботи з 

формування основ патріотичного виховання дошкільників поділились керівники ДНЗ 

№ 409 Лук’яненко Н.О., ДНЗ № 444 Матвєєва Л.П., ДНЗ № 568 Лиска 

Н.К.Спілкуючись з колегами кожен керівник знайшов для себе нові, неповторні, 

оригінальні ідеї, які просто необхідно втілювати в життя навчального закладу для того, 

щоб допомогти дітям вирости творчими, інтелектуально розвиненими, духовно 

багатими і патріотично налаштованими особистостями. 

Дошкільні навчальні заклади брали участь у  благодійних акціях на підтримку 

воїнів АТО «Діти Києва – воїнам АТО».  Кожен долучився до доброї справи і віддав 

часточку свого тепла з подарунком. Батьки разом з дітьми мали змогу підтримати 

зазначену акцію та проявити свою небайдужість до долі захисників нашої Батьківщини. 

Також дошкільні навчальні заклади були активними учасниками фестивалю-ярмарки 

благодійності «Світ добра», присвяченої Міжнародному дню сім’ї. 

Відбулась педагогічна хвиля для керівників та медичних працівників дошкільних 

навчальних закладів «Організація медичного обслуговування в дошкільному 

навчальному закладі». Керівники  та медичні працівники дошкільних навчальних 

закладів і навчально-виховних комплексів Дніпровського району м.Києва відвідали та 

обмінялись досвідом роботи з колегами  дошкільних закладів Шевченківського  

району. 

Пошуку педагогічних ідей щодо оновлення та вдосконалення форм і методів 

організації дитячої діяльності, виявленню кращого педагогічного досвіду,  ефективного 

впровадження креативних, особистісно орієнтованих освітніх технологій сприяв 

Вернісаж креативності, проведений в рамках Тижня педагогічної майстерності сприяв. 

Найкращі здобутки продемонстрували педагоги дошкільних навчальних закладів №№ 

247, 274, 303, 319. 361, 368, 381, 443, 481, 501, 505, 576, 582, 591, 801, ШДС 

«Березняки». Творчо, з цікавими ідеями презентували  свою роботу педагоги. Заняття, 

що проведені у форматі пошуково-дослідницької та проектної діяльності, розвивали 

креативні здібності, підтримували самостійність, кмітливість, активізували 

ініціативність дітей.  

Змінився стиль роботи дошкільних закладів через оновлення змісту та форм 

навчально-виховного процесу, впровадження розвивальних освітніх технологій. 

В дошкільному навчальному закладі № 688 (завідувач Сидоришина Л.С.) діє 

дослідно-експериментальний майданчик за темою «Виховуємо киянина», що орієнтує 

педагогів до ефективного залучення  соціокультурних, природних. історичних 

особливостей столичного регіону до освітнього процесу дошкільного навчального 

закладу задля створення умов для повноцінного особистісного буття дошкільників, 

виховання любові та почуття причетності до життя свого міста. 

Дошкільний навчальний заклад № 444 (завідувач Матвєєва Л.П.) має  статус 

експериментального навчального закладу регіонального рівня та включений  в 

експериментальне дослідження за темою «Музейна педагогіка як фактор активізації 

взаємодії педагогічного, дитячого та батьківських колективів». Музей для 

дошкільників - це цілий світ, що манить своєю незвідністю і пробуджує неабиякий 

пізнавальний інтерес. 

Зберегти здоров'я юного покоління, прищепити дітям навички здорового 

способу життя - сьогодні це завдання актуальне як, мабуть, ніколи раніше. 

В дошкільних навчальних закладах району створені всі необхідні умови для 

пропагування здорового способу життя та розвитку фізичної культури малюків: 

працюють спортивні зали з необхідним обладнанням, спортивні майданчики. З метою 

підвищення якості навчально-виховної роботи з фізичного розвитку, активізації 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з дітьми старшого дошкільного 

віку в дошкільних навчальних закладах району проведено спортивні змагання «Перші 

кроки» та спортивне свято «Спорт для всіх». Ці заходи, які вже стали традиційними, 
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мають благородну мету: залучення малюків до занять фізичною культурою та спортом і 

є чудовою пропагандою здорового способу життя. 

Конкурс авторських розробок «Інноваційні технології в екологічному вихованні 

дошкільників» сприяв  формуванню екологічної культури, вихованню гуманного 

ставлення до природного довкілля, набуття з раннього віку  досвіду гармонійної  

взаємодії з природою, формування навичок здорового способу життя. 

Активізовано роботу ДНЗ із забезпечення взаємодії дошкільного закладу і сім’ї, 

пошуку ефективних підходів підвищення рівня загальної та педагогічної культури 

батьків. З цією метою проведено Тиждень сім’ї. Педагоги ДНЗ використали 

різноманітні сучасні форми взаємодії з родинами вихованців. Батьки мали можливість 

познайомитись із життям кожного дошкільного навчального закладу та долучитись до 

освітнього процесу з питань виховання та навчання дітей вдома. 

З метою патріотичного, правового виховання дітей, формування у них моральних 

цінностей, соціальної активності та громадянської відповідальності в дошкільних 

навчальних закладах проведено Тиждень правової освіти. Педагогами дошкільних 

навчальних закладів вдало використовуються різні форми, методи та прийоми роботи з 

дітьми: розвивальні ігри та вправи, ігри – вистави та ситуації з певним морально-

правовим змістом. Проведені  заходи стали початком великої і складної освітньо – 

виховної роботи із соціалізації дошкільника, складовою частиною якої є правова освіта. 

Одним із основних інструментів забезпечення якісної освіти є впровадження у 

діяльність дошкільних навчальних закладів інноваційних технологій, що дає 

можливість покращити результативність навчально-виховного процесу. 

Спостерігається тенденція збільшення кількості дошкільних закладів, що 

впроваджують інновації. Успішно практикується використання в освітніх закладах 

гуманістичних ідей С. Русової (ДНЗ № 409). У дошкільних навчальних закладах №№ 

319, 444, 409, 568, 583, 655 широкого застосування набули авторська система фізичного 

виховання М. Єфименка, теорія розв’язання винахідницьких завдань в ДНЗ № 471, 672, 

елементи педагогічної системи М. Монтессорі в НВК «Монтессорі», «Вальдорфської 

педагогіки» в ДНЗ № 361 «Софія». 

Формування особистості дитини, розвиток  її творчих здібностей, виховання  

любові до рідного краю, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського 

народу – одне з основних завдань дошкільних навчальних закладів. З метою реалізації 

цілісного підходу до залучення дошкільнят до самобутньої культури свого народу, 

вивчення і поширення сучасних технологій виховання у дітей патріотизму та любові до 

рідного міста в режимі он-лайн проведено виставку-фотоконкурс «Моє місто і я в 

ньому». Оригінальністю композиційного рішення, відповідністю заданій тематиці 

конкурсу, ексклюзивністю фотографій відзначаються фотоматеріали дошкільних 

навчальних закладів №№ 274, 361, 404, 438, 441, 444, 461, 473, 481,  568, 583, 619, 655, 

670, 671, 672, 700. 

Традиційний щорічний фестиваль «Співанкова райдуга дитинства» засвідчує 

високий творчий потенціал дітей та педагогів Дніпровського району. Цьогоріч свято 

майстерності, творчості, краси та грації дошкільнят було пронизано темою 

патріотизму, весняною лірикою та казковою історією. Найкраще представили свою 

майстерність вихованці ДНЗ №№ 274, 311, 381, 409, 412, 447,  471, 481, 576, 583,  616, 

619,  675, 691.  

Сучасному суспільству потрібні вільні, ініціативні, творчі особистості із високим 

рівнем розвитку духовності та інтелекту. Саме тому наша головна стратегічна мета: 

надання дітям обов’язкової дошкільної освіти із забезпеченням емоційного 

благополуччя, фізичного, психічного, інтелектуального розвитку дитини, здатної до 

творчого мислення, в умовах комфортного предметно-розвиваючого середовища, 

створеного висококваліфікованими спеціалістами. 

З метою подальшого удосконалення роботи з педагогічними працівниками 

дошкільних навчальних закладів району,  розвитку творчої активності педагогів та 

вимог до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку, які 
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визначені Базовим компонентом дошкільної освіти,  ключовими завданнями  

педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів у 2016-2017 навчальному 

році є : підвищення якості освіти на основі впровадження педагогічних інновацій, 

компетентнісно зорієнтованого підходу; забезпечення необхідних умов 

функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, збільшення відсотка охоплення 

дітей дошкільними навчальними закладами; забезпечення особистісного зростання 

кожної дитини, повноцінного розвитку здорової, творчої особистості, формування її 

життєвої компетентності та гуманістичних цінностей; розвиток інформаційно-

комунікативних технологій, як одного з національних пріоритетів. 

На виконання основних завдань міської комплексної цільової програми «Освіта 

Києва. 2016-2018» постійно проводилась робота над вирішенням питань оптимізації та 

розвитку мережі загальноосвітніх навчальних закладів району, створення належних 

умов для задоволення освітніх потреб населення (у тому числі дітей, батьки яких 

переселилися з тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться 

антитерористична операція), рівного доступу до якісної освіти, охоплення учнів 

навчанням, впровадження різних форм навчання (індивідуальної, вечірньої, заочної, 

екстернатної), профілізації школи ІІІ ступеня, підготовки та проведення державної 

підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х та 11-х класів, забезпечення випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів Дніпровського району документами про освіту, 

готовності навчальних закладів до впровадження нових Державних стандартів 

початкової, базової та повної загальної середньої освіти, медичного забезпечення, 

якісного харчування учнів загальноосвітніх начальних закладів. 

У 2015-2016 навчальному році відповідно до освітнього рівня та особливостей 

учнівського контингенту до мережі закладів освіти району входило 60 загальноосвітніх 

навчальних закладів різних типів і форм власності. З них 57 закладів комунальної та 3 

приватної форми власності, у тому числі за типом: середні загальноосвітні школи   – 20; 

спеціалізовані школи – 16;  гімназії – 4; ліцеї – 3; навчально-виховні комплекси – 11; 

школи-інтернати – 3; школи-дитячі садки – 2; вечірні школи – 1. 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів району забезпечує доступність і 

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

громадськості та потреб держави.  

Так, протягом навчального 2015-2016 років у 60 у загальноосвітніх навчальних 

закладах району в 1210 класах навчалося 31 822 дітей. Середня наповнюваність класів 

у загальноосвітніх навчальних закладах району  (без приватних навчальних закладів, 

шкіл-інтернатів, шкіл-дитячих садків) у 2015-2016 н.р. – 27,6учнів. Так, учнів 1 –х 

класів навчалося 3934, учнів 10-х -1926. 

Протягом звітного періоду здійснювався контроль за  охопленням учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів навчанням. 

Управління освіти отримавши від ЗНЗ акт про відсутність учня на заняттях без 

поважних причин протягом 10 днів, надсилає відповідне повідомлення до сектору 

молодіжної превенції Дніпровського управління поліції Головного управління 

Національної поліції в місті Києві, Служби у справах дітей Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації, Дніпровського районного в місті Києві центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних служб за місцем проживання 

(реєстрації) неповнолітнього. У І півріччі 2016 року 4 учні повернуто до навчання. 

Крім того, про учнів, які не охоплені навчанням, управління освіти щомісяця (до 

20 числа) протягом навчального року інформує Департамент освіти та науки, молоді та 

спорту виконавчого органу КМДА, надає інформацію до сектору молодіжної превенції 

Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті 

Києві, Служби у справах дітей Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації та Дніпровського районного в місті Києві центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. 

У загальноосвітніх навчальних закладах Дніпровського району створено належні 

умови для здобуття загальної середньої освіти для 1186 учнів, батьки яких 

переселилися з тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться 



 40 

антитерористична операція (з них: 65 учнів з Автономної Республіки Крим та 1121 

учень зі східних регіонів України), що становить 3,5 % від загальної кількості учнів 

Дніпровського району. 

З метою вирішення актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, утвердження і забезпечення їх прав, реалізації положень Конвенції про 

права інвалідів у Дніпровському районі у 2015-2016 навчальному році було 

продовжено розширення мережі інклюзивних та спеціальних класів для дітей з 

особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах району: комунальний 

навчальний заклад «Навчально-виховний комплекс № 141 «Освітні ресурси та 

технологічний тренінг» міста Києва» – 5 інклюзивних класів (для дітей з вадами 

мовлення); середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 184 м. Києва – 11 

інклюзивних класів (для дітей з вадами мовлення), 1 спеціальний клас (для дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення); спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 18 

м.Києва – 3 спеціальні класи (для дітей з тяжкими порушеннями мовлення). 

За результатами навчання випускники 11-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та 

за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації 

мають досягнення у навчанні 10-12 балів з предметів навчального плану 

нагороджуються Золотою медаллю, випускники навчальних закладів, які за період 

навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами 

семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення 

у навчанні 10-12 балів та достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше ніж з двох 

предметів навчального плану, нагороджуються Срібною медаллю, а  випускникам 9-х 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчальними досягненнями високого рівня 

видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.  

Так, після закінчення  2015-2016 н.р. свідоцтво  про базову загальну середню 

освіту з відзнакою отримало 2539 учнів 9-х класів, Срібну медаль отримали 53 учні 11-

х класів, Золоту медаль-89 випускників. 

У 2015-2016 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах району 

створено належні умови для задоволення освітніх потреб населення, впроваджено різні 

форми навчання: денна (усі загальноосвітні навчальні заклади району); індивідуальна 

організовується з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану 

здоров’я дітей) у і півріччі 2016 року навчалося 164 учні; вечірня (ВСШ № 4); заочна 

(ВСШ №4); екстернат (СШ №№ 188, 234, СЗШ №№ 195, 201, ВСШ № 4) -115 учнів (в 

т.ч. 107 учнів з АР Крим та зони АТО). 

Крім того, організовано навчання для учнів, які знаходяться на довготривалому 

лікуванні в Київській міській дитячій клінічній лікарні №2 (середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 201 м. Києва). 

У середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 81 м. Києва проводиться 

дослідно-експериментальна робота за темою «Модель столичного центру відкритої 

освіти в умовах розвитку інформаційного  суспільства». Крім того, базі СЗШ № 81 м. 

Києва організоване навчання у формі екстернату для осіб, що проживають на 

тимчасово окупованій території в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі та у 

місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. 

Протягом навчального року на контролі управління освіти перебувало питання 

профільного навчання. Створення належних умов для реалізації основного принципу 

профільного навчання забезпечило врахування й розвиток навчально-пізнавальних та 

професійних інтересів, наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою й 

професійно зорієнтованою вищою освітою до обраного профілю. Профільним 

навчанням охоплений 1981 учень загальноосвітніх навчальних закладів району. 

Поглиблено вивчають предмети 17697 учнів. 

У загальноосвітніх навчальних закладах Дніпровського району організовано 

збалансоване харчування дітей відповідно до вікових норм, регламентованих чинним 

законодавством. 
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Станом на 27.05.2016 року в районі охоплено гарячим харчуванням 71 учень, з 

них безкоштовним – 14263 учні. 

Організовано одноразове безкоштовне гаряче харчування: учнів 1-4 класів – 

13342 учні; дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

малозабезпечених сімей 5-11 класів – 212 учнів;  учнів 5-11 класів з числа дітей із сімей 

учасників антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції, учнів із сімей киян, які загинули або померли внаслідок 

поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, отриманих під час участі у 

Революції Гідності – 192 учні;  дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються 

у спеціальних та інклюзивних класах, – 5 учнів; дітей-інвалідів – 74 учні.  

