


❖ БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

❖ КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

❖ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

❖ ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ТА ПІДРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

❖ СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТА СФЕРА ПОСЛУГ

❖ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

❖ ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО

❖ ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ

❖ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

❖ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

❖ ОСВІТА

❖ КУЛЬТУРА

❖ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

❖ ПІДТРИМКА СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

❖ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

❖ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА 
РАЙОННОМУ РІВНІ
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податок з доходів 
фізичних осіб

34,7%

плата за землю
25,2%

єдиний податок
20,2%

акцизний податок 
8,1%

податок на 
прибуток 

приват.підпр. 
7,2%

податок на 
нерухоме майно

1,5%

плата за адмін. 
послуги 1,8%

Інші
1,3%

До загального фонду 

бюджету міста Києва 

надійшло 1 528,6 млн грн  

податків та зборів, що

перевищує планові

показники майже на 6%.

Порівняно з 2015 роком 

надходження збільшились 

на  53,8%.

Структура  надходжень до бюджету 
за  2016 рік



4

Обсяг видатків збільшено на 33% порівняно з 2015 роком, зокрема на:

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Житлово-комунальне 
господарство

Охорона здоров'я

Культура 

Освіта

72,6%

42,0%

37,2%

24,0%
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161 закупівля на 
суму 139,5 млн. 

грн.

6 закупівель на 
суму 0,5 млн. 

грн.

59 закупівель на 
суму 137,1 млн. 

грн.

Проведено 226 процедур закупівель:

Відкриті торги

Запити цінових 
пропозицій

Переговорна процедура 
закупівлі
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Проведено
допорогові закупівлі
товарів, робіт і послуг
на загальну суму

196,2 млн грн
57,1 млн. грн.

109,9 млн. грн.

29,2 млн. грн.

Допорогові закупівлі товарів, робіт та послуг 

Товари

Роботи

Послуги

Економія коштів 
завдяки 

використанню 
системи ProZorro

склала 19,0 млн грн, 

або 9,4% 

від запланованого 
обсягу коштів
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Капітальні видатки

становлять 149,5 млн грн, 

що майже в 2,5 рази більше

ніж у 2015 році

46%

7%

36%

4%

2%
5%

Капітальні ремонти здійснені в 2016 році на замовлення 
Дніпровської РДА (галузева структура)

Освіта

Охорона здоровя

Житлове господарство

Культура та мистецтво

Соціальний захист

Інше

Станом на 01.01.2017 року 
виконано роботи з 
капітального ремонту на 

загальну суму майже 105 
мільйонів грн, що у 2 рази 
більше ніж у 2015 році



331 об’єкт житлово-

комунального господарства

170 об’єктів галузі освіти

23 об’єкти галузі охорони здоров’я



ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ 
ТЕХНІКИ

Використано 15,4 млн грн, 

для потреб:

✓ Комунального підприємства 

«Керуюча компанія з 

обслуговування житлового та 

нежитлового фонду 

Дніпровського району м. Києва»

✓ Комунального підприємства по 

утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району



приватний сектор ДВРЗ
проведено підготовчі роботи для визначення
підрядних організацій по об’єктах:
✓ «Реконструкція мереж водопостачання

приватного сектора ДВРЗ» (завершення
заплановане на 2017 рік)

✓ «Каналізування приватного сектора
ДВРЗ»

вулиця Тампере, 14-А
здійснено демонтажні роботи по об’єкту
«Реконструкція з надбудовою приміщення
дошкільного навчального закладу»
(завершення заплановане на 2017 рік)

селище Рибне
здійснена розробка проектної документації
по об’єкту «Реконструкція мереж
електропостачання в селищі Рибне»

вулиця Харківське шосе,18
проведено роботи з реконструкції
приміщення під районний центр надання
адміністративних послуг
(завершення заплановане на 2017 рік)

бульвар Ярослава Гашека, 4
здійснена розробка проектної документації
з реконструкції житлового будинку під
дитячий будинок сімейного типу та
соціальний гуртожиток



Програма економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік:

на капітальні ремонти передбачено 84 млн грн, що у 1,8 рази більше показника на

початок 2016 року.

