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                                     І. Вступ 
 
         Відповідно до Конституції України, статті 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", частини другої статті 11 Закону України 

"Про столицю України - місто-герой Київ", пункту 8 статті 39 Закону України 

"Про місцеві державні адміністрації", статті 5 Закону України "Про доступ до 

публічної інформації", з метою забезпечення відкритості та публічності роботи 

місцевих виконавчих органів та на виконання рішення Київської міської ради 

від 09.02.2017 № 832/1836 «Про громадський звіт щодо роботи районних 

державних адміністрацій», з метою належного інформування громадськості про 

результати здійснення наданих повноважень, реалізацію Програми 

економічного і соціального розвитку  м. Києва на 2017 рік Дарницькою 

районною в місті Києві державною адміністрацією підготовлено звіт про 

проведену роботу за І півріччя 2017 року. 

     Діяльність Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у 

звітному періоді була спрямована на забезпечення збалансованого 

економічного і соціального розвитку району, підвищення рівня фінансово-

бюджетної дисципліни, поліпшення соціального захисту населення, 

дотримання ефективного використання наявних фінансових, трудових і 

природних ресурсів. 

      Впродовж І півріччя 2017 року було проведено 5 засідань Колегії 

Дарницької райдержадміністрації на яких розглянуто 13 питань та 9 апаратних 

нарад Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, на яких було 

розглянуто 26 питань, що стосувались стану благоустрою території району, 

галузі охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, підсумків 

роботи райдержадміністрації тощо. 

      За І півріччя 2017 року зареєстровано 442 розпорядження Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

      Найбільше розпоряджень було підготовлено з питань: 

- сім’ї, молоді та неповнолітніх – 110 розпоряджень; 

- соціального захисту населення – 105 розпоряджень; 

- питань комунального майна – 81 розпорядження; 

- містобудування та архітектури – 21 розпорядження; 

- з питань обліку та розподілу житлової площі – 24 розпорядження. 
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ІІ. Загальна характеристика соціально-

економічного розвитку Дарницького району 

       Дарницький район сьогодні є одним із найбільших у місті  Києві за 

кількістю населення та площею території (16% від загальної площі м. Києва). 

Загальна площа району становить близько 13363 га, площа водного басейну –

556,1 га, зелених насаджень –344,2 га.  

       Чисельність зареєстрованого населення Дарницького району за І півріччя 

2017 року порівняно з даними на кінець 2016 року зросла на 1,3 тис. осіб до 

337,3 тис. осіб (станом на 01.05.2017), при цьому темп міграційного приросту 

сповільнився, а природного – прискорився. 

       Життєдіяльність  Дарницького району забезпечує: 

 

І. Промисловість 

        Промисловий комплекс району представлений 68 підприємствами, що 

розподілені за видами економічної діяльності на 10 сфер. За січень-квітень 2017 

року   обсяги   реалізованої  продукції    по    Дарницькому    району   склали 

1558,0 млн грн, що на 382,6 млн грн більше в порівнянні з відповідним 

періодом 2016 року. Питома вага обсягів реалізованої  промислової продукції 

Дарницького району в загальноміських обсягах реалізації складає  2,7%. У 

структурі промисловості району найбільшу питому вагу за обсягами реалізації 

продукції займають підприємства хімічної та фармацевтичної галузі, 

машинобудування та виробництво готових металевих виробів.  

 

ІІ. Будівництво 

        У  Дарницькому районі за І півріччя 2017 року завершене будівництво та 

введено в  експлуатацію 8 житлових будинків на 1865 квартир загальною 

площею 95,16 тис. кв. м. 

 

ІІІ. Житловий фонд 

Станом на 01.07.2017 житловий фонд Дарницького району налічує 5 294 

житлових будинків (загальною площею 13 158,02 тис. м. кв.), кількість яких з 

року в рік невпинно зростає. 

Виходячи зі структури житлового фонду можна зробити висновок про 

збільшення конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг (з’являються 

нові житлово-експлуатаційні підприємства, зростає кількість ОСББ), що в свою 

чергу має покращити рівень обслуговування власників житла. 