Крім того, 6708 учнів харчуються за кошти батьків та 14560 учнів вживають 

буфетну продукцію. 

В усіх навчальних закладах району (крім вечірньої середньої школи   

ІІ-ІІІ ступенів № 4 м. Києва) функціонують медичні кабінети (медичні блоки).  У ВСШ 

№ 4 м. Києва аптечки для надання першої невідкладної допомоги знаходяться в 

навчальних кабінетах.  

Усі медичні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів обладнані відповідно 

до  встановлених санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. Медичні кабінети 

щороку поповнюються медичним обладнанням, поновлюються аптечки для надання 

першої домедичної допомоги. 

Усі учні навчальних закладів проходять обов’язкові медичні профілактичні 

огляди, під час яких визначається група для занять на уроках фізичної культури. 

Станом на 01.07.2016 року державну атестацію пройшли середня загальноосвітні 

школа І-ІІІ ступенів № 4 м. Києва, середня загальноосвітні школа І-ІІІ ступенів № 42 м. 

Києва, середня загальноосвітні школа І-ІІІ ступенів № 195 м. Києва та Технічний ліцей 

м. Києва. 
У районі працює 4319 педагогічних працівників: у загальноосвітніх навчальних 

закладах – 2922 особи, у дошкільних навчальних закладах – 1397 осіб. У закладах 

освіти учителів-методистів – 404, старших учителів – 562,  вчителів, які мають звання 

"Заслужений вчитель України" – 4, "Заслужений працівник освіти України" – 7, 

«Відмінник освіти» – 249, кандидатів наук – 6. 

Директорський корпус навчальних закладів району нараховує 141 керівника: 

директорів ЗНЗ – 60, завідувачів ДНЗ – 73; директорів ПНЗ – 8.  

У 2016 році переукладено контракти з 20 керівниками навчальних закладів. 
Сумлінна праця педагогічних працівників району в 2016 році високо оцінена на 

різних рівнях: оголошено Подяки: голови Київської міської державної адміністрації 3 

педагогічним працівникам; Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 5 

педагогічним працівникам; Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

12 педагогічним працівникам; нагороджено грамотами: грамотою Департаменту освіти 

і науки, молоді та спорту 13 педагогічних працівників, управління освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації 187 педагогічних працівників. 

Управління освіти приділяє особливу увагу роботі з обдарованою молоддю. 

У І півріччі 2016 року вихованці закладів освіти району брали участь у міському, 

республіканському етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади та Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. У червні 

методистами РНМЦ було проведено моніторинг результатів цих змагань.   

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

Дніпровського району вибороли 445 призових місць. Найкращі результати: гімназія № 

191 ім. П. Тичини – 85 переможців; Русанівський ліцей – 81. 

На міському етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН учні закладів освіти Дніпровського району вибороли 155 

призових місць, що на 14 більше, ніж минулого року.  

На республіканському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні закладів 

освіти №№ 191, 208, 167, 176, Русанівського ліцею вибороли 10 призових місць з 
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географії, математики, німецької мови, історії, іспанської мови, фізики, астрономії, 

інформатики. На заключному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН учні закладів освіти №№ 183, 191, 136, 176, 

201, Русанівського ліцею Дніпровського району вибороли 8 призових місць у 

відділеннях: Іноземна філологія та зарубіжна література, Екологія та аграрні науки, 

Мовознавство (іспанська мова), Математика, Українська філологія та мистецтво. 

Найбільше перемог на цих змаганнях здобули учні Русанівського ліцею – 5. 

Талановитий учень 11-го класу СЗШ № 201 Головань Денис посів ІІ місце на 

заключному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України у відділені «Екологія та аграрні науки», ІІ місце у 

Міжнародному конкурсі науково-технічної творчості в Пекіні, ІІ місце у 

Всеукраїнському конкурсі наукових робіт IntelЕко Україна, І місце у Всеукраїнському 

конкурсі «Мирний космос», здобув звання Лауреату та був нагороджений медаллю 

Міжнародного науково-технічного конкурсу молодих науковців Intel ISEF 2016 та 

відзнакою Національного Тайванського науково-освітнього товариства. 

Учні закладів освіти району протягом навчального року також брали активну 

участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник», Міжнародному 

математичному конкурсі «Кенгуру-2016», VІ Всеукраїнській грі «Гринвіч», 

Міжнародному дистанційному конкурсі з англійської мови для учнів 1-11 класів 

«Олімпіс 2016», V Всеукраїнській олімпіаді з французької мови «Галлус», V 

Всеукраїнській олімпіаді з німецької мови «Орлятко». 

У Русанівському ліцеї 9-10 квітня 2016 року проходив традиційний  

«Квітень-фест». ХХІ відкрита олімпіада з математики зустріла 295 учасників з Києва, 

Київської області та Чернігова. Учні 5-7 класів проявили свої здібності в індивідуальній 

усній олімпіаді, 8 класів — у письмовій, 9-10 — командна першість. ХІ відкрита 

олімпіада з головоломок, автором якої є випускник Русанівського ліцею Карлюченко 

Олексій, зібрала всіх тих, хто не шукає легких шляхів у навчанні – 22 команди, 212 

учасників індивідуального заліку з різних закладів міста Києва та Чернігова. 

З метою підвищення ефективності навчальної та позаурочної роботи з фізичної 

культури і спорту серед учнів закладів освіти  у районному управлінні освіти працює 

методичне об'єднання вчителів фізичної культури, що проводить навчальну та 

методичну роботу серед навчальних закладів освіти району, а також серед 146 

вчителів фізичної культури, з яких: 11 мають звання "Учитель-методист" , 34 – 

"Старший вчитель", 4 – відмінник освіти України.  
Методичне об’єднання  координує роботу загальноосвітніх навчальних закладів 

незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань  фізичної культури та 

спорту; забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи; розробляє положення про змагання, 

організовує та проводить районні змагання, комплектує склад збірних команд району за 

видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участь спортсменів у змаганнях 

усіх рівнів.   

Управлінням освіти сформовано необхідна інфраструктура фізкультурно-

оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем навчання. 

Крім уроків в усіх навчальних закладах широко використовуються різноманітні 

форми фізичного виховання: фізкультурно-оздоровчі заняття в режимі дня, позакласні 

та позашкільні заходи, заняття з лікувальної фізичної культури та фізичної реабілітації  

і рекреації, що позитивно відбивається на обсязі рухової активності дітей і, як наслідок, 

на рівні їх фізичної підготовленості і загальному стані здоров’я.  

З метою створення умов для залучення учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів до занять спортом була виділена – 91 ставка керівника спортивного гуртка 

(секції). У навчальних закладах району функціонувало 235 шкільних гуртків та секцій 

фізкультурно-спортивного та фізкультурно-оздоровчого напрямків, в яких займались 

7913 дітей (що становить близько 25 % від загальної кількості дітей шкільного віку). 29 

видів спорту культивується. Найбільшим попитом користуються гуртки: футболу, 

настільного тенісу, волейболу, баскетболу, туризму, легкої атлетики, гуртки загальної 
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фізичної підготовки та бойових мистецтв. Серед спортивних секцій є гуртки 

інтелектуального виду спорту – гуртки шахів, які працюють на базі ЗНЗ №№ 98, 120, 

125, 167, 208, Русанівського ліцею та НВК «Домінанта». 

З метою впровадження фізичної культури і спорту в повсякденний побут 

учнівської молоді, зміцнення здоров’я, виявлення кращих спортсменів і команд з видів 

спорту у районі  проводяться багатоступеневі спортивно-масові змагання в рамках 

районної Спартакіади школярів серед загальноосвітніх шкіл району з охопленням всіх 

вікових груп.  

Спартакіада  школярів включає різні види спорту: змагання з футболу, 

баскетболу, шахів, настільного тенісу, легкоатлетичні естафети, спортивно-масовий 

захід серед дітей «Олімпійське лелеченя», дитячі спортивні ігри «Старти надій», 

фестиваль школярів «Козацький гарт».  

У лютому вперше відбулась першість Дніпровського району на Кубок Київського 

міського голови з шахів «Кришталева тура». В фінальних змаганнях брали участь 97 

учнів із 28 навчальних закладів. Учасники змагань мали можливість проявити свою 

кмітливість, розумову вправність і, звичайно, поборотися за призові місця. 

Переможцями стали справді найдостойніші, які уже у травні представляли наш район 

на міському етапі. 

У травні 2016 року проведено урочисте нагородження переможців та призерів 

Спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл Дніпровського району міста Києва 2015-

2016 навчального року.  

Переможці районних змагань з окремих видів спорту брали участь у міських 

змаганнях де вибороли: ІІІ місце в змаганнях з футболу «Шкільна футбольна ліга»; ІV 

місце в змаганнях «Олімпійське лелеченя»; ІІ місце в змаганнях з футболу на приз 

клубу «Шкіряний м’яч»(серед учнів 2004 р.н. ); І місце в змаганнях з баскетболу 3х3 

серед дівчат; ІІІ місце в змаганнях з баскетболу 3х3 серед хлопців: Дворніцька Олена 

(Русанівський ліцей), Сліпчук Євген (ліцей №208) чемпіони міста Києва з шахів на 

Кубок Київського міського голови «Кришталева тура» тощо 

У квітні 2016 року відбувся ІІІ (міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з фізичної культури для учнів 11-х класів. Призерами ІІІ (міського) етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури 2016 року є учні ЗНЗ 

Дніпровського району: І місце - Сахацька Анастасія (Русанівський ліцей); ІІ місце - 

Василюк Василь (СШ № 265). 

В навчальних закладах освіти Дніпровського району працює ціла мережа 

спортивних об'єктів, а саме:123 спортивних майданчиків, з яких 18 зі штучним 

покриттям;14 футбольних полів;19 стрілецьких критих тирів; 52 спортивні зали; 22 

майданчики з тренажерним обладнанням; 56 приміщень для фізкультурно-оздоровчих 

занять; 1 стадіон «Дніпровець»; 1 басейн. 

З метою забезпечення належної організації зовнішнього незалежного оцінювання 

у Дніпровському районі м. Києва була затверджена мережа пунктів проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання на базі 12 загальноосвітніх навчальних закладів 

Дніпровського району: СШ № 31, СШ № 98, СЗШ № 99, СШ № 125, СЗШ № 126, НВК 

№ 176, НВК № 183 «Фортуна», СЗШ № 184, СШ № 188, НВК № 209 «Сузір`я», СШ № 

234, СЗШ № 258, для роботи на яких було залучено майже 700 педагогічних 

працівників. Всі педагогічні працівники пройшли відповідне навчання. 

У лютому та квітні 2016 року одинадцятикласники навчальних закладів району 

брали участь у апробації тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання з хімії 

(СШ № 31) та математики (СЗШ №№ 66, 184, СШ № 31, НВК № 167, ліцей № 208). 

16 квітня відбулося апробаційне зовнішнє незалежне оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти з англійської, 

іспанської, німецької та французької мов. Апробаційне тестування проводилося з 

метою відбору якісних завдань для майбутніх тестів. Окрім завдань, що передбачають 

перевірку таких комунікативних умінь як читання та письмо, апробувалися також 

завдання нового формату, спрямовані на перевірку ще одного виду мовленнєвої 

діяльності – розуміння мови на слух (аудіювання). У Дніпровському районі 
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апробаційне ЗНО з іноземних мов писали учні 11-х класів НВК № 30 "ЕкоНад" 

(англійська мова, рівень В1), НВК № 167 (німецька мова, рівень В2), НВК № 176 

(іспанська мова, рівень В2), гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини (англійська мова, рівень 

В2). 16 квітня у районі працювали пункти тестування, створені на базі НВК № 167 та 

НВК № 176. 

Для організованого проведення пробного ЗНО-2016 у Дніпровському районі було 

створено 2 пункти тестування: 2 квітня на базі СШ № 31 (пробне зовнішнє незалежне 

оцінювання з української мови та літератури) та 9 квітня на базі СЗШ № 184 (пробне 

зовнішнє незалежне оцінювання з математики, історії України, англійської, німецької, 

іспанської, французької, російської мов, біології, географії, фізики, хімії).  

З метою дослідження якості знань випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації було здійснено моніторинг, який передбачав проведення аналізу 

результатів державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання та результатів річного оцінювання з української мови, математики та 

історії України випускників 2016 року, які складали ДПА у формі ЗНО: з української 

мови – 1698 випускників;з математики – 749;з історії України – 944.  

Було опрацьовано результати випускників 47 навчальних закладів району, серед 

яких 3 ліцеї, 4 гімназії (в т.ч. 2 – приватної форми власності), 13 спеціалізованих шкіл, 

7 навчально-виховних комплексів, 19 загальноосвітніх шкіл, 1 вечірня школа. 

Психологічна служба є складовою частиною державної системи охорони 

фізичного і психічного здоров'я молодих громадян України. Мета її діяльності – 

створення оптимальних соціально-психологічних умов розвитку особистості. 

Професійна діяльність працівників служби передбачає:своєчасне і систематичне 

вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з 

урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних та інших індивідуальних 

особливостей;створення психологічних умов саморозвитку та самовиховання 

дитини;сприяння розв’язанню освітніх і виховних завдань навчальними закладами. 

Психологічна служба налічує в своєму складі 106 психологів ЗНЗ і ДНЗ, а також 

44 соціальних педагога. 

Якісний склад: вищу кваліфікаційну категорію мають – 12 психологів, з них 

мають звання «практичний психолог-методист» 4 психолога. 

З метою підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів систематично 

проводяться заходи, спрямовані на покращення якості соціально-психологічного 

супроводу навчально-виховного процесу. Формами начально-методичного 

забезпечення практичних психологів і соціальних педагогів є проведення семінарів, 

семінарів-практикумів, круглих столів, нарад, творчих груп, консультування, 

забезпечення методичними матеріалами за напрямками роботи; ознайомлення з  

діяльністю спеціалістів у закладах освіти та надання методичної допомоги. 

Так, протягом І півріччя 2016 року були проведені семінари-практикуми 

«Принципи і методи патопсихологічних досліджень в роботі з дітьми», «Хвиля 

креативності. Невербальні форми психокорекції в роботі з психологічно травмованою 

дитиною», «Робота працівників психологічної служби з подолання негативних явищ в 

учнівському середовищі», «Планування роботи психологічної служби ДНЗ. Ведення 

службової документації»; тренінги «Використання правопівкульного малювання в 

розвивальній роботі з дітьми» (тренер Григоренко О.П., психолог СЗШ № 258), 

«Робота з глиною як засіб розвитку емоційної сфери дитини» (тренер Завгородня М.О., 

канд..психологічних наук, психолог НВК «ОРТ»), семінар-тренінг з медіаграмотності: 

«Інформаційне суспільство і особистість: як не потонути в інформаційному «дощі», 

майстер-клас «Піскова анімація як метод артотерапії», XІІІ міжнародна 

міждисциплінарна науково-практична конференція «Простір арт-терапії»: Палітра 

емоцій (м.Київ, 25-27 лютого 2016 р., Чекстере О.Ю., ДНЗ №303). Протягом 

навчального року працювала школа молодого працівника психологічної служби. 
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У 2015-2016 навчальному році підвищення кваліфікації пройшли 689 

педагогічних працівників району та 53 керівники ЗНЗ і завідувачі ДНЗ. 

У 2016 році на рівні атестаційних комісій ІІ та ІІІ рівнів було проатестовано 444 

педпрацівники, з них: на відповідність раніш присвоєній вищій категорії –303; 

присвоєно вищу категорію –153. 