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА на 2017 рік

128 млн грн для:

✓ завершення робіт з «Каналізування приватного сектора ДВРЗ»
✓ реконструкції житлового будинку під дитячий будинок сімейного типу та

соціальний гуртожиток
✓ проектування будівництва Центру з надання соціальних послуг у форматі

«Прозорий офіс»





Обсяги реалізації промислової продукції 
промислового комплексу Дніпровського 

району м. Києва за 2010-2016 роки, млн грн

3381,1

■ 24

4142

■ 26

4905

■ 27
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■ 37
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■ 75
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■ 50
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■ кількість підприємств
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Cтаном на 01.01.2017 р. 
в Державній податковій інспекції у Дніпровському

районі на обліку перебувають

48,5 тис суб’єктів підприємницької діяльності

Квітень-грудень 2016 року: 

✓ звернулось 7 313 суб’єктів підприємницької 
діяльності. 

✓ зареєстровано 1 196 фізичних осіб-підприємців 

та 682 юридичні особи; 

✓ припинено 1 893 фізичні особи-підприємця та 

35 юридичних осіб.

Телефонна 

«гаряча лінія» 

(044)-292-92-00



Протягом 2016 року відкрито:

5 підприємств торгівлі

3 підприємства ресторанного господарства

14 підприємств побуту

У Дніпровському районі 542 об’єкти

побутового обслуговування населення : 

12 торговельних центрів

560 підприємств торгівлі

242 підприємства ресторанного 

господарства

7 ринків та торговельних майданчиків

542 об’єкти побутового

обслуговування населення



В рамках проекту з безперебійного 
забезпечення населення району хлібом та хлібобулочною 
продукцією належної якості за фіксованими цінами, 

в районі відкрито 15 підприємств роздрібної торгівлі, 

в тому числі  у 2016 році – 4 підприємства



Спільно з КП «Київська спадщина»
організовано та проведено

53 районні ярмарки з продажу

сільськогосподарської продукції та
продовольчих товарів, в яких взяли

участь 5268 представників

товаровиробників, фермерських та
селянських господарств.



ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДИНКІВ здійснюють:
✓ Об’єднання співвласників багатоквартирних

будинків (ОСББ)
✓ Житлово-будівельні кооперативи (ЖБК)

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

76 %
житлового 

фонду району

У підпорядкуванні

12 житлово-експлуатаційних 

дільниць (ЖЕД)



До опалювального
сезону підготовлено
1335 будинків різних

форм власності

У житлових будинках встановлено

310 приладів обліку теплової енергії, що

у 18 разів більше показника 2015 року
Надавачі  послуг з 
централізованого

опалення та гарячого
водопостачання

непідпорядковані РДА

ТОВ “Євро-Реконструкція”

ПАТ “Київенерго” 



РЕМОНТНІ РОБОТИ
Ремонт сходових клітин

Поточний ремонт фасадів 

Заміна вікон у під'їздах 



РЕМОНТНІ РОБОТИ



40
37

створено у 
2016 році

77
всього



РЕМОНТНІ РОБОТИ

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

✓ 21 міжквартального

проїзду та прибудинкової 
території

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
✓ вулиць – Миколайчука, 

Бучми, Миропільської, на 
Броварському проспектів 
– від Лівобережної площі 

до мосту Метро

✓ 24 міжквартальних

проїздів та прибудинкових 
територій



Митрополита Шептицького

Раїси Окіпної – від автомосту через Русанівський канал до Лівобережної площі
з транспортною розв'язкою на цій площі

Русанівської набережної – від мосту Патона до автомосту
через Русанівський канал

У зв’язку з проведенням конкурсу 
«Євробачення» заплановано

провести ремонт вулиць: 



За останні 2 роки 
проведено капітальні 
ремонти та роботи з 
озеленення близько

40 об’єктів 

Сквер по
вул. Туманяна

Сквер по 
вул. Миколайчука

Сквер по 
вул. Миропільська, 39

Сквер по 
бульв. Шамо,6

Парк «Вербовий 
гай»

Сквер по 
вул. Вершигори, 9г



7 чудес світу від КП УЗН 
Дніпровського району.