Наразі, структура житлового фонду, станом на 01.07.2017 виглядає 

наступним чином: 

- житлові будинки комунальної форми власності 553 житлові будинки 

(загальною площею 5 058,81 тис. кв. м); 

- житлово-будівельні кооперативи – 76 житлових будинків (загальною площею 

1 036,3 тис. кв. м); 

- об’єднання співвласників багатоквартирних будинків – 129 житлових 

будинків (загальною площею 2 626,11 тис. кв. м); 
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- житлові будинки побудовані за кошти інвесторів - 140 житлових будинків 

(загальною площею 3 586,92 тис. кв. м); 

- відомчі житлові будинки – 39 житлових будинків (загальною площею 

214,86 тис. кв. м); 

- відомчі гуртожитки – 26 гуртожитків (загальною площею 70,58 тис. кв. м); 

- приватні житлові будинки – 4 331 будинок (загальною площею 

567,44 тис. кв. м). 

 

IV. Торгівля 

         Для забезпечення мешканців району товарами широкого вжитку та 

платними послугами в районі функціонує широка мережа підприємств   

побутового призначення у загальній кількості 1818 об’єктів, що включає:  

- 310 закладів продовольчої мережі; 

- 644 заклади непродовольчої мережі; 

- 278 закладів ресторанного господарства; 

- 8 підприємств ринкової мережі; 

- 558 підприємств побуту; 

- 20 об’єктів розвитку торгівлі із продажу хліба та хлібобулочних виробів 

соціальних сортів. 

         За І півріччя 2017 року у Дарницькому районі відкрито 13 нових 

підприємств соціальної інфраструктури, загальною площею 3511,0 кв. м, з них: 

- 5 продовольчих магазинів, загальною площею 2737,0 кв. м; 

- 1 непродовольчий магазин, загальною площею 250,0  кв. м; 

- 6 закладів ресторанного господарства, загальною площею 520,0 кв. м; 

- 1 підприємство побуту, загальною площею 4,0 кв. м. 

 

V. Податки 

         За останніми даними в Дарницькому районі зареєстровано 61498 

платників податків, із них: 

- юридичних осіб – 23180; 

- фізичних осіб – 38318. 

 

VI. Освіта 

         У Дарницькому районі функціонує 105 закладів освіти. З них: 

- 9 середніх загальноосвітніх шкіл ; 

- 12 спеціалізованих шкіл ; 

- 11 гімназій  (Слов'янська, Скандинавська, Діалог, № 237, 261, 267, 290, 315,         

323, Київська інженерна гімназія, «Київська Русь»); 

- 3 ліцеї ( «Інтелект», «Наукова зміна», № 303); 

- 1 початкова школа (№ 295); 

- 2 школи - інтернати (№ 10, 12 );  

- 3 школи - дитячих садка; 

- 54 дошкільні навчальні заклади; 

- 4 приватні навчальні заклади; 
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- 5 позашкільних навчальних закладів; 

- 1 державний позашкільний навчальний заклад. 

 

VII. Культура 

          У Дарницькому районі мережа закладів культури налічує 19 закладів, 

серед яких: 13 бібліотек, об’єднаних у Централізовану бібліотечну систему, з 

яких 3 - для дитячого населення; 4 початкових спеціалізованих навчальних 

заклади: дитяча школа мистецтв № 4, дитяча школа мистецтв № 9, дитяча 

музична школа № 21, дитяча художня школа № 11; 2 заклади клубного 

формування: Палац культури «Дарниця», Культурно-мистецький центр. На 

території району розташовані: парк культури і відпочинку «Партизанська 

Слава», будинок культури «Дніпро», кінотеатри «Промінь», «Факел» та 

комерційні кінотеатри «Аладдін» і «WiZoria». 

 

VIII. Охорона здоров’я 

         Систему закладів охорони здоров’я мешканців району складають:  

- центри первинної медико-санітарної допомоги – 4;  

- консультативно-діагностичні центри – 3  (2 – для дорослих, 1 – для дітей);  

- амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 11; 

- лікарні (КМКЛ №1, вузлова, тубдиспансер) – 3;  

- стоматологічна поліклініка – 1;  

- Київський медичний консультативний дитячий центр – 1;  

- медична частина №10;  

- комунальне некомерційне підприємство Київський медичний центр «Академія 

здоров’я людини». 
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ІІІ. Основні напрями діяльності Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації  

1. Виконання бюджету міста Києва та Програми соціально-

економічного розвитку в частині освоєння коштів, 

передбачених для Дарницької РДА, як головного 

розпорядника бюджетних коштів 

            Бюджетом міста Києва на 2017 рік для Дарницької районної в місті 

Києві державної адміністрації доведені до виконання річні  індикативні обсяги 

надходжень в сумі 1 766 796,3 тис. грн, із яких на І півріччя заплановано 

872 330,2 тис. грн.  