Атестовано на відповідність присвоєному званню:«учитель-методист» –

85;«старший учитель» – 73;«вихователь-методист» –18; «старший вихователь» – 

1;«керівник гуртка-методист» – 2. 

Присвоєно педагогічне звання:«учитель-методист» – 26;«старший учитель» – 

58;«вихователь-методист» – 21;«старший вихователь» – 52;«практичний психолог-

методист» – 2;«керівник гуртка-методист» – 1. 

Інші: відповідають займаній посаді:керівники ЗНЗ – 8; завідувачі ДНЗ – 15; 

заступники керівників ЗНЗ – 27; заступники керівників ПНЗ – 1. 

За результатами проведення районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2016» у номінаціях «Англійська мова», «Захист Вітчизни», «Історія», 

«Математика» та районних конкурсів «Класний керівник року», «Керівник гуртка» у 

лютому 2016 року було проведено свято – Церемонія нагородження переможців 

районних конкурсів педагогічної майстерності. Відзначаючи професіоналізм та 

педагогічну майстерність у викладанні навчальних предметів та вихованні учнів було 

відзначено педагогічних працівників району, які взяли участь у цих конкурсах. 

Найкращі з них здобули призові місця і у міському турі конкурсу:  в номінації 

«Англійська мова» – Величко Нелю Вікторівну, учителя англійської мови НВК 

«Домінанта» (І місце на районному, ІІІ – на міському турі);в номінації «Математика» – 

Даніленко Аллу Степанівну, учителя математики Технічного ліцею (І місце на 

районному, І – на міському, ІІ – на фінальному турі всеукраїнського конкурсу);в 

номінації «Історія» – Тарасюк Тамару Дмитрівну, учителя історії гімназії № 136 (І 

місце на районному, І – на міському турі);в номінації «Захист Вітчизни» – Мальця 

Станіслава Дмитровича, учителя предмету «Захист Вітчизни» НВК № 209 «Сузір’я» (І 

місце на районному, ІІІ – на міському турі).  

Цього року вперше проходив конкурс у номінації «Захист Вітчизни»,  

в якому брали участь вчителі НВК № 30 «ЕкоНад», СЗШ № 66, СШ № 98, ліцею № 208 

та НВК № 209 «Сузір`я».  

У березні 2016 року відбувся ІІ (міський) тур Всеукраїнського конкурсу 

«Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами 

футболу». Абсолютним переможцем ІІ (міського) туру за найбільшою кількістю 

набраних балів став Балась Максим Сергійович, учитель фізичної культури 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №265 Дніпровського району. 

Загальноосвітні навчальні заклади району оснащені навчальними комп’ютерами у 

кількості 2517 шт., з яких НКК – 122 шт; ноутбуків – 123; безпосередньо в 

комп'ютерних навчальних класах (каб. Інформатики) – 1598; в шкільних бібліотеках – 

62; в управлінсько-господарській діяльності – 322; з них придбаних більш як 5 років 

назад – 1342, працюючих – 1882. Всього інтерактивних дошок – 132, мультимедійних 

проекторів – 155. 

Всі навчальні заклади підключені до мережі Internet та мають доступ до 

інформаційних джерел. 

У 2015-2016 навчальному році 34 загальноосвітніх та 4 дошкільних навчальних 

заклади району реалізують 16 експериментальних програм регіонального рівня та 8 – 

всеукраїнського рівня, вдало впроваджуються в навчально-виховний процес результати 

10 експериментальних програм у 17 загальноосвітніх навчальних закладах району. 

Школи району працюють також за всеукраїнськими науково-педагогічними проектами 

«Росток», «Інтелект України», «Фінансова грамотність». 

Експериментальні заклади району займають активну позицію в поширенні 

досвіду інноваційної діяльності, організовуючи спільно з районним науково-

методичним центром науково-практичні конференції, методичні семінари, тренінги.  
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16 лютого 2016 року в НВК № 176 відбувся науково-методичний семінар для 

заступників директорів з навчально-виховної роботи «Компетентнісно орієнтоване 

навчання іноземних мов у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: стан, 

виклики, перспективи» за участю науковців Інституту педагогіки НАПН України.  

17 лютого 2016 року в НВК № 141 «ОРТ» м. Києва відбувся методичний семінар-

практикум для керівників загальноосвітніх навчальних закладів «Сучасний навчальний 

заклад. Застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі». 

Робота семінару склалася з теоретичного та практичного модулів. Під час теоретичної 

частини учасники семінару ознайомилися з основними ІТ-трендами в сучасній освіті, 

дізналися про ключові аспекти STEM-освіти та її місце в загальноосвітньому 

навчальному закладі. Питання ІТ-трендів у сучасній освіті розкрила Наталія Вікторівна 

Морзе, проректор Київського університету імені Бориса Грінченка. Тетяна Нанаєва, 

директор Intel з корпоративних справ та зв’язків з урядовими установами в Україні та 

СНД, розповіла про місце STEM-освіти у структурі навчального закладу. Директор 

НВК № 141 «ОРТ» Кіньков Ю.Г. та його заступник Дзюба С.М. ознайомили учасників 

семінару з використанням ІКТ в освітньому середовищі ЗНЗ та запросили їх на 

презентацію роботи моделей роботів, підготовлену учнями навчального закладу. Під 

час практичної частини семінару (навчальний тренінг), слухачі опановували основні 

навички роботи при застосуванні Google Apps for Education. 

Для забезпечення наукової та методологічної бази проведення районних 

семінарів, конференцій, конкурсів та з метою наукової підтримки виконання завдань, 

визначених програмами педагогічних дослідно-експериментальних досліджень 

районний науково-методичний центр управління освіти Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації співпрацює з науковими установами, вищими 

навчальними закладами, громадськими організаціями тощо. 

Керівники експериментальних навчальних закладів Дніпровського району 

постійно беруть участь у роботі міської експертної комісії з дослідно-

експериментальної роботи з метою представлення звіту про хід і результати дослідно-

експериментальної роботи в НЗ. У І півріччі 2016 року рішенням експертної комісії, 

засідання якої проходило 27.01.2016, 20.04.2016, 15.06.2016 в Інституті післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка було затверджено 

заявки і програми на проведення дослідно-експериментальної роботи за темами: 

«Програма розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу навчального 

закладу» (СШ № 98, СЗШ № 258), «Виховуємо киянина» на основі впровадження 

програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Я – киянин» (ДНЗ № 688), 

«Упровадження мультипрофільного навчання в старших класах загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Києва» (СЗШ № 180). Члени експертної комісії (від 

Дніпровського району до складу комісії входить заступник директора РНМЦ 

Сидоренко Н.А.) затвердили звіти про перебіг та результати дослідно-

експериментальної роботи за темами «Допрофесійна та допрофільна підготовка учнів в 

медичних профільних класах та класах з поглибленим вивченням природничих наук в 

умовах співпраці загальноосвітнього навчального закладу, вищого навчального закладу 

та закладу охорони здоров`я» (СЗШ № 201) та «Упровадження мультипрофільного 

навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва» (у СЗШ № 

66, НВК № 167 та СЗШ № 184), затверджено звіти та завершено дослідно-

експериментальні дослідження з упровадженням в навчально-виховний процес закладів 

освіти Дніпровського району: «Упровадження моделі громадсько-активної школи в 

загальноосвітньому навчальному закладі» (СШ №№ 120, 129, 234, НВК № 30 

«ЕкоНад») та «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів у ЗНЗ м. 

Києва» (гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини), «Інтеграція дітей із синдромом Дауна в 

спеціальне освітнє середовище» (школа-інтернат № 26), «Розвиток творчого потенціалу 

дитини з урахуванням її індивідуальних можливостей та нахилів за науково-

педагогічним проектом «Росток» (СЗШ № 201). Також рішенням комісії відповідно до 

поданих клопотань навчальних закладів було припинено дослідно-експериментальну 

роботу регіонального рівня в СЗШ №№ 42, 99, 146 та СШ № 234 за темою «Морально-
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духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження курсу «Християнська етика 

в українській культурі». 

Інклюзивне навчання для дітей з порушенням мовлення організовано в 1-7 класах 

НВК № 141 «ОРТ» та СЗШ № 184 (завершена дослідно-експериментальна робота за 

темою «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливими потребами 

(вадами мовлення) шляхом організації інклюзивного навчання та виховання в 

загальноосвітніх навчальних закладах» з впровадженням в навчально-виховний 

процес).  

Станом на 05.09.2015 року в НВК № 141 «ОРТ» та СЗШ № 184 функціонують 16 

класів із інклюзивним навчанням, в яких налічується 38 дітей з особливими освітніми 

потребами, з них 37 з тяжкими порушеннями мовлення, 2 – із зниженим слухом, 1 – з 

затримкою психічного розвитку, 5 – із розладами аутичного спектру. У штатних 

розписах ЗНЗ передбачено 8 ставок асистентів вчителів.  

Заступники директорів, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів 

Дніпровського району, що впроваджують інклюзивну форму навчання, щомісяця 

беруть участь у роботі постійно діючого семінару з питань інклюзивної освіти для 

педагогічної спільноти міста Києва НМЦ інклюзивної освіти Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. ЗНЗ №№ 141, 184 

співпрацюють з Київським міським медичним центром «СУВАГ», кафедрою клінічної 

психології КНУ ім. Т.Шевченка, інститутом спеціальної педагогіки НАПН України, 

Всеукраїнським благодійним фондом «Крок за кроком». 

23 травня в рамках соціальної програми Голови Благодійного Фонду Порошенка, 

Дружини Президента України Марини Порошенко пройшов спеціалізований тренінг 

«Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати» для 250 

освітян Київської та Черкаської областей, а також Києва і Харкова. У роботі тренінгу 

взяли участь і освітяни Дніпровського району: представники управління освіти, РНМЦ 

та директори шкіл, які вже у новому навчальному році відкриють інклюзивні класи для 

дітей з особливими освітніми потребами (НВК № 141 «ОРТ», СЗШ № 184, СЗШ № 

224). Навчання проводили освітяни-практики та представники громадських організацій, 

які активно займаються розвитком інклюзивної освіти в Україні та мають успішний 

досвід роботи щодо соціалізації дітей з особливими потребами. 

У ЗНЗ району запроваджено системний кваліфікований психолого-педагогічний 

супровід дітей, які перебувають на індивідуальному навчанні, дітей-інвалідів та їх 

батьків. Враховуючи індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності 

дітей з особливими освітніми потребами, учням надається додаткова корекційна 

допомога, здійснюється психолого-педагогічне супроводження психологами, 

логопедами, соціальними педагогами. До роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами, які навчаються в інклюзивних класах СЗШ № 184, залучаються волонтери з 

громадських організації «АСЕТ», «Нова надія». Учні з особливими освітніми 

потребами постійно залучаються  до позакласної роботи: відвідують майстер-класи, 

музеї, екскурсії, беруть участь у художній самодіяльності. 

Педагогічні колективи закладів освіти Дніпровського району міста Києва беруть 

активну участь в активізації міжнародних зв’язків у галузі освіти.  

У І півріччі 2016 року школи району брали участь у міжнародних проектах та 

програмах (FLEX, “Talking Cultures”, AIESEC, DSD-шкіл, eTwinning та ін. – всього 

майже 50 програм), співпрацюють з: 59 зарубіжними навчальними закладами 18 країн 

ближнього та дальнього зарубіжжя,  58 міжнародними громадськими організаціями та 

дипломатичними представництвами, українською діаспорою 3 країн світу.  

З метою сприяння процесам європейської інтеграції України та інформування 

дітей і молоді про ЄС, виховання школярів у дусі спільних європейських цінностей, 

встановлення партнерських стосунків із європейськими молодіжними організаціями у 

21 закладі освіти діють євро клуби та осередки дружби. 

Важливим напрямком співпраці в галузі освіти є програми обміну школярами, 

підвищення кваліфікації та професійних обмінів вчителів, що сприяє обміну ідеями, 
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досвідом, інформацією та навчальними матеріалами, налагодження контактів, надання 

допомоги в розширенні кругозору та збагаченні професійних знань. 

Шість шкіл району беруть участь в міжнародних освітніх проектах як Асоційовані 

школи ЮНЕСКО (ПАШ). 

З метою посилення роботи в напрямку регіонального співробітництва забезпечено 

участь навчальних закладів у міжкультурних, міжнаціональних, міжнародних освітньо-

виховних проектах, зокрема: в міжнародному освітньому проекті «Пізнаємо Європу 

разом», метою якого є ознайомлення учнів з історичними, духовними та культурними 

надбаннями дружньої нам держави Польщі (СШ № 325, гімназія № 136), проектах 

«Математика без кордонів» (Русанівський ліцей), «Партнерство в навчанні (Microsoft)» 

(НВК № 141 «ОРТ»), «Світ без кордонів» міжнародної організації AIESEC (СШ № 125, 

СЗШ № 158, НВК № 209 «Сузір`я», НВК № 167), «Освіта без кордонів» 

Центральноєвропейської Академії Навчань і Сертифікації Польщі, метою якого є 

профорієнтаційна робота, налагодження науково-методичної співпраці (Український 

колеж ім.В.О.Сухомлинського, НВК № 183 «Фортуна», СШ № 265), міжнародних 

проектах iJet блогів (International Jewish Education Technology), організованого 

Всесвітнім ОРТом та «Теумот» («Близнюки») в співпраці з Посольством Ізраїлю (НВК 

№ 141 «ОРТ» м. Києва). 

З метою надання можливості реалізації спільних проектів з європейськими 

школами забезпечено участь учнів та вчителів гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини та НВК 

№ 167 у програмі E-Twinning.  

10 лютого в НВК № 176, відбувся захід, присвячений Дню народження видатного 

кубинського діяча Хосе Марті. З нагоди свята до НВК № 176 завітали Ернесто Антоніо 

Сенті Даріас, посол Республіки Куба в Україні, Оскар Сантана Леон, радник посла 

Республіки Куба в Україні, представники Асоціації «Україна-Куба», СШ № 85, гімназії 

"Оболонь" м. Києва, РНМЦ Дніпровського району. 

З нагоди відзначення Дня Європи в Дніпровському районі щорічно проводиться 

районний етап загальноміського конкурсу-фестивалю «Діалог держав: партнерство в 

освіті». Цього року він відбувся 17 березня 2016 року на базі СШ № 246 під гаслом «Я 

– Українець, Я – Європеєць». Команди-учасниці фестивалю презентували сценічні 

виступи, які продемонстрували знання учнями історії й культурних традицій України 

та країн-партнерів Швеції, Великобританії, Німеччини, Франції, Ізраїлю, Чехії, Італії. 

Переможці фестивалю – команда НВК № 209 – взяли участь у ХІІІ загальноміському 

конкурсі-фестивалі «Діалог держав: партнерство в освіті», який проходив у квітні 2016 

р. та здобули почесне І місце. 

У Дніпровському районі стартував проект «Крокуємо Європою», приурочений до 

Дня Європи в Україні. Цього року гру-квест було проведено 14 квітня в Українському 

колежі ім. В.О. Сухомлинського за сприяння Науково-методичного центру 

Дніпровського району та Київського Міжнародного університету. Школярі виявляли 

знання з історії та географії Європейського Союзу, виконували тематичний реп, 

познайомили учасників з іграми європейських країн, продемонстрували володіння 

англійською мовою та неабияку креативність. 