Роботи з облаштування арт-об’єктів буде 
продовжено у 2017 році.

Біг-Бен на транспортній 
розв’язці біля станції 
метро Лівобережна

Млин на транспортній 
розв’язці біля станції 
метро Чернігівська

Єгипетські піраміди на 
Дарницькій площі

Ейфелева вежа
біля парку 
Перемога



зони відпочинку «Веселка» 

елементів благоустрою Русанівського каналу

пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку «Гідропарк»

зони відпочинку «Венеція»

скверу біля Міжнародного виставкового центру

озеленення вул. Микільсько-Слобідської та території навколо Міжнародного виставкового центру

благоустрій та озеленення Броварського проспекту

квіткове оформлення та створення квіткових панно з тематикою конкурсу «Євробачення»

У 2017 році, крім 
планових робіт, у 

зв’язку з проведенням 
«Євробачення» буде 

проведено
капітальний ремонт
низки зелених зон:



Виявлено
5 089 порушень

благоустрою

Проконтрольовано
відновлення благоустрою 
після 159 аварійних
розриттів грунту

Складено 1076 адміністративних

протоколів (у 2015 році - 658)

Проведено перевірку
законності розміщення та 

функціонування 395 МАФів



ПРИЗНАЧЕННЯ 
ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ

44,9 тис - призначено

227 тис - виконано

перерахунків раніше
призначених субсидій

ДОПОМОГА 
ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИМ 
ОСОБАМ

На обліку 19,4 тис

Призначено 9,3 тис 
щомісячних
адресних допомог
для покриття витрат
на проживання

ДОПОМОГА 
УЧАСНИКАМ АТО

На обліку 1451 учасник АТО, 

32 - поранено в ході проведення
АТО,  
32 дніпровчанин значиться 
загиблим. 

4 членам сімей загиблих

військовослужбовців призначено
грошову компенсацію для 
поліпшення житлових умов

20 учасників АТО отримали 

путівок на санаторно-курортне 
лікування; 

оздоровлено 40 дітей у складі 

35 сімей учасників АТО



Комплекс соціальних послуг
для одиноких 

непрацездатних громадян та 
людей з інвалідністю надає

Територіальний центр 
соціального

обслуговування

238 штатних одиниць та 
55 пенсіонерів-волонтерів

На обліку
5 562 одиноких непрацездатних 

громадянина, з яких 1410 підопічних на 
надомному обслуговуванні

3 відділення соціально-
побутової адаптації

відділення соціально-
медичних послуг (2 філії)

відділення соціально-медичної 
реабілітації дітей, хворих на ДЦП та 

відділення ранньої реабілітації 
дітей з інвалідністю

відділення організації надання 
адресної допомоги та 

виконання соціальних програм

3 відділення соціальної 
допомоги вдома;



За рахунок
коштів міської цільової

програми «Турбота. 
Назустріч киянам»

B

E

C

D

AСвяткові продовольчі 
набори

Безкоштовні продуктові  набори

Матеріальна допомога

Лежачим хворим, які 
перебувають на надомному 
обслуговуванні, видаються 

підгузки

13 ювілярів, які відсвяткували 

100 і більше років у 2016 році 
отримали вітання та 
продуктовий набір 



Відділення соціально-медичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП, та 
ранньої реабілітації дітей з інвалідністю

Відділення має тренажери, фізіотерапевтичну апаратуру, 
кульковий басейн, сенсорну кімнату, обладнання для проведення 
бальнеологічних процедур та аромотерапії, спортивну залу, ігрові 
кімнати та кімнати для проведення занять з спеціалістами 
відділення. 

Інклюзивний дитячий
майданчик, встановлений
меценатами



Амбулаторія
. Рогозівського,6

Амбулаторія
А.Атинська,2

амбулаторія  
Двінська,19

Амбулаторія
Новаторів,4

ЦЕНТР ПМСД №4
Сергієнка,23

Амбулаторія
Пр. Миру19/18

Амбулаторія

Райдужна,14

Амбулаторія

Б-Р. Перова,10

Амбулаторія
Кібальчича,13-а

Центр ПМСД 1
П.Запорожця,26

Амбулаторія
А.Атинська,37б

Центр пмд №2
Тичини,22

Центр 
пмсд
№3

Амбулаторія 
Бойченко, 4-а

КДЦ
Луначарськго,,5

КДЦ
Тичини,12 За рахунок відкриття амбулаторій в 

мікрорайонах радіус доступності

скоротився  з 5 км до 0,5-0,7 км



Придбано:
✓ мамограф
✓ рентгенологічне обладнання (2 рентген

апарата та 2 флюорографа)
✓ 6 кольпоскопів для жіночих

консультацій з відео системою
✓ 4 апарата ультразвукової діагностики
✓ 10 електро-кардіографів
✓ 20 автоматизованих робочих місць для

лікарів та медичних сестер первинної
ланки

✓ лабораторне обладнання, у т. ч. для
бактеріологічної лабораторії, яку
заплановано відкрити на початку 2017
року

Проведено:
капітальний та поточний ремонт 
(приміщень, покрівель, 
внутрішньої каналізаційної 
системи, електромереж, ліфтів) 
на суму 7,6 млн грн. 
У т.ч. проведено ремонт приміщень
на пров. Лобачевського,2 для
розміщення амбулаторії загальної
практики – сімейної медицини



:

Програмою 
економічного і 

соціального 
розвитку на 2017 рік 

передбачено:

Закупівля медичного
обладнання, у т.ч. 
комп‘ютерного та 

магнітнорезнонсного
томографів

Реконструкція з 
надбудовою нежилого 

приміщення під 
амбулаторію лікарів 

сімейної медицини на 
Дарницькому 
бульварі, 23

Створення Центру рентгенологічної 
діагностики 

шляхом об’єднання в єдину систему 
рентгенологічних відділень та 
кабінетів філії Консультативно-

діагностичного центру 

Реконструкція нежилого 
приміщення під амбулаторію 

лікарів загальної 
практики/сімейної медицини 

на вулиці Райдужній, 23-а



142 навчальні заклади

58 загальноосвітніх навчальних закладів - 33100 учнів

76 дошкільних навчальних закладів – 14523 дітей 

8 позашкільних навчальних закладів – 8000 вихованців







Покращено матеріально-технічну базу навчальних закладів

на загальну суму 13750,0 тис  грн, що утричі більше ніж в 2015 році. 

У т.ч. у 19 закладах освіти придбано та встановлено меблі, обладнання для харчоблоків та 
пралень, мультимедійні комплекси, комп’ютерну техніку,  електронні тири тощо. 

З метою підвищення безпеки встановлено обладнання відеоспостереження, 

у 141 закладі освіти встановлено тривожну кнопку. 

Виділено кошти та здійснено:  

капітальні 
ремонти у 

105 закладах 
освіти

ремонт спортивних 
зал у 

7 навчальних 
закладах, 

у 4 - роботи 
тривають

поточні ремонти та 
заходи щодо підготовки

до опалювального 
сезону

відновлення груп у 
дошкільних навчальних 

закладах



отримали найвищі бали на ЗНО-2016 з математики та ввійшли до ТОП-20 
кращих закладів України  випускники Русанівського ліцею

отримали 200 балів за результатами ЗНО-2016 7 випускників навчальних закладів 
Дніпровського району (ліцей № 208 – 3 учні; гімназія № 136, Український колеж ім. В.О. 

Сухомлинського, гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини, НВК № 167 

4 учням навчальних закладів призначено стипендії 

Президента України

10 учнів отримали стипендію Київського міського голови

учителі Дніпровського району отримали призові місця у всіх (4-х) 
номінаціях на міському турі Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2016»

грант Київського міського голови за напрямом «Перспектива освіти» у 
розмірі 50 тис. грн. виборола учитель фізичної культури СШ № 125 

Чиканова Олеся Вікторівна



Реконструкція будівлі дошкільного навчального 
закладу на вул. Тампере,7
(підрозділу НВК №141 «ОРТ»  із залученням 
спонсорських коштів Всесвітнього ОРТ (World ORT).  
Відкриття заплановано на 2017 рік)