Пошукам справжніх вершин та ціннісних орієнтирів в освітньому просторі школи 

була присвячена XVIІ Всеукраїнська конференція учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО 

«Українсько-європейські ініціативи в освітньому просторі: ціннісна парадигма», яку 

було організовано та проведено 29–30 березня 2016 року Гуманітарною гімназією 

«Гармонія» на базі навчально-виховного комплексу № 141 «ОРТ» під патронатом 

Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Мета конференції – залучити учнів 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні до конструктивної дискусії щодо шляхів 

формування стійкої ціннісної парадигми, яка є універсальною як для українського, так і 

для європейського світу. Більше 50 навчальних закладів України отримали можливість 

презентувати свій досвід з окресленої проблематики та запропонувати власні шляхи 

прискорення євроінтеграційних процесів. 

У роботі конференції взяли участь: заступник міністра освіти і науки України 

Хобзей П.К., керівник Проекту Ради Європи «Підтримка освіти прав людини та 
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демократичного громадянства у країнах східного партнерства» Оксана Овчарук, 

Національний координатор проекту ПАШ ЮНЕСКО в Україні Міністерства освіти і 

науки України Глоба М.К., науковці Київського міжнародного університету, 

Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України та ін. 

Протягом двох днів у секціях та підсекціях конференції обговорювалися питання 

ціннісної парадигми в освітньому просторі школи: форми, методи, технології, моделі 

сучасної школи та принципи «STEM Learning is Everywhere», діалогу і взаємодії 

європейських та українських духовних цінностей – основоположних принципів 

європейської інтеграції, цінності свободи як вияву національної ідентичності та право 

на свободу вибору в освіті: світовий досвід та українські реалії. Під час практичної 

частини розроблялись конкретні рішення реалізації європейської інтеграції у школах, 

пропонувалися шляхи впровадження неформальної освіти в освітній простір школи, 

була розроблена особистісно-зорієнтована модель поліцентричної інтеграції знань, що 

відповідає ідеям відкритої освіти у відкритому суспільстві.  

Традиційно наприкінці квітня учні та вчителі НВК № 176 проводять Міжнародні 

читання роману Мігеля де Сервантеса Сааведри «Дон Кіхот». Цього року читання 

відбулися 27 квітня і були присвячені 400-річчю від дня смерті видатного іспанського 

письменника. У онлайн-читаннях взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол 

Королівства Іспанії в Україні пан Херардо Анхель Бугайо Оттоне, Надзвичайний і 

Повноважний Посол Республіки Куба пан Ернесто Антоніо Сенті Даріас, Консул 

Королівства Іспанії в Грузії пан Віктор Мурсія Гарсон, Уповноважена з консульських 

питань посольства Республіки Куба пані Маргарита Эмеліна Вайе Каміно, Радник, 

заступник голови місії посольства Республіки Куба пан Оскар Сантана Леон. 

Активними учасниками онлайн-читань стали школи-партнери з м. Уфа (Башкортостан), 

м. Тбілісі (Грузія), а також українські школи – з Київа, Львова і Херсона. Учні читали 

фрагменти роману українською, іспанською, англійською, італійською, російською та 

білоруською мовами.  

Юні актори НВК № 176 здобули перемогу в IV Всеукраїнському конкурсі 

шкільних театрів іспанською мовою, який відбувся 15 квітня 2016 року за участю 

школярів зі Львову, Херсону, Черкас та Києва. Цього року учні НВК № 176 показали в 

оригіналі (іспанською мовою) твір «Ласарільо з Тормеса» (1554 р.) та були 

безперечними фаворитами фестивалю.  

З метою зацікавлення дітей у вивченні іноземних мов у 2015 році за ініціативи 

Міністерства освіти і науки України стартував великий загальнонаціональний проект 

літніх мовних таборів.  

Мета проекту «Літні мовні табори 2016» – підвищити рівень володіння 

іноземними мовами учнів, створити умови для спілкування. Діти мають можливість 

спілкуватися іноземною мовою та застосовувати її у різних мовленнєвих ситуаціях 

(інтерактивні заняття з інтелектуальними іграми, розвагами, екскурсіями, творчими 

завданнями, спортивними змаганнями, театральними виставами, поєднувати навчання 

із захопленим відпочинком). 

У травні було проведено методичний вебінар для вчителів іноземних мов, 

задіяних у впровадженні літніх мовних таборів на місцях, щодо особливостей 

організації системи роботи, що передбачає відпрацювання усіх видів мовленнєвої 

діяльності у цікавій ігровій формі, розрахованій на різні рівні мовної компетенції від 

А1 до В1. Проекти розроблені за матеріалами видавництва British Counsil, Oxford 

University Press, Pearson-Dinternal, Macmillan Education, Cambridge University Press, 

Goethe-Institut, Express-publishing, Hueber, Корпусу Миру, сайту ІППО ім. Бориса 

Грінченка та з досвіду інших таборів.  

У результаті проведеної роботи було визначено 26 базових навчальних закладів, в 

яких були відкриті літні мовні табори за окремими програмами: 1-а програма на базі 

ЗНЗ, тривалість 1-2 тижні, харчування не передбачене, заняття проводять вчителі ЗНЗ, 

студенти, волонтери: НВК № 30 «ЕкоНад», СЗШ № 42, СЗШ № 103, Гімназія № 136, 

СЗШ № 146, СШ № 148, СЗШ № 158, НВК № 176, СЗШ № 184, Гімназія № 191, НВК 

№ 209 «Сузір’я» СЗШ № 327, НВК «Щастя».2-а програма на базі ЗНЗ, тривалість 1-2 
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тижні, харчування за рахунок джерел не заборонених законодавством (спонсорських 

надходжень, місцевих бюджетів, батьківських коштів), заняття проводять вчителі ЗНЗ, 

студенти, волонтери: СШ № 137, СШ № 246, СЗШ № 258, Гуманітарна гімназія 

«Гармонія»; 3-я програма на базі оздоровчих літніх таборів, тривалість 2-3 тижні, 

харчування за рахунок джерел не заборонених законодавством (спонсорських 

надходжень, місцевих бюджетів, батьківських коштів), заняття проводять вчителі ЗНЗ, 

студенти, волонтери:  СШ № 65, СЗШ № 66, СШ № 120, СЗШ № 128, СЗШ № 180, 

СЗШ № 224, СЗШ № 228, НВК « Домінанта». 

Окрім того, адміністрації СШ № 98 та СШ № 125  організували мовні табори за 

межами міста Києва на базах оздоровчих комплексів Закарпатської та Львівської 

областей за 2-ю програмою, тривалість 2 тижня, харчування за рахунок джерел не 

заборонених законодавством (спонсорських надходжень, місцевих бюджетів, 

батьківських коштів), заняття проводять вчителі ЗНЗ. 

Створення літніх мовних таборів не є обов’язковим для кожної школи, адже 

важлива не кількість, а якість проведення. У роботі таборів  задіяно приблизно 193 

вчителя іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів району, 5 волонтерів, 

серед яких є носії мови, старшокласники та випускники, психологи, вчителі інших 

предметів. 1792 учні  мають можливість спілкуватися іноземною мовою з однолітками, 

вчителями, волонтерами у невимушеній дружній атмосфері. 

Найбільшою популярністю користуються табори з вивчення англійської мови, 

французької, німецької, польської, іспанської та івриту. Деякі школи вивчають декілька 

мов одночасно (СШ № 137, Гімназія № 191, НВК № 209 «Сузір’я», СЗШ № 224). 

Тематичний напрямок навчальні заклади обирали за власним бажанням. Великою 

популярністю користуються табори лінгвістично-культурно-спортивного спрямування. 

Військово-патріотичне виховання учнівської молоді району проводилось 

викладачами предмету «Захист Вітчизни» у формі позакласної роботи відповідно до 

Програми гуртків, навчальна програма яких побудована на основі інтеграції знань, 

вмінь і навичок, необхідних майбутньому захиснику Вітчизни та свідомого ставлення 

до особистої та громадської безпеки.  

Заходи з військово-патріотичного виховання учнівської молоді в районі 

проводяться щороку відповідно до єдиного календарного плану, що дозволяє 

максимально ефективно відпрацювати на шкільному рівні єдині підходи та практичні 

рекомендації для заступників директорів з виховної роботи, фахівців системи 

позашкільної освіти, вчителів та керівників гуртків.  

Військово-шефська робота проводилась у взаємодії з районним Товариством 

сприяння обороні України, районним військовим комісаріатом, районним комітетом 

ветеранів Великої Вітчизняної війни, районним комітетом партизанів Великої 

Вітчизняної війни, районним відділом у справах сім’ї, молоді та спорту, районним 

Палацом підводного спорту та співпрацею з шкільними музеями і музеєм Збройних 

Сил України. Навчальними закладами району проводились заходи щодо надання 

допомоги військовим формуванням, сім’ям загиблих та пораненим із зони АТО. 

Упродовж звітного періоду організовано та проведено другий етап районної 

спартакіади (16.02.2016 - 29.03. 2016) - районні змагання військово-спортивного 

семиборства: підтягування на перекладині, кидання гранати, біг на 100м та 3000м, 

стрільба з пневматичної гвинтівки, плавання, смуга перешкод. 

За результатами семи видів змагань команди навчальних закладів району посіли 

наступні місця: I місце – НВК № 183 «Фортуна»; II місце – СЗШ № 258; III місце – 

НВК № 30 «ЕкоНад». 

Підведення підсумків яке відбулося 07.04.2016 року в СЗШ № 146 підтвердило 

правильний напрямок діяльності у військово-патріотичному та спортивно-масовому 

вихованні учнівської молоді району, який проводиться спільно управлінням освіти 

райдержадміністрації, відділу у справах сім’ї, молоді і спорту райдержадміністрації, 

Палацу підводного спорту району та районною організацією Товариства сприяння 

обороні України. 
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20-22 квітня 2016 року збірна команди Дніпровського району м.Києва приймала 

участь у міських змаганнях з військово-спортивного семиборства м. Києва та за 

результатами трьох днів змагань здобула ІІ місце. 

В збірну команди юнаків м. Києва ввійшли представники Дніпровського району 

м.Києва , які розпочнуть підготовку в Генеральному штабі ЗС України до участі у 

фінальному етапі Всеукраїнської спартакіади допризовної учнівської молоді з 

військово-спортивного семиборства, яка відбудеться  26-30 вересня 2016 року у м. 

Львів. 

На третьому етапі  районної спартакіади (11 - 12.05.2016)року серед учнів 

навчальних закладів Дніпровського району м.Києва було проведено районний етап 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»): «Лава 

на лаву», «Ватра», «Впоряд», «Смуга перешкод», «Стрільба», «Перетягування линви», 

«Плавун»,  «Рятівник», «Добре діло», «Таборування». 

- - кої області 

на базі оздоровчого табору «Зміна» відбувся ІІ (міський) етап Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). У грі приймали участь 10 

найкращих роїв міста Києва – переможців районних етапів гри. Дніпровський район 

м.Києва  представляв переможець районного етапу гри-рій «Дніпро» з Технічного 

ліцею. Ліцеїсти вибороли І місце в «Перетягуванні линви» та «Краєзнавчому квесті», ІІ 

місце у «Козацькій смузі перешкод» та ІІІ місце у «Таборуванні», посівши в загальному 

заліку гри п'яте місце. 

Військово-спортивні змагання показали, що у більшості керівників навчальних 

закладів району, викладачів предмету «Захист Вітчизни», вчителів фізкультури 

підвищується відповідальність за проведення змагань, а також до підготовки збірних 

команд до міських Спартакіад. Слід відзначити рівень підготовки команд навчальних 

закладів №№: 30, 98, 128, 136, 137, 167, 183, 258, 265, Русанівського ліцею. Керівників 

та викладачів предмету «Захист Вітчизни» навчальних закладів району за сумлінне 

відношення до виконання службових обов’язків при підготовці та проведенні 

спартакіади нагороджено грамотами Товариства сприяння оборони України 

Дніпровського району міста Києва. 

Предмет «Захист Вітчизни» є складовою частиною державної системи підготовки 

учнівської молоді до служби в Збройних Силах України, яка передбачає навчання та 

військово-патріотичне виховання і має на меті дати юнакам початкові знання з 

військової справи, медико-санітарної підготовки, цивільного захисту, здійснення 

психологічної та фізичної підготовки шкільної молоді, забезпечення її військово-

патріотичного виховання та безпеки життєдіяльності. Предмет «Захист Вітчизни» в 

2015-2016 навчальному році викладався на протягом трьох періодів – у 10 і 11 класах та 

під час навчально-польових зборів.  

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи  цивільного 

захисту» передбачено під час проведення «Дня цивільного  захисту» в навчальних 

закладах району. Так, в період з 18 по 22 квітня 2016 року в загальноосвітніх 

навчальних закладах району проведено «День цивільного захисту», а з 16 по 20 травня 

2016 року у дошкільних навчальних закладах проведено «Тиждень безпеки дитини». У 

загальноосвітніх навчальних закладах району були проведені виховні години за 

програмою цивільного захисту, тести за темою «Основи поведінки у надзвичайних 

ситуаціях». Учні закладів освіти отримали практичний досвід дій в умовах 

надзвичайної ситуації та за сигналами цивільного захисту діяли грамотно і чітко.  

Протягом звітного періоду значну  увагу було приділено роботі з педагогічними 

кадрами, які забезпечують виховну роботу та позашкільну освіту в загальноосвітніх 

навчальних закладах району. Основними напрямками якої є - розвиток та 

удосконалення системи виховної роботи та позашкільної освіти; духовний розвиток 

особистості, національне, патріотичне виховання; естетичне виховання, художня 

творчість;екологічне виховання, природоохоронна робота;туристсько-краєзнавча 

робота;науково-технічна творчість учнівської молоді;трудове виховання;дозвілля 

школярів, зайнятість у позаурочний час;правова освіта і виховання; профілактика 
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правопорушень, бездоглядності, безпритульності серед дітей; розвиток соціально-

психологічної служби системи освіти міста; формування здорового способу життя 

підростаючого покоління; організація змістовного відпочинку та оздоровлення дітей в 

канікулярний час; розвиток державно-громадського управління освітою. 

Протягом І півріччя 2016 року організовано та проведено: IX районні змагання з 

техніки пішохідного туризму у закритому приміщенні «Стежка випробувань» 

(20.02.2016); районний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості 

«Чисті роси» (березень – квітень 2016); I аматорський турнір з боулінгу серед школярів 

Дніпровського району (березень 2016); районний чемпіонат з черлідингу (19.03.2016); 

звітний концерт в рамках міського огляду-конкурсу Всеукраїнського фестивалю 

дитячої та юнацької творчості навчальних закладів «Чисті роси» (13.04.2016); районний 

етап міського конкурс серед старшокласників «Київський вальс» (квітень 2016 року); 

районний конкурс-огляд роботи загонів юних інспекторів руху (квітень 2016); 

районний етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл «Джура» (травень 

2016); районний фестиваль нагородження «Крила натхнення – 2016»; районне свято з 

нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей та відкриття дитячих оздоровчих 

таборів з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста 

(червень 2016 року). 

Звання «Народний художній колектив» присвоєно художньому колективу дитячої 

студії танцю «А-6 Excellenсe» cередньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 128 

м. Києва (художній керівник А. Копотя) та підтверджено звання почесного звання 

«Народний художній колектив» Народному художньому колективу дитячого 

хореографічного ансамблю «Нью-Анс» середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 182 м. Києва (художні керівники Олена та Владислав Товбери); 

У мережі Дніпровського району міста Києва функціонує 8 позашкільних 

навчальних закладів: Центр дитячо-юнацької творчості; Станція юних техніків – Центр 

науково-технічної творчості молоді; Дитячо-юнацька хореографічна студія ім. Миколи 

Коломійця «Щасливе дитинство»; Центр технічної і художньо-естетичної творчості для 

дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва; дитячо-юнацька спортивна школа 3; дитячо-

юнацька спортивна школа № 10; спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського 

резерву № 16; дитячо-юнацька спортивна школа № 21. 