Реконструкція з прибудовою 
будівлі дошкільного навчального 
закладу на вул. Тампере,14-а

Реконструкція  з  прибудовою і 
надбудовою до  школи  № 42 на вулиці 
Хорольській, 19. Відкриття заплановано 
на 2018 рік

Розробка проектно-
кошторисної
документації для 
реконструкції:
✓ дошкільного

навчального закладу 
№244 на вул. 
Червоноткацькій, 17-А

✓ спеціалізованої школи
№ 129 на просп. 
Гагаріна,19

✓ спеціалізованої школи
№ 327 на вул. Івана
Миколайчука, 9-Б 



У підпорядкуванні Дніпровської райдержадміністрації

перебувають: 

✓ 4 дитячі музичні школи (ДМШ); 

✓ Школа джазового та естрадного мистецтв (ШДЕМ);

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

✓ публічні бібліотеки Централізованої бібліотечної системи Дніпровського 

району м. Києва - 18, з них: 10 бібліотек для дорослих, 6 дитячих бібліотек, 2 

юнацькі бібліотеки та 3 відділи нестаціонарних форм обслуговування 
користувачів;

✓ Центр культури та мистецтв Дніпровського району міста Києва;

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



Проведено ремонт 17 закладів культури району 

на загальну суму 3,9 млн грн. 

На поліпшення матеріально-технічної бази витрачено 

3,6 млн грн: 

придбано музичні інструменти, меблі, звукову та світлову 
апаратуру, сценічні костюми, періодичні видання, книжкову 

продукцію тощо



Буде продовжена:

✓ модернізація закладів культури

✓ впровадження інноваційних методів роботи

✓ відкриття нових відділень та груп естетичного виховання (зокрема
театрального відділення в Школі джазового та естрадного мистецтв)

✓ підтримка талановитої молоді та обдарованих дітей, шляхом організації та
проведення фестивалів, конкурсів оглядів народної творчості, культурно-
мистецьких заходів



606

спортивних 
об’єктів

3

стадіони

345

площинні 
споруди

72

спортзали

8

басейнів



Проведено капітальні ремонти та реконструйовано:

✓ 16 спортивних майданчиків за місцем проживання
✓ 3 футбольні поля (ЗНЗ № 81,№ 99, № 246)
✓ 3 спортивні зали (ЗНЗ № 81, № 126, № 224)
✓ 2 зали спортклубів «Ракетка» і «Рубін»
✓ облаштовано бігову доріжку навколо озера Тельбін

Спортивна команда Дніпровської райдержадміністрації стала
призером (3 місце) у VІ Спартакіаді об'єднання первинних
профспілкових організацій Київської міськдержадміністрації
“Праця і спорт ведуть до висот”



Організовано оздоровлення 1189 дітей пільгових 

категорій – найбільше серед інших районів Києва

у 2016 році 2 жінкам присвоєно 

Почесне звання «Мати-героїня» 

(всього у районі 61 Мати-героїня) 

Видано 200 посвідчень батьків багатодітної 

сім’ї та 434 посвідчення дитини з 

багатодітної сім’ї.

На обліку відділу у справах сім‘ї, молоді та 

спорту перебуває 1412 багатодітних сімей, в 

яких виховується 4457 дітей



Сім'ї, які опинилися у 
складних життєвих 

обставинах

272 родини 

(в яких 304 дитини) 

Соціальними послугами 

охоплено 1738 сімей (осіб), 

здійснено 1692 оцінки 
потреб сімей (осіб) 



Служба 

соціально - профілактичної роботи

Центр реабілітації залежних від алкоголю “Сенс ” 

Соціально-психологічна реабілітація, адаптація осіб, 

які мають проблеми із залежністю від алкоголю, та 

підтримку членів їх родин

Працюють консультанти з хімічної залежності.