Вихованці позашкільних закладів здобувають освіту в галузі художньої, науково-

технічної творчості, відвідують спортивні секції та фізкультурно-оздоровчі об’єднання, 

займаються туристсько-краєзнавчою, еколого-натуралістичною, дослідницько-

експериментальною роботою, активно включаються до соціокультурної та дозвіллєво-

розважальної діяльності, навчаються в гуртках гуманітарного напрямку та інших 

творчих об’єднаннях. 

У 2016 році позашкільні навчальні заклади відвідує понад 8 тис. дітей. Всі діти 

району мають рівний доступ до занять в гуртках, секціях та творчих об`єднаннях на 

безоплатній основі, а особистісно-зорієнтований підхід дає можливість задовольнити 

запити будь-якої дитини.  

Крім того, у загальноосвітніх навчальних закладах працює 786 шкільних гуртків, 

з них 235 шкільних спортивних секцій та діє понад 100 шкільних творчих об’єднань. 

Всього зайнято в позаурочний час 85,2 % від загальної кількості учнів.  

З метою підвищення ефективності і результативності правопросвітницької роботи 

з учнівською молоддю, виявлення інноваційних підходів до системи правової освіти і 

виховання, новітніх моделей правовиховних систем, популяризації кращих зразків 

педагогічного досвіду з профілактики правопорушень серед неповнолітніх було 

проведено з 25 лютого до 25 березня 2016 року огляд – конкурс на кращу організацію 

правової освіти і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах району. 

Переможцями районного огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти і 

виховання у загальноосвітніх навчальних закладах району стали:Гран-прі – навчально-

виховний комплекс «Домінанта» (дошкільний навчальний заклад – спеціалізована 

школа І ступеня – суспільно-гуманітарна гімназія - спеціалізована школа № 204 з 

поглибленим вивченням фізичної культури); І місце – спеціалізована школа І-ІІІ 
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ступенів № 125 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови; І місце – 

навчально-виховний комплекс № 167 з поглибленим вивченням німецької мови 

(спеціалізована школа І ступеня - гімназія) м. Києва; ІІ місце – гімназія № 191 ім. П. Г. 

Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва; ІІ місце – середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 224 м. Києва; ІІІ місце – спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 31 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-

математичного циклу; ІІІ місце – навчально-виховний комплекс № 176 (спеціалізована 

школа І ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови – суспільно-гуманітарна 

гімназія) м. Києва. 

З метою  вивчення  стану виховної та профілактичної роботи управлінням освіти 

спільно із спеціалістами Служби у справах дітей Дніпровського району проведено 

перевірку в ЗНЗ району: №№ 120, 180, 182, 195, 208.  

Протягом І півріччя 2016 року проведено методичні заходи: засідання 

методичного об’єднання для заступників директорів з виховної роботи «Превентивне 

виховання на засадах інтеграції змісту освіти» (25.04.2016, середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 4 м. Києва); спільна нарада-семінар заступників директорів з 

виховної роботи та громадської організації «Фундація «Гармонізоване суспільство» на 

тему: «Організація роботи освітніх установ у протидії торгівлі людьми» в рамках 

проекту «Поширення Національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють 

заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Україні» (04 квітня 2016). 

Для учнів навчальних закладів організовано та проведено районний конкурс 

дитячого малюнку «Будь обережним! Торгівля людьми – це може трапитися з кожним» 

спільно з громадською організацією «Фундація «Гармонізоване суспільство», в якому 

взяли участь 15 навчальних закладів. 

Забезпечено участь:у міському етапі огляду-конкурсу на кращу організацію 

правової освіти і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. Середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 158 Дніпровського району м. Києва посіла III 

місце . 

В Дніпровському районі м.Києва координатором природоохоронної роботи серед 

учнівської молоді є СЮТ-ЦНТТМ.  

Протягом звітного періоду проведено низку районних екологічних заходів, 

конкурсів, акцій, екскурсій, а саме : районна природоохоронна акція-конкурс 

«Допоможемо птахам узимку». Участь у акції-конкурсі взяли учні та вихованці 44 

навчальних закладів (з 18 січня по 22 лютого 2016 року); І етап міського екологічного 

конкурсу «Первоцвіти під охороною». В конкурсі взяли участь 38 навчальних закладів 

(22 березня до 22 квітня 2016 року);  районний конкурс дитячої та юнацької творчості 

«Обери чисте майбутнє», в якому взяли участь 30 навчальних закладів (10 лютого по 01 

квітня 2016 року). 

А також, учні шкіл прийняли участь у щорічній Всеукраїнській соціально-

екологічній акції «Зробимо Україну чистою разом!» з прибирання зелених зон та 

благоустрою території Гідропарку (23 квітня 2016 року). 

У І півріччі 2016 року у  загальноосвітніх навчальних закладах району з метою 

профілактики та попередження дорожньо-транспортного травматизму забезпечено 

проведення тематичних заходів. 

Так, у квітні 2016 року в начальних закладах Дніпровського району м. Києва з 

метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, підготовки до 

участі у загальноміських заходах зазначеного напряму, активізації діяльності загонів 

юних інспекторів руху, вивчення та пропаганди Правил дорожнього руху проведено 

щорічний огляд роботи загонів юних інспекторів дорожнього руху (ЮІР). В огляді 

взяли участь 35 загонів. 

Переможцями в районному огляді роботи загонів ЮІР стали: I місце – загін 

«Форсаж 4» середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 м.Києва; II місце – 

загін «Форсаж» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №137 м. Києва з поглибленим 

вивченням англійської мови; ІІІ місце – загін «ЕКОСТОП» навчально-виховного 

комплексу № 30 «ЕКОНАД» м. Києва. 
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З метою створення умов для повноцінного відпочинку, зайнятості, зміцнення 

здоров’я дітей Дніпровського району м.Києва управлінням освіти в червні 2016 року 

було організовано роботу 9 дитячих таборів відпочинку, (№№ 65, 66, 128, 137, 180, 224, 

228, 258, НВК «Домінанта»). У зазначених закладах оздоровлюється 676 дітей району.  

Вартість путівки на 2016 рік у дитячому таборі відпочинку з денним 

перебуванням на базі навчальних закладів міста Києва становила 676 грн. 80 коп. 

Робота дитячих таборів відпочинку тривала з 31.05. по 24.06.2016 року, впродовж 18 

робочих днів. Першочергово до таборів відпочинку зараховувалися діти-сироти, діти, 

позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які 

навчаються у спеціальних і інклюзивних класах; учні із числа дітей-інвалідів; учні із 

сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям»; учні із числа дітей із сімей учасників 

антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції та отримують відпочинок на безоплатній основі. Таких 

дітей - 63, серед них: 26 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 5 

дітей із малозабезпечених сімей, 3 дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються в спеціальних та інклюзивних класах, 7 дітей-інвалідів та 22 дітей із сімей 

учасників антитерористичної операції.  
Протягом І півріччя 2016 року здійснювались  заходи, направлені на формування 

в учнів соціально-політичної компетентності, національної свідомості, виховання 

почуття патріотизму, любові й пошани до державних символів та ритуалів суверенної 

України.  

Проведено виховні години, години спілкування, уроки історії, уроки мужності, 

круглі столи, оформлено куточки в шкільних бібліотеках, здійснено випуск радіогазет 

та організовано виставки малюнків, плакатів щодо відзначення пам’ятних дат, ювілеїв 

та вшанування трагічних подій в історії. Забезпечено участь школярів, учнівської 

молоді в заходах з відзначення та вшанування пам’ятних дат та ювілеїв, а саме: Дня 

Соборності України, Дня пам’яті героїв Крут, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня 

учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародного дня рідної мови, 

Міжнародного жіночого дня, Днів пам’яті Тараса Шевченка, Всесвітнього дня здоров’я, 

Всесвітнього дня авіації і космонавтики, Дня довкілля, Всесвітнього дня Землі, Дня 

Чорнобильської трагедії, Дня пам’яті і примирення, Дня перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні, Дня Матері, Міжнародного дня сім’ї, Дня Європи, Дня пам’яті 

жертв політичних репресій, Міжнародного дня музеїв, Дня слов’янської писемності і 

культури, Дня столиці, Дня Києва, Міжнародного дня захисту дітей, Дня 

біорізноманіття, 75 річниці від дня народження Івана Миколайчука, Міжнародного дня 

пам’яті жертв Голокосту, 40-річниця створення Української Громадської Групи 

сприяння виконання Гельсінських угод, 75 річниці масових розстрілів у Бабиному Яру.  

У І півріччі 2016 року було проведено районні змагання та конкурси 

патріотичного спрямування та взято участь у міських заходах, а саме:  ІХ районні 

змагання з техніки пішохідного туризму у закритому приміщенні «Стежка 

випробувань» серед учнівської молоді Дніпровського району м. Києва на базі 

Київського технікуму готельного господарства (20.02.2016); І (районний) етап 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») серед 

роїв учнів навчальних закладів Дніпровського району м. Києва  Змагання були 

проведені 11 травня 2016 року на території лісового господарства (вул. Кіото, 27) та 12 

травня 2016 року на базі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 66 м. 

Києва (вул. Каунаська, 2) (травень); ІІ (міському) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») серед роїв учнів навчальних закладів 

міста Києва (травень); 49 національно-патріотичному туристичному та 6 національно-

патріотичному краєзнавчому зльотів учнівської молоді м. Києва (травень); районний 

етап Х Міського фестивалю авторської пісні та співаної поезії; ІХ районий конкурс 

естрадного мистецтва «Артпозитив»; ІХ районний конкурс хореографічних колективів 

«Дніпровська райдуга»; ІV районний конкурс вокалістів «Солофест 2016»; районний 

етап ХІІІ міського конкурсу юних поетів ім. Дмитра Білоуса «Поетична весна. Чари 
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барвінкові»; районний та міський етапи «Київський вальс – 2016»; районний етап 

міського конкурсу «Київ – моє місто, мені в ньому жити, мені його створювати».  

Учні, вчителі, працівники навчальних закладів та батьківська громадськість брали  

участь: у міському заході в парку «Вічної слави» (09.05.2016) та у районих заходах в 

парку культури і відпочинку «Перемога» (07.05.2015), присвячених 71 річниці 

перемоги над нацизмом в Європі; у міському заході до Дня вишиванки «Живий ланцюг 

єднання» (19.05.2016);  відкритті меморіальної дошки Звіннику О. І. на фасаді ВПУ № 

25 (травень). 

Ініційовано та проведено акції та фестивалі: «Пасхальний кошик бійцям АТО». 

Під час акції було зібрано та передано продукти харчування, гігієнічні набори та 

малюнки (квітень-травень); «Територія дитинства» свято до Міжнародного дня захисту 

дітей в парку культури та відпочинку «Перемога» (червень);районний етап 

Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» (квітень-

травень); святковий концерт в міській клінічній лікарні № 11 присвяченого 71 річниці 

Перемоги над нацизмом в Європі «Ми низько вклоняємось Вам!». 

Упродовж І півріччя 2016 року проводилась робота із представниками шкільного 

самоврядування посіла значне місце в діяльності закладів освіти району. 

Демократизація і гуманізація сучасного суспільства, гуманізація шкільного життя, 

повернення до особистості дитини, її потреб, інтересів, запитів вимагають від вчителів 

серйозного ставлення до дитячих і юнацьких організацій, об’єднань, рухів. Виховний 

потенціал учнівського самоврядування у загальноосвітніх навчальних закладах району 

надзвичайно потужний: він вводить особистість у світ лідерства, формує соціальні 

можливості, розвиває самодіяльність та ініціативу дітей, забезпечує можливість 

самостійно приймати рішення, культивує в учнівської молоді позицію, за якої вона є 

господарем власних дій. 

У 2016 році районне об’єднання старшокласників «ДНІПРО» об’єднало понад 50 

лідерів учнівських рад, комітетів та інших структур учнівського самоврядування. 

Координувала діяльність лідерів учнівського самоврядування президент Єремчік 

Кристина та рада РОС «Дніпро», яка є ініціатором нових проектів, конкурсів, акцій. 

Учнівське самоврядування працює за програмою «Лідер», що реалізується  через  

проекти: «Навчально-оздоровчі збори «Лідер», «Школа управлінської майстерності», 

«Бюро захисту прав особистості»,  «Шкільна преса», «Добро починається з тебе», 

«Дозвілля. Інтелектуальні та творчі конкурси школярів», «Довкілля. Спорт. Здоровий 

спосіб життя». 

Свою роботу лідерська команда у І півріччі 2016 році будувала за напрямами, що 

реалізовувалися через їхню участь у різноманітних заходах.  

Ініційовано та організовано: «Діти – дітям», під час акції лідери зібрали та 

передали через відділення «Нова пошта» до Слав’янська коробки з теплими речами та 

канцтоварами (січень); акції по виготовленню хірургічних серветок для Центрального 

військового госпіталю (листопад-березень); святкове привітання управління освіти з 

Міжнародним днем жіночої солідарності «Ми вдячні Вам за вашу працю» (березень); 

круглий стіл «Жінки, які творять історію України» (березень); тематичний вечір до 

Міжнародного дня жіночої солідарності та миру «Милим подругам з дарунками!»; 

міський турнір з боулінгу серед лідерів районів міста Києва (березень); семінар-тренінг 

«ВІЛ та толерантне відношення до підлітків, що живуть з ВІЛ» (березень); практичне 

заняття з надання першої домедичної допомоги на базі ліцею № 208 (квітень); 

підсумкова лідерська конференція «Україна починається з тебе!» на базі 

спеціалізованої школи № 125 м. Києва (травень); суботник на території управління 

освіти, здійснено догляд за «Алеєю лідерів» (березень-квітень); виготовлення 

вітального відеоролика до «Дня жіночої солідарності і миру» (березень); виготовлення 

відеороліку та підтримка проекту «Жінки, які творять історію» (лютий-березень); 

пільний захід з ГО «Свої серед друзів» на підтримку дітей з тимчасово окупованої 

території (лютий-травень); районний лідерський випускний «З лідерством у серці 

назавжди» (червень). 
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Забезпечено участь у міських, всеукраїнських заходах:національно-патріотичний 

Форум «Україна – це ми!» лідерів учнівського самоврядування навчальних закладів 

міста Києва (березень); форум лідерів учнівського самоврядування «Чорнобиль не має 

минулого часу!» (квітень); прес-толоці дитячо-юнацьких ЗМІ та юних журналістів 

агентства «ЮН-ПРЕС»,  що відбувалася в Київському палаці дітей та юнацтва. За 

підсумками прес-толоки лідери РОС «ДНІПРО» отримали ІІІ місце у журналістському 

марафоні (квітень); форум молодіжних ініціатив лідерів учнівського самоврядування на 

базі університету «КРОК» (квітень); Всеукраїнському форумі представників шкільної 

преси «Прес весна на дніпрових схилах» (травень); у районному суботнику в парку 

«Гідропарк» «Чисто-фест»; Всеукраїнському дитячому форумі «Діти змінюють світ» 

(червень); міському спортивному лідерському вихідному на території Міжнародної 

тенісної академії (червень). 

Лідери районного об’єднання старшокласників «ДНІПРО» не тільки реалізують 

проекти але і самовдосконалюються у своїх ораторських та комунікативних якостях. 

Так, лідери взяли участь у проведенні міського етапу «Олімпійського лелеченя 2016 

року» та «Діалог держав, партнерство в освіти» у якості ведучих. 

На підсумковому концерті-нагородженні «Крила натхнення» шість лідерів 

отримали дипломи у номінації «Лідер року». 

З метою зміцнення матеріально-технічної бази керівники дошкільних навчальних 

закладів району проводять цілеспрямовану роботу та планують заходи щодо її 

поліпшення як за рахунок бюджетних, так і за рахунок позабюджетних коштів. У 

дошкільних навчальних закладах району в основному збережена матеріально-технічна 

база, що забезпечує навчання й виховання дітей. 

Для подальшого розвитку матеріально-технічної бази та її модернізації на підставі 

клопотань керівників та проведеного моніторингу матеріально-технічної бази закладів, 

управлінням освіти на 2016 рік передбачено та виконуються роботи по ремонту:  у 7 

ДНЗ - місць загального користування , харчоблоків, у 6 ДНЗ - ремонт покрівлі, у 9 ДНЗ 

– проводиться заміна вікон   тощо. 

Українським фондом соціальних інвестицій проведено конкурс для дошкільних 

навчальних закладів міста Києва, який проводився в рамках реалізації Проекту 

«Сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСI V» і фінансується урядом 

Німеччини. Основною метою конкурсу є підтримка заходів в українських громадах 

шляхом створення додаткових місць для дошкільнят у дошкільних закладах з високою 

часткою внутрішньо переміщених осіб.  

ДНЗ №№ 192, 701 проведено відкриті торги та укладені договори на капітальні 

ремонти у групах. Роботи розпочато  з 10.06.2016 року. ДНЗ № 566 проведено відкриті 

торги та після визначення підрядної організації буде укладено договір на капітальні 

ремонти. 

Керівники закладів спільно з управлінням освіти та представниками фонду 

продовжують роботу над реалізацією проекту. 

Осучаснено предметно-розвивальне середовище, яке поповнилося новими 

іграшками, спортивним та медичним обладнанням, меблями, посібниками, будуть 

проведені ремонти груп, музичних та спортивних залів, харчоблоків, пралень, 

кабінетів, коридорів із залученням бюджетних та позабюджетних коштів в усіх 

дошкільних навчальних закладах. 

Варто зазначити, що абсолютна більшість закладів отримають необхідне технічне 

обладнання, а саме: холодильники, холодильні шафи, електроплити, жаровочні шафи, 

картоплечистки. 

Для усіх дошкільних навчальних закладів буде закуплено обладнання для прання 

білизни та комп’ютерна техніка. 

При підготовці навчальних закладів Дніпровського району до 2016-2017 

навчального  року передбачено та виконуються наступні види робіт: ремонт 

місць загального користування -2 школах; ремонт  харчоблоків -1,  ремонт 

покрівлі -12, заміна вікон у 18 закладах; ремонт теплопункту -3; капітальний ремонт 

огорожі -3; капітальний ремонт фасадів -2 тощо.  



 57 

 

Служба у справах дітей  
 

Протягом  І півріччя 2016 року службою у справах дітей забезпечено соціально – 

правовий захист всіх дітей, а особливо тих, які потребують додаткової уваги з боку 

держави: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах.   

Станом на 01.07.2016  на первинному обліку в службі перебуває 420 дітей: 112 – 

дітей-сиріт, 297 – дітей, позбавлених батьківського піклування та 11 -  дітей  з 

невизначеним статусом. Із  зазначених категорій дітей перебувають:  під опікою та 

піклуванням - 341 дітей, на вихованні в  ДБСТ- 22 дітей, виховуються в прийомних  

сім’ях - 4 дітей, в дитячих державних закладах  на повному державному забезпеченні - 

28 дітей, в Центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей № 1 м. Києва  - 3 

дітей, в благодійних організаціях – 6 дітей, навчаються в ПТУ- 4 дитини;  перебувають 

по тимчасовій заяві у родичів - 12 дітей . 

Протягом звітного періоду в службі на первинний облік поставлено 52 дітей-сиріт 

та дітей позбавлених батьківського піклування, з них: 38 - дітей, які набули статус 

дітей, позбавлених батьківського піклування за рішенням суду; 14 - дітей - сиріт, 

батьки яких померли. 

З метою здійснення систематичного нагляду за умовами утримання та виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях усиновителів, 

опікунів та  піклувальників спеціалістами служби було здійснено обстеження 57 cімей, 

в яких проживають чи проживатимуть діти зазначених категорій. Порушень прав дітей 

не виявлено. 

В Дніпровському районі міста Києва функціонує 7 прийомних сімей, в яких 

виховується 11 дітей та 2 будинки сімейного типу, в яких виховується 10 дітей. 

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

дитячих будинках сімейного типу  працівниками служби відвідано  прийомні сім’ї та 

дитячі будинки сімейного типу. Під час перевірки значна увага приділялась умовам 

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

дітей під впливом сімейного оточення, рівню адаптованості їх в суспільстві.  

На сьогодні в Україні пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування є усиновлення. Громадяни, які виявили бажання 

усиновити дитину, звертаються до служби у справах дітей для отримання консультації 

та постановки їх на облік, як кандидатів в усиновителі. Протягом поточного року 

поставлено на облік кандидатів в усиновителі - 9 подружніх пар та 1- одиноку  жінку. 

Станом на 01.07.2016 року на обліку в службі перебуває 24 кандидатів в усиновителі. 

Упродовж I півріччя 2016 року усиновлено 4 дітей первинного обліку: 2 дитини 

громадянами України та 2 – іноземними громадянами.   

Дніпровська районна в місті Києві державної адміністрації, як орган опіки та 

піклування, забезпечує дотримання державних гарантій та реалізації прав дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування на збереження та забезпечення житлом. 

Станом на 01.07.2016 на квартирному обліку перебуває 21 дитина-сирота  та дитина, 

позбавлена батьківського піклування, а також особи з їх числа, які досягли повноліття. 
З метою забезпечення захисту прав та законних інтересів  дітей у районі працює 

комісія з питань захисту прав дитини Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, роботу якої забезпечує служба у справах дітей, а саме: здійснює прийом 

громадян з питань що потребують колегіального вирішення, збирає документи, формує 

справи та виносять питання   на розгляд Комісії.  

Протягом I півріччя 2016 року  було проведено 10 засідань комісії з питань 

захисту прав дитини. За результатами звернень громадян  було винесено на розгляд 

комісії 471 питання, а саме: затвердження індивідуальних планів соціального захисту 

дітей – 194; призначення опіки над дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування  – 30; призначення опіки над майном дітей–сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування – 4; повернення дітей в біологічні сім’ї – 5;  
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реєстрація дітей  у ВРАЦСі –4; влаштування дітей в державний заклад – 5;  доцільність 

позбавлення батьківських прав громадян, які неналежно виконують батьківські 

обов’язки - 37; зміна прізвища дитини  – 1; визначення місця проживання дітей – 10; 

рішень щодо участі у вихованні дітей одного з батьків, який проживає окремо –22; 

надання дозволів на дарування, продаж, придбання майна право власності або право 

користування яким мають діти –  143; припинення опіки над дітьми – 6; надання 

дозволу на проходження огляду дітей у психіатра – 8; влаштування дітей в дитячий 

будинок сімейного типу та прийомну сім’ю – 2. 

В рамках реалізації  Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» служба у справах дітей вживає заходів 

щодо виявлення дітей, які жебракують та тривалий час проводять на вулиці без нагляду 

дорослих. Відповідно до затвердженого графіку спеціалістами служби проведено 

протягом I півріччя 2016 року, спільно з представниками сектору молодіжної превенції 

Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті 

Києві, та спеціалістами Дніпровського районного в  місті Києві районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 12 профілактичних рейдів «Діти вулиці», в 

ході яких перевірені місця найбільшої концентрації дітей, а саме: громадського 

відпочинку, станції метрополітену, розважальні заклади,  комп’ютерні клуби, інтернет 

– кафе. Одночасно, в ході проведення рейдів  спеціалісти служби відвідали сім’ї, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, з метою повернення дітей до навчальних 

закладів, виявлення дітей з якими жорстоко поводяться батьки чи дорослі, надання 

допомоги у працевлаштуванні, а за необхідності - влаштування дітей до закладів 

соціального захисту для дітей, своєчасної постановки на профілактичний облік, 

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

Станом на 1 липня 2016 року на обліку перебуває 59 дітей (із 36 сімей), які 

опинилися в складних життєвих обставинах та, яких поставлено  на облік з наступних 

причин:  ухилення батьків  від виконання батьківських обов’язків – 47; самовільне 

залишення дітьми постійного місця проживання – 3; діти, які зазнали жорстокого 

поводження – 2, діти які вимушено переселені із зони проведення АТО - 7. З метою 

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

спеціалістами служби обстежено житлово-побутові умови проживання дітей. Поряд з 

цим, з батьками проведено профілактичну роботу щодо належного  виконання 

батьківських обов’язків та попереджено про відповідальність згідно з чинним 

законодавством України. Одночасно взято під контроль питання збереження житла 2 

дітей.  Поряд з цим, до Дніпровського районного в місті Києві центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді направлено клопотання щодо здійснення соціального 

супроводу 21 сімей, діти з яких перебувають на обліку в службі; до Дніпровського 

управління поліції Головного управління Національної поліції  в  місті Києві 

направлено 12 клопотань про притягнення до адміністративної відповідальності 

батьків, які не виконують батьківські обов’язки належним чином; до районного суду 

подано 10 позовів про позбавлення батьків батьківських прав, які ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків. За звітний період значна увага приділялась 

профілактичній роботі, яка спрямована на соціальну адаптацію 22 неповнолітніх, що 

скоїли правопорушення (злочин) або перебувають під слідством. З цими підлітками  та 

їх батьками проведено відповідну роботу, а саме: обстежено житлово-побутові умови 

проживання та проведено профілактичні бесіди . Інформацію  передано до 

Дніпровського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді для надання їм правової допомоги. Протягом I півріччя 2016 року представники 

служби брали участь у 33 судових засіданнях щодо розгляду кримінальних справ 

відносно 8 неповнолітніх.  

На постійному контролі в службі у справах дітей перебуває питання жорстокого 

поводження з дітьми та попередження насильства в сім’ї. Протягом I півріччя до 

служби надійшло 9 повідомлень щодо жорстокого поводження з дітьми,  фактично  

підтвердилося по 2 фактам. Спеціалістами профілактично-правового відділу служби  
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проведено відповідну роботу з батьками дітей, попереджено про відповідальність та 

повідомлено правоохоронні органи щодо застосування до батьків заходів впливу. 

З метою пропагування здорового способу життя серед дітей та підлітків  

упродовж I півріччя 2016 року  проводились заходи щодо профілактики шкідливих 

звичок в підлітковому середовищі. Так, затверджено узгоджений з районним 

управлінням освіти план проведення лекцій у загальноосвітніх закладах району на 

2015/2016 навчальний рік. Із залученням лекторів з партнерських організацій 

проведено 2 лекції.  Під час проведення лекцій розповсюджувались інформаційні 

матеріали профілактичного характеру: плакати, буклети, листівки. За цей же період в 

загальноосвітніх навчальних закладах Дніпровського району міста Києва та  

підліткових клубах за місцем проживання спеціалістами служби та педагогами 

підліткових клубів за місцем проживання були проведені тематичні  бесіди та лекційно-

тренінгові заняття для батьків та учнів різних вікових категорій. 

Служба у справах дітей координує зусилля структурних підрозділів Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації щодо  захисту прав, свобод та інтересів 

дітей. 
 

Відділ у справах сім’ї , молоді та спорту 
 

У Дніпровському районі м. Києва на обліку відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту перебуває 1301 багатодітних сімей, в яких виховується 4124 дітей.  

Протягом звітного періоду відділ у справах сім’ї, молоді та спорту здійснював 

ведення реєстру жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», 

оформлення документів для отримання почесного звання жінкою, яка народила і 

виховує п’ять та більше дітей. Всього у Дніпровському районі міста Києва 60 жінкам 

присвоєно почесне звання «Мати-героїня».  

У лютому 2016 року відділом підготовлені клопотання на дві кандидатури для 

направлення до Конкурсної комісії з присудження Премії Київського міського голови 

за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва. 

Кобил Лідія Олегівна, учениця 11-Б класу навчально-виховного комплексу 

«Домінанта»; Шаповал Юлія Станіславівна, артист-ляльковод першої категорії, закладу 

культури «Київський муніципальний академічний театр ляльок» успішно пройшли 

конкурсний відбір та отримали відзнаки Київського міського голови. 

З метою пропагування суспільних цінностей інституту сім’ї та материнства та 

ролі жінки у сучасному суспільстві 02 березня 2016 року відділом організовано та 

проведено соціальний захід з нагоди Міжнародного дня жінок у Дніпровському районі 

м. Києва для вшанування жінок-матерів багатодітних родин. На  урочистий захід за 

участю голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації було 

запрошено 15 жінок Дніпровського району та вручено їм відзнаки і подарунки.  

Також 02 березня 2016 року у Київському академічному Молодому театрі 

відбувся загальноміський захід з нагоди Міжнародного жіночого дня. У програмі 

заходу відбулось нагородження переможниць міської конкурсної програми «Киянка 

року», зокрема отримала нагороду і представниця від Дніпровського району - Стасюк 

Наталія Євгенівна, директор спеціалізованої школи І ступеню №327 м. Києва з 

поглибленим вивченням іноземних мов. На загальноміський захід було запрошено 20 

жінок Дніпровського району м.Києва. 

12 травня 2016 року відділом організовано та проведено урочистий захід за 

участю керівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та 

родинних трудових династій з нагоди Міжнародного дня сім’ї. На урочистий захід було 

запрошено 20 кращих родинних трудових династій Дніпровського району, та вручено 

їм відзнаки і подарунки, за їх внесок у соціально-економічний розвиток району. Також 

12 травня 2016 року в Культурному центрі «УТОГ» відбувся загальноміський захід з 

нагоди Дня матері, на який було запрошено 25 жінок Дніпровського району. 

22 травня 2016 року відбувся загальноміський захід з нагоди святкування 

Міжнародного дня сім’ї, на який було запрошено 10 багатодітних сімей Дніпровського 

району та вручено їм подарунки. Також в заході взяли участь вихованці та фахівці 
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районного Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання та Центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту. Діти взяли участь у святковому концерті та змістовних розваг, а дорослі 

показували майстер-класи художньо-прикладного мистецтва. 

25 червня 2016 року організовано та проведено урочисто-святковий захід з нагоди 

Дня молоді, на який було запрошено 30 молодих спеціалістів Дніпровського району 

м.Києва для нагородження грамотою відділу. Також їм було вручено пам’ятні сувеніри. 

Протягом січня - червня 2016 року продовжили роботу (на волонтерських 

засадах) спеціалізовані формування Дніпровського районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді: Служба соціально-профілактичної роботи (денний 

реабілітаційний центр для алкозалежних «Сенс»); Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (вул. Райдужна, 51). До 

реалізації програми залучаються волонтери  МБФ «Посланець миру» та МБФ «Отчий 

дім». 

На обліку в Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр) 

перебуває 182 родини, які опинились в складних життєвих обставинах, в них 

виховується 323 дитини.  