Вид реабілітації – вечірня амбулаторна програма, 

групи взаємодопомоги

Бульвар Перова, 56



Соціальна програма

«Центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями»

Вулиця Райдужна, 51
Підлітковий клуб «Ровесник»



У 2016 році 

усиновлено 6 дітей

6  
прийомних 
сімей 

23 кандидати 

в усиновителі

подружні пари та одинокі 
жінки

2 будинки 
сімейного 

типу в яких 
виховується 

31 дитина

Станом на 01.01.2017 року 

на первинному обліку

служби у справах дітей

перебувала 401 дитина, з 

яких: 

113 дітей-сиріт; 

287 дітей, позбавлених

батьківського піклування



Обстеження сімей, де виховуються 
діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського виховання

Комісія з питань захисту прав 
дитини Дніпровської 

райдержадміністрації

Профілактичні рейди “Діти вулиці”

Облік дітей, які опинилися в 
складних життєвих обставинах

Проведення роботи з підлітками, 
які  скоїли правопорушення, та їх 

батьками

Розглянуто

1056 заяв та клопотань

Обстежено 

210 сімей

Проведено

25 рейдів 

Поставлено на облік

47 дітей

Проведено роботу з

22 підлітками
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ОСОБИСТИЙ 
ПРИЙОМ 

ГРОМАДЯН

ГОЛОВОЮ РДА

ПРИЙНЯТО

227 громадян

ПРОВЕДЕНО

8 «гарячих» 
телефонних ліній

ПРОВЕДЕНО

41 особистий 
прийом,

у т. ч. 16 виїзних
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ДНІПРОВСЬКА РДА

Рада директорів 
підприємств 

промислового 
комплексу району

Громадська рада 

при Дніпровській РДА

Колегія 

Дніпровської РДА

ВСЬОГО
при Дніпровській РДА 

діє 43 
консультативних, 

дорадчих органи
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Детальні плани територій району

Протягом останніх 2-х років розроблено 4 детальні плани територій у
Дніпровському районі 

Детальний план території 
по вул.Степана
Сагайдака, 101

Детальний план території в 
межах проспекту 
Возз’єднання, 
Харківського шосе, 
залізничної колії , вулиці
Академіка Шліхтера

Детальний план території 
місцевості Микільська
Слобідка, що включає 
вулиці Панельна, 
Челябінська, залізничні 
колії, вулиці 1-у Садову, 
Садово-Набережну

Детальний план території в 
межах просп. Возз'єднання, 
залізниці, Броварського 
проспекту, Русанівської
протоки та Русанівського
каналу

завершується робота над розробкою детального 
плану території «Соцмісто» в межах залізниці, 
просп. Броварського, вул. Г.Хоткевича, просп. 
Ю.Гагаріна, просп. Соборності
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Детальні плани територій району

Завершується робота над розробкою детального плану території «Соцмісто».
У складі плану визначене місце для будівництва Центру надання соціальних 

послуг «Прозорий  офіс»

фонд 
зайнятості

пенсійний
фонд

соціальний
захист

Прозорий  
офіс

Адміністративні 

послуги



59

Результати щомісячної оцінки діяльності районних в місті 
Києві державних адміністрацій у 2016 році

Дніпровський район посів 2 місце серед 10 районів міста

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Голосіївська

Деснянська

Печерська

Подільська

Солом’янська

Оболонська

Дарницька

Шевченківська

ДНІПРОВСЬКА

Святошинська

3-4

3-4

5

8

7

9

6

2

10

1

10

8-9

8-9

7-8

7-8

5

3-4

3-4

2

1 2016 2015
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1) загальна кількість наданих 
адміністративних послуг на 1 

адміністратора районних 
центрів надання 

адміністративних послуг

2) якість і рівень організації 
ярмарків

3) темп зменшення 
заборгованості населення з 

оплати житлово-
комунальних послуг по 

комунальним 
підприємствам житлового 

господарства, у відсотках до 
початку звітного року 
(значення показника 

становить 96,82%, це –

2 місце)

4) кількість створених 
об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 
(у 2016 році створено 37 

ОСББ, це – 3 місце) 

Одні з лідируючих місць за показниками:

Результати щомісячної оцінки діяльності районних в місті Києві державних 
адміністрацій у 2016 році