Станом на 01.07.2016 р. під соціальним супроводом перебуває: 2 родини, які 

опинились в складних життєвих обставинах, в них виховується 2 дитини, 6 прийомних 

сімей, в яких на виховання та спільне проживання розміщено 10 дітей, 2 дитячих 

будинки сімейного типу (родина Павлових – 5 дітей, родина Вовк – 5 дітей), 1 

прийомна родина (1 прийомна дитина) з Луганської обл. м. Рубіжне, 1 прийомна 

родина (2 прийомні дитини)  з АР Крим, м. Саки. 

Протягом січня – червня до Центру надійшло 278 звернень  від вимушених 

переселенців з Донецької та Луганської  областей. Це переважно родини з дітьми та 36 

окремих осіб. Також на обліку перебуває 6 родин (8 дітей), які виховують дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування. 

Продовжуються заняття за соціальною програмою «Посиденьки з психологом 

(для мам, які виховують дітей з особливими потребами). 

Упродовж І півріччя 2016 року здійснювався контроль за цільовим використанням 

допомоги при народженні, підтвердження факту проживання одиноких матерів з дітьми 

на території району шляхом обстеження матеріально-побутових умов, покладено на 

спеціалістів Центрів соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді. Проведено: 91 

вибіркові перевірки цільового використання допомоги при народженні;  249 обстежень 

матеріально - побутових умов одиноких матерів (за запитами УПСЗН). 

Фахівцями Центру надаються консультації учасникам АТО. Так, протягом І 

півріччя 2016 року соціальними послугами спеціалістів Дніпровського районного в 

місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді охоплено: мобілізованих 

–   109 осіб; демобілізованих – 185 осіб; поранених – 35 осіб; членів сімей учасників 

АТО – 586 осіб; дітей учасників АТО – 296 дітей. 

Надано соціальних послуг за видами: психологічні – 55; соціально-педагогічні – 

68; соціально-економічні – 147; інформаційні – 464; здійснено оцінок потреб родин 

учасників АТО – 32 актів. 

В Центрі по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дніпровського  

району міста Києва функціонує 30 підліткових клубів,17 - естетичного та 13 – 

спортивного напрямку. В клубах організовано роботу 128 гуртків та секцій, з них: 77 – 

естетичного та 51 – спортивного напрямку.  

Протягом І півріччя 2016 року гуртки та секції щомісячно в середньому 

відвідували близько 2200 дітей та підлітків. 

Виховна робота в підліткових клубах за місцем проживання спрямована на 

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

творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку, підготовку 

до активної професійної та громадської діяльності, створення умов для соціального 

захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та 

стану здоров’я дітей.  
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Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту протягом І півріччя 2016 року 

здійснювався прийом громадян та підбір кандидатур з числа дітей пільгових категорій 

Дніпровського району міста Києва, які бажають направити дитину на оздоровлення. 

Так, протягом І півріччя 2016 року відділом у справах сім’ї, молоді та спорту та 

іншими підрозділами райдержадміністрації, що задіяні у організації  оздоровлення та 

відпочинку дітей направлено 590 дітей пільгових категорій Дніпровського району м. 

Києва до Українського дитячого центру «Молода гвардія» та інших позаміських 

оздоровчих та лікувально-санаторних закладів.  

Мережа фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових закладів у 

Дніпровському районі м. Києва складається з: 8 басейнів; 3 стадіонів; 344 площинних 

спортивних споруд, 9 тенісних кортів, 15 футбольних полів, 72 критих спортивних 

залів, 3 веслувально-спортивних баз, 2 споруд зі штучним льодом, 23 стрілецьких тирів, 

легкоатлетичного манежу та ін. 

Шляхом організації і проведення фізкультурно-оздоровчих заходів серед широких 

верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом відділом у 

справах сім'ї, молоді та спорту здійснюється інформаційно-пропагандистська освітньо-

виховна робота щодо формування навичок здорового способу життя, розвитку фізичної 

культури та спорту.  

Зокрема, протягом І півріччя 2016 року спеціалістами відділу за участю 

спортивних установ та організацій проведено :  змагання за програмою Спартакіади 

школярів Дніпровського району м. Києва у другому півріччі 2015-2016 навчального 

року; відкритий Кубок Дніпровського району м. Києва зі спортивного (пішохідного) 

туризму в приміщенні на штучному рельєфі; змагання за програмою ХІV Спартакіади 

студентської молоді Дніпровського району м. Києва у другому півріччі 2015-2016 

навчального року; відкрита першість Дніпровського району м. Києва з паркового 

волейболу «Київська весна» серед дівчат 2000 р.н. та молодші; змагання «Олімпійське 

лелеченя» за програмою Спартакіади учнівської молоді Дніпровського району; 

першість Дніпровського району зі стрибків у висоту «Веселий стрибунець»;  змагання 

зі східних єдиноборств; Спартакіаду  допризовної молоді навчальних закладів 

Дніпровського району з військового багатоборства; відкриту першість Дніпровського 

району м. Києва з гандболу серед юнаків 2003-2004 р.н.;  традиційний Відкритий 

турнір з боксу «Дзвони Чорнобиля»; відкриту першість ДЮСШ №10 м. Києва 

«Відкритий ринг» з боксу ; легкоатлетичний пробіг «Дніпровська миля; відкритий 

чемпіонат СДЮШОР №16 з баскетболу серед команд юнаків 2000-2001р.н.; 

спартакіаду «А у нас, у дворі»; чемпіонат Дніпровського району м. Києва з футболу 

серед команд за місцем проживання «Футбол у кожен двір». 

Забезпечено участь команд Дніпровського району у змаганнях з шахів, шашок, 

міні-футболу та настільного тенісу за програмою VІ Спартакіади ОППО КМДА «Праця 

і спорт ведуть до висот» та у змаганнях  з волейболу  міської спартакіади «Здоровий 

киянин». 

Протягом І півріччя 2016 року комісією при відділі у справах сім’ї, молоді та 

спорту з присвоєння спортивних розрядів присвоєно ІІ та ІІІ розряди 124 спортсменам 

району. 

За даними структурних підрозділів Дніпровської районної в місті Києві 

держадміністрації за І півріччя 2016 року надійшло 505 звернень щодо насильства в 

сім’ї. Інформація про випадки насильства надходила в більшості випадків до 

Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві - 407 звернень; до Дніпровського 

районного в м. Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 73 звернення, 

до Служби у справах дітей – 13 звернень, до відділу кримінальної поліції у справах 

дітей  – 12 звернень.  

Органами внутрішніх справ винесено 416 офіційних попереджень і 31 захисних 

приписів. На обліку з приводу вчинення насильства в сім’ї у Дніпровському районі 

міста Києва перебуває 990 осіб, з них: у службі дільничних інспекторів поліції – 978 

осіб (із них: 164 жінки, 814 чоловіків);  у кримінальній поліції у справах дітей – 12 осіб  

(із них: 3 дітей, 1 жінка, 8 чоловіків).  
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На обліку служби у справах дітей з приводу насильства чи жорстокого 

поводження перебуває 5 дітей. Здійснено 40 заходів з приводу захисту прав дитини від 

насильства в сім’ї. 

Станом на 01.07.2016 за проблематикою «Насилля в сім’ї» на обліку 

Дніпровського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді перебуває 5 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Сім’ям 

надано 86 індивідуальних соціальних послуг. До Київського міського центру соціально-

психологічної допомоги направлено 2 сім’ї.  

За інформацією Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві  протягом 

звітного періоду на корекційну програму було направлено 36 осіб Дніпровського 

району міста Києва (з них: жінок - 1, чоловіків – 35) –пройшли корекційну програму 2 

особи. Слід зазначити, що у Дніпровському районі м. Києва спеціалізовані установи, 

діяльність яких спрямована на попередження насильства в сім’ї відсутні.  

З метою широкого інформування громадян про проблеми домашнього насильства, 

жорстокого поводження з дітьми на офіційному субвеб-сайті Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації розміщуються інформаційні матеріали про 

проведені заходи із зазначених питань. Також, на сайті є довідкова інформація про 

організації та установи міста Києва куди можна звернутися вразі необхідності з 

проблемою попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми, 

подолання наслідків фактів скоєння насильства в сім’ї.  

Протягом І півріччя 2016 року до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту 

звернулося 598 осіб з питань: оздоровлення та відпочинку дітей - 269 осіб; щодо 

отримання та подовження терміну дії посвідчень (довідок) для батьків багатодітної 

сім’ї - 271 особа тощо. 

Станом на 01.07.2016 року відділом зареєстровано 690 вхідних документів. 

Кількість вихідних документів становить 228. 
  

Управління охорони здоров’я  
 

В управлінні охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації впродовж І півріччя  2016  року проведено: 

7 засідань медичної ради управління охорони здоров’я на яких розглянуто 19 

питань, що стосуються стану реформування галузі охорони здоров’я, стану 

захворюваності населення та виконання заходів по впровадженню здорового способу 

життя; 

27 апаратних нарад у начальника управління охорони здоров’я на яких розглянуто 

118 питань, по яких прийняті відповідні управлінські рішення. 

Проводилась робота щодо реформування галузі охорони здоров’я району, а саме 

шляхом: реалізації Концепції розвитку охорони здоров’я в місті Києві; виконання 

Міської програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я міста 

Києва. 

Амбулаторна медична допомога надається у 7 комунальних некомерційних 

підприємствах: 5 центрах первинної медико-санітарної допомоги та 2 консультативно-

діагностичних центрах  (для дорослого та дитячого населення ), які задовольняють 

потреби населення у первинній та вторинній амбулаторній медичній допомозі. В районі 

функціонує 11 відокремлених амбулаторій загальної практики – сімейної медицини ( 

відкриті протягом 2011-2012 років ), в яких обслуговується 58,2% населення району з 

радіусом доступності 0,5-0,7 км 

Робота закладів охорони здоров’я Дніпровського району міста Києва 

здійснюється за договорами на медичне обслуговування, укладеними  між  управлінням 

охорони здоров’я Дніпровського району м. Києва та комунальним некомерційними 

підприємствами. Зі всіма директорами комунальних некомерційних підприємств  

укладено контракти. 

На базі комунального некомерційного підприємства « Центр надання первинної 

медико-санітарної допомоги «Русанівка» створено Центр невідкладної медичної 
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допомоги вдома з єдиною централізованою диспетчерською службою району та 

пунктами  базування  бригад  невідкладної  медичної допомоги. 

На  базі   Консультативно-діагностичного  центру  Дніпровського району  міста 

Києва  створено  лабораторний  центр з 18  пунктами  забору  біологічного   матеріалу  

у всіх амбулаторіях Центрів  первинної медико-санітарної допомоги ( далі ЦПМСД).  

На  базі  госпітального  відділення  для  ветеранів  війни   у Київській  міській  

клінічній лікарні № 11 Дніпровського  району міста Києва виділені ліжка для  

проведення  реабілітації    учасників АТО.  

Протягом  І півріччя 2016 року пройшло  реабілітацію 15 учасників АТО. У  

закладах охорони здоров’я  Дніпровського  району  міста Києва  впроваджений 

електронний    запис  пацієнтів   до  лікарів  спеціалістів консультативно-діагностичних 

центрів, що  забезпечило  рівність  та  доступність   в отриманні  вторинного   рівня   

амбулаторної допомоги мешканцям   району незалежно    від  місця  його   проживання    

в районі. 

 На базі  консультативно-діагностичного  центру  Дніпровського району  міста 

Києва  за  адресою вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5  на  належному  рівні  

функціонує кабінет довіри для обстеження на ВІЛ- інфекцію та  кабінет   психологічної  

адаптації учасників АТО  та членів  їх родин. 

Медична допомога ветеранам війни в Дніпровському районі  м.Києва 

здійснюється відповідно до чинних законодавчих актів України, а саме Закону України 

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Указу Президента 

України “Про затвердження програми “Здоров’я літніх людей”, постанов Кабінету 

Міністрів України, розпоряджень Київської міської державної адміністрації, якими 

затверджені програми “Турбота”, “Здоров’я киян” тощо.  

На базі КМКЛ № 11 функціонує спеціалізоване відділення для ветеранів Великої 

Вітчизняної війни на 60 ліжок. Відділення надає стаціонарну допомогу ветеранам 

Великої Вітчизняної війни Дніпровського. Деснянського, Дарницького районів. 

Система надання стаціонарної медичної допомоги ветеранам війни, що 

проживають в Дніпровському районі представлена відділенням для ветеранів війни 

КМКЛ № 11 га 65 ліжок; палатами для ветеранів війни в КМКЛ № 2 на 23 ліжка; 

палатами для ветеранів війни в КМКЛ № 3 на 56 ліжок; денними стаціонарами закладів 

охорони здоров’я на 225 ліжок; стаціонарами вдома. 

 Санаторно-курортним лікуванням протягом І півріччя  2016 року охоплено 285 

ветеранів Великої Вітчизняної війни, або 2,2% від усієї кількості ветеранів, що 

мешкають в районі, зокрема: 39- інвалідів Великої Вітчизняної війни, або 4,46 % від 

усієї кількості інвалідів Великої Вітчизняної війни, що мешкають в районі; 

67- учасників бойових дій, або 2,95 % від усієї кількості учасників бойових дій, 

що мешкають в районі;155 - учасників Великої Вітчизняної війни, або 1,73 % від усієї 

кількості учасників Великої Вітчизняної війни, що мешкають в районі; 24 - осіб, 

прирівняних по пільгах, або 2,76 % від усієї кількості осіб, прирівняних по пільгах, що 

мешкають в районі. 

Упродовж І півріччя 2016 року   продовжено роботу по  виконанню  основних 

завдань  галузі охорони здоров’я району - це поліпшення стану здоров’я усіх верст 

населення, зниження рівнів захворюваності, смертності, продовження активного 

довголіття і тривалості життя; оптимізація санітарно-просвітницької роботи серед 

мешканців району по запобіганню та профілактиці захворювань; проведення активної 

демографічної політики, охорони материнства, дитинства. Удосконалення виконання 

державних програм, щодо охорони материнства і дитинства; реалізація міжгалузевих 

стратегій, спрямованих на пропаганду, формування, заохочення здорового способу 

життя тощо. 

Протягом звітного періоду забезпечено проведення тематичних Днів здоров’я в 

закладах охорони здоров’я. 

     У  бюджеті міста Києва на 2016 рік  на галузь «Охорона здоров’я»  

Дніпровського району міста Києва затверджено видатки в сумі 192,4 млн  грн,  з них на 

оплату праці (з нарахуваннями) 150,2 млн грн, на забезпечення медикаментами та 
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виробами медичного призначення 13,8 млн. грн. (пільгові медикаменти 9,3 млн грн), 

придбання продуктів харчування 1,7 млн  грн, на оплату комунальних послуг 11,4 млн 

грн, на капітальні видатки (бюджет розвитку) 10,2 млн грн, на оплату інших видатків 

5,1 млн  грн.  

За січень-червень 2016 року надійшло коштів на суму 81,9 млн грн, з них на 

оплату праці (з нарахуваннями)  63,8 млн грн, на забезпечення медикаментами та 

виробами медичного призначення 8,0 млн. грн. (пільгові медикаменти 5,4 млн грн), 

придбання продуктів харчування 0,7 млн  грн, на оплату комунальних послуг 5,3 млн 

грн, капітальні видатки 2,6 млн грн, на оплату інших видатків 1,5 млн  грн. 

 При Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації створено 

Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію. 

 Для забезпечення діяльності Державної  надзвичайної  протиепізоотичної  

комісії затверджено «План засідань державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2016 рік»  та «План  

роботи  державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на 2016 рік». 

Протягом звітного періоду  проведено 2 засідання комісії, а саме: на засіданні 16 

березня 2016 року державної надзвичайної протиепізоотичної комісії  при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації розглянуте питання: «Про  стан   

виконання    заходів  щодо запобігання  та профілактиці африканської  чуми свиней в 

Дніпровському  районі.  Ефективність  прийнятих  заходів  щодо     запобігання  та 

профілактиці  поширення  збудника  африканської  чуми свиней в районі»; На засіданні 

19 квітня 2016 року державної надзвичайної протиепізоотичної  комісії при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації розглянуте питання: «Про  

стан    виконання  дератизаційних  заходів  в  установах, організаціях в Дніпровському 

районі  міста Києва». 

З метою здійснення оперативного контролю і координації діяльності структурних 

підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади, підприємств, установ та організацій  та громадян району,  пов’язаної 

із запобіганням  і ліквідацією епідемій, спалахів особливо небезпечних інфекційних 

хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційного ураження людей 

при райдержадміністрації діє Державна надзвичайна протиепідемічна комісія. 

Забезпечення діяльності комісії проводиться відповідно до затвердженого плану 

засідань комісії та плану  роботи  комісії на 2016 рік. 

Протягом І півріччя 2016 року проведено 5 засідань державної  надзвичайної 

протиепідемічної комісії на яких розглянуто питання щодо  санітарно-епідемічної  

ситуації в Дніпровському районі та стану виконання заходів  по запобіганню та 

профілактиці інфекційних захворювань серед  мешканців району (23.02.2016); щодо 

епідемічної  ситуації   на ГРВІ  та грип в Дніпровському районі м.Києва. Стан   

виконання  профілактичних  заходів  щодо  недопущення зростання  захворювання  на  

ГРВІ  та грип  серед мешканців  району (18.03.2016); про стан  дотримання санітарного  

законодавства в установах, організаціях та  підприємствах  Дніпровського  району міста 

Києва (12.04.2016); про  стан  виконання протиепідемічних  заходів  в закладах  

торгівлі, освіти, охорони  здоров’я  та  інших установах і організаціях( 05.05.2016) та 

про стан  виконання заходів по запобіганню та профілактиці захворювання на вірусні  

гепатити серед мешканців району(0906.2016). 

З метою запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 

соціально-значущих хвороб в Дніпровському районі м.Києва створено Координаційну 

раду з питань запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 

соціально-значущих хвороб при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. Для забезпечення діяльності Координаційної ради у 2016 році був 

складений та затверджений  «План засідань Координаційної ради з питань запобігання 

поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-значущих хвороб 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2016 рік»  та «План  

роботи  Координаційної ради з питань запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-
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інфекції/СНІДу та інших соціально-значущих хвороб при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 2016 рік». 

Протягом І півріччя 2016 року проведено 4 засідання Координаційної ради.  

Так, до Всеукраїнського Дня боротьби із захворюванням на туберкульоз 24 

березня 2016 року на засіданні Координаційної ради з питань запобігання поширенню 

туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-значущих хвороб розглянуте 

питання: «Про  боротьбу із  захворюванням на туберкульозом в Дніпровського району 

міста Києва. Про стан  виконання державної програми запобігання та профілактики  

захворювання на туберкульоз серед мешканців Дніпровського району. Шляхи 

удосконалення виконання  заходів здорового способу життя серед  мешканців району 

по запобіганню та профілактиці захворювання на  туберкульоз»; 28 квітня 2016 року 

розглянуте питання: «Про забезпечення  санітарного благополуччя населення  району. 

Ефективність  заходів, які  приймаються  щодо  забезпечення  санітарного  

благополуччя мешканців  району.; 26 травня   2016 року розглянуте питання: «Про 

забезпечення готовності закладів охорони здоров’я на випадок особливо не безпечних 

інфекцій. Шляхи удосконалення заходів  про недопущення виникнення випадків  

особливо небезпечних інфекцій  в  закладах  охорони району»; 30 червня 2016 - 

«Удосконалення заходів по боротьбі з туберкульозом та  ВІЛ/СНІДом в закладах  

охорони здоров’я Дніпровського району міста Києва». 
 

Управління житлово-комунального господарства та будівництва  
 

Робота Управління проводиться згідно квартальних планів роботи,  розпоряджень 

міськдержадміністрації та діючого законодавства. 

Управління працює в тісній взаємодії з відділами райдержадміністрації та 

міськдержадміністрації, комунальними службами району та міста. 

Основними напрямками роботи управління є: координація роботи комунальних 

підприємств району, здійснення контролю за використанням житлового фонду 

незалежно від форм власності, контроль за наданням житлово-комунальних послуг 

мешканцям району, роботи ліфтового господарства,  приватизація житлового фонду, 

розгляд документів звернень громадян, що належать до компетенції управління, 

проведення особистого прийому громадян, аналіз стану будівництва на території 

району, моніторинг території району з метою виявлення фактів самовільного 

будівництва, реалізація державної політики у сфері енергозбереження. 

Працівниками управління постійно здійснюються організаційно-технічні, правові, 

інформаційно-роз’яснювальні та методичні заходи щодо удосконалення роботи зі 

зверненнями, які надходять до центральних органів влади, Київської міської державної 

адміністрації від громадян, депутатів Верховної Ради України, депутатів Київради, а 

також безпосередньо до управління житлово-комунального господарства та 

будівництва.    

Станом на 01.07.2016 року до управління житлово-комунального господарства та 

будівництва надійшло 3315 документів та звернень, а саме:1298 звернень, які надійшли 

через відділ роботи із зверненнями громадян;1921 - розпорядчих документів, що 

надійшли з вищестоящих організацій; 96 – інформаційних запитів. 

За цей період мешканці найчастіше зверталися з питань щодо ремонту житлового 

фонду, прибудинкових територій, ліфтів, облаштування та ремонту дитячих 

майданчиків, ремонту дахів, квартир, незадовільного теплопостачання житлових 

будинків, якості послуг з гарячого водопостачання, розрахунків за спожиті енергоносії, 

переведення відомчих гуртожитків до комунальної власності з подальшою 

приватизацією кімнат у гуртожитках, також надавалися пропозиції щодо впровадження 

енергозберігаючих технологій у різних галузях міського господарства, реформування 

житлово-комунального господарства тощо. 

На звернення громадян своєчасно надавалися аргументовані відповіді, вживалися 

заходи, в окремих випадках, створювалися комісії та проводилися обстеження, виїзні 

наради за результатами складалися акти, протоколи тощо. 
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Так, протягом І-го півріччя поточного року було проведено 43 комісійних 

обстеження будинків та квартир мешканців. Крім цього було проведено 8  виїзних днів 

контролю за участю представників КМДА.   

На особистому прийомі у начальника управління ЖКГ Буд було прийнято 58 

громадян. 

Відділ розвитку та реформування житлово-комунальної інфраструктури тісно 

співпрацює з головами ЖБК, ОСББ, керівниками відомств та гуртожитків.  

В своїй роботі управління велику увагу приділяє розвитку та реформуванню 

житлово-комунальної інфраструктури та тісно співпрацює з головами житлово-

будівельних кооперативів (ЖБК), об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

(ОСББ), керівниками відомств та гуртожитків. Фахівці управління розглядали скарги та 

звернення мешканців і керівників відомчих підприємств та у разі необхідності 

здійснювали комісійні обстеження, надавали консультації та приймали участь у зборах 

з питань створення ОСББ.  

На даний час в районі створено більше 100 ініціативних груп мешканців, які 

виявили бажання створити об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.  

Результатом проведеної роботи є реєстрація 19-ти об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків. 

Протягом звітного періоду здійснювався  моніторинг за станом виконання робіт із 

встановлення будинкових приладів обліку тепла.  

З метою забезпечення підготовки житлового фонду району до опалювального 

сезону 2016-2017 років створено  оперативний штаб з підготовки житлового фонду до 

опалювального періоду. Організовано та  проведено 5 засідань оперативного штабу, в 

тому числі одне виїзне засідання за участю представників Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури,  на яких заслуховуються звіти керівників підприємств, 

установ та організацій про виконання заходів щодо підготовки господарства 

Дніпровського району міста Києва до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років.  

За участю представників управління проведено комісійну вибіркову перевірку 

підготовки житлових будинків ЖЕД - 404,405,407,408 до експлуатації в осінньо-зимовий 

період.  

Протягом І півріччя 2016 року працівники управління здійснювали передачу 

державного житлового фонду Дніпровського району м. Києва у власність громадян 

шляхом його приватизації та забезпечує надання адміністративної послуги щодо 

реалізації права громадян України на житло, надано  483 адміністративні послуги, а 

саме: внесення змін до «Свідоцтва про право власності на житло» — 18; видача довідки 

про участь у приватизації житла державного житлового фонду — 145; видача дубліката 

«Свідоцтва про право власності на житло» — 33; видача «Свідоцтва про право 

власності на житло» — 287. 

В числі покладених на управління  повноважень проводилася  відповідна робота 

по виконанню функції у сфері будівництва. Забезпеченню всебічний розгляд звернень 

громадян, порушених в них проблемних питань, оперативного їх розв’язання, вжиття 

заходів по усуненню причин їх виникнення, підготовка проектів відповідей, згідно 

резолюції голови райдержадміністрації та його заступників, розгляд звернень 

юридичних та  фізичних  осіб з питань будівництва, землекористування та інше. 

Протягом звітного періоду введено в експлуатацію багатоповерховий житловий 

будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями на вул.Юності, 8-А ТОВ «ФСВ». 

Протягом звітного періоду проводилась ідентифікація об’єктів за запропонованим 

Департаментом містобудування та архітектурою Актом натурного огляду об’єкту. 

Матеріали ідентифікації в електронному вигляді з додаванням фотоматеріалів та 

картографічними матеріалами з містобудівного кадастру направлялись  до 

міжвідомчого Центру  моніторингу забудови міста Києва.  

Також, організовано виїзне засідання робочої групи з вирішення питання по 

проблемних об’єктах незавершеного будівництва: житловий комплекс «Лего Хаус» на 

перетині вул.Сиваської та вул.Хорольської. 
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В межах наданих повноважень підготовлено проекти розпоряджень голови 

Дніпровської  районної в місті Києві  державної адміністрації по присвоєнню поштових  

адрес за адресами: м.Київ, вул.21 Садова, 68, с/т «Червоний хімік»; м.Київ, вул.9 

Садова, 93, с/т «Деревеобробник»; м.Київ, Дарницький бульвар, 8-В; м.Київ, вул..12 

Садова, 87, с/т «Золотий ранет»; м.Київ, вул..Степана Сагайдака, 98; м.Київ, вул.10 

Садова, 60, с/т «Деревообробник»; м.Київ, вул.3 Садова, 26, с/т «Енергетик»; м.Київ, 

вул..Квіткова, 33с/т «Київський ЕВРЗ»; м.Київ, вул.2 Садова, 25, с/т «Енергетик»; 

м.Київ, вул.Літинська, 13-А; м.Київ, вул.19 Садова, 54, с/т «Енергетик»;м.Київ, вул.8 

Садова, 18, с/т «Зоря»; м.Київ, вул.Комбінатна,25. 
 

Фінансове управління 
 

Протягом І півріччя 2016 року Фінансовим управлінням виконання бюджету міста 

Києва в частині, передбаченій для головного розпорядника –Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, 

Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, рішення Київської 

міської ради  “Про бюджет міста Києва на 2016рік” та проведено в терміни, що 

випливають з бюджетного законодавства України. 

У звітному періоді  Фінансове управління постійно дотримувалося принципу 

забезпечення своєчасного і максимально можливого фінансування видатків, 

передбачених у бюджеті міста для райдержадміністрації. 

Впродовж звітного періоду проводився аналіз зареєстрованих фінансових 

зобов’язань та залишків коштів на рахунках розпорядників коштів міського бюджету; 

моніторинг стану забезпеченості коштами для виплати заробітної плати працівників 

бюджетних установ Дніпровського району м.Києва. 

Забезпечено розгляд  фінансової  та бюджетної звітності бюджетних установ та 

аналіз річної звітності за 2015 рік і місячної та квартальної звітності за 2016 рік 

головного розпорядника бюджетних коштів. 

Своєчасно підготовлено пояснювальну записку та аналітичні матеріали до звіту 

про виконання бюджету м. Києва в частині видатків передбачених для Дніпровського 

району м.Києва, за 2015 рік і І квартал  2016 року та разом із звітом подано до 

Департаменту фінансів КМДА. 

У встановлені терміни до Департаменту фінансів КМДА забезпечено підготовку 

та подання інформації щодо чисельності працівників бюджетних установ та 

організацій, що фінансуються за рахунок міського бюджету; фактично нараховану 

заробітну плату працівників галузі  “Охорона здоров’я” та “Соціальний захист та 

соціальне забезпечення”; про стан фінансування соціальних виплат з бюджету; стану 

фінансування міських цільових програм по галузі “Соціальний захист та соціальне 

забезпечення”; стану кредиторської заборгованості; стану споживання, розрахунків по 

бюджетних установах і організаціях за спожиті тепло енергоносії тощо.  

Крім того, у встановлені терміни проведені перевірки правильності складання і 

затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів 

спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів 

використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання 

бюджетних коштів відповідно до пункту 42 Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 №228 “ Про 

затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 

виконання кошторисів бюджетних установ ” за результатами яких, інформація 

направлено до Департаменту фінансів КМДА 

Протягом року  фінансовим управлінням проведена робота щодо складання та 

внесення змін до  паспортів бюджетних програм на 2016 рік в автоматизованій системі 

“Єдина інформаційна система управління бюджетом”. 

Своєчасно затверджено звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 

2015 рік. 
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Разом з тим, управлінням постійно проводиться робота над опрацюванням 

нормативно – правових актів України, в тому числі щодо запровадження програмно – 

цільового методу у бюджетному процесі та забезпечується формування документів за 

програмно – цільовим методом у автоматизованій системі “Єдина інформаційна 

система управління бюджетом”. Забезпечено проведення для розпорядників 

бюджетних коштів робочих нарад, консультацій по складанню та виконанню бюджету 

у 2016 році. 

Протягом І півріччя 2016 року проведено 2 засідань Робочої групи щодо 

спільного відпрацювання питань по збільшенню надходжень по платі за землю у 

Дніпровському районі міста Києва за участю представників ДПІ у Дніпровському районі 

ГУ ДФС у м.Києв, ГУ Держземагенства у м.Києві, Департаменту земельних ресурсів 

КМДА, прокуратури Дніпровського району м.Києва, структурних підрозділів 

райдержадміністрації. На засіданнях робочої групи проводиться роз’яснювальна робота 

з підприємствами – землекористувачами щодо необхідності оформлення 

правовстановлюючих документів на земельні ділянки або приведення у відповідність 

договорів оренди землі (в частині оплати) до норм чинного законодавства України.  
В результаті проведених спільних заходів забезпечено темп росту надходжень по 

платі за землю в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 188,8%. 

З метою скорочення  податкового боргу  у звітному періоді  проведено  5 засідань 

Комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податкових та інших 

надходжень до бюджетів усіх рівнів, з них-1 спільно з Комісією з питань управління 

комунальним майном, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації на яких розглянуто питання по підприємствах – боржниках 

щодо можливостей скорочення податкового боргу та недопущення його в подальшому. 

В результаті проведеної роботи по скороченню податкового боргу за січень – 

червень 2016 року забезпечено надходження до зведеного бюджету в рахунок 

погашення податкового боргу 11 296,9 тис. грн, в тому числі до місцевого бюджету – 

4733,4 тис. гривень.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