            Фактично за І півріччя по Дарницькому району міста Києва отримано 

доходів   в сумі 932 264,7 тис. грн, що на 59 934,5 тис. грн більше ніж було 

заплановано. Виконання плану на перше півріччя становить 106,9%  та 52,8% 

до  плану на рік. 

            У порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходні показники 

надходжень зросли  на 190 752,0 тис. грн, або на  125,7%. 

          Платниками податків перерахування до бюджету міста Києва 

Дарницького району здійснювалось по 79 податках та зборах. 

 

         По виконанню затверджених індикативних показників надходжень 

Дарницький район міста Києва посідає 2 місце серед районів міста. 

ПДФО Податок на 
прибуток 

підприємств

Плата за 
землю

Єдиний 
податок

Плата за 
ліцензії

Інші 
надходження

201,257.5

35,398.6

205,013.3

177,893.7

22,478.1

99,471.5

294,450.4

37,208.0

235,148.9 256,261.4

24,049.5

85,146.5

Надходження доходів до  загального фонду бюджету міста 

Києва по Дарницькому району за І півріччя 2017 року у 

порівнянні з І півріччям 2016 року  (тис. грн)

І півріччя 2016

І півріччя 2017
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         По виконанню показників доходів  до відповідного періоду попереднього 

року  Дарницький район міста Києва посідає 3 місце серед інших районів міста. 

Цей показник є рейтинговим в оцінці діяльності роботи райдержадміністрації.  

Окремо по районах надходження доходів у першому півріччі поточного 

року до відповідного періоду минулого року згідно рейтингової оцінки 

виглядають таким чином: 

 

 

Із загальної суми надходжень  найбільше надійшло  податку та збору на 

доходи фізичних осіб -  294 450,4 тис. грн, або 31,6%,  плати за землю надійшло 

Голосіївський

Оболонський 

Святошинський 

Подільський 

Деснянський 

Печерський 

Дніпровський 

Дарницький

Шевченківський 

Солом'янський

1,474,163.1

1,041,999.9

825,765.4

1,188,025.6

655,439.2

2,345,224.8

868,316.5

932,264.7

2,962,989.2

1,649,055.8

1,352,101.0

921,302.1

718,842.9

1,013,925.3

551,102.8

1,929,828.4

692,074.6

741,512.7

2,260,474.8

1,160,584.1

109.0

113.1

114.9

117.2

118.9

121.5

125.5

125.7

131.1

142.1

Надходження доходів загального фонду бюджету міста 

Києва по районах за І півріччя 2016-2017 роки (тис. грн)

темп росту  % факт І півріччя 2016 факт І півріччя 2017
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- 235 148,9 тис. грн, або 25,2%, єдиного податку – 256 261,4 тис. грн, або 27,5%, 

акцизного податку - 59 464,5 тис. грн, або 6,4%, податку на прибуток 

підприємств  -  37 208,0  тис.  грн,  або  4,0%,  інших   видів  надходжень   -  

49 731,5 тис. грн, або 5,3%. 

 

Майже по всіх запланованих надходженнях податків та зборів забезпечено 

виконання та перевиконання показників.  

Значне перевиконання забезпечено на 183,3% по платі за ліцензії; на 

142,4% по податку на прибуток підприємств;  на 141,1% по податку на 

нерухоме майно;  на 120,9% по  платі за землю; на 109,4% по транспортному 

податку; на 104,9%  по єдиному податку;  на 104,5% по податку та збору на 

доходи фізичних осіб.  

         З метою збільшення надходжень до бюджету міста Києва протягом І 

півріччя 2017 року Державною податковою інспекцією у Дарницькому районі 

Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві спільно з 

Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією здійснювались 

наступні заходи: 

Податок та збір на 
доходи фізичних 
осіб - 294 450,4; 

31,6%

Податок на 
прибуток 

підприємств- 37 
208,0; 4,0%

Акцизний податок з 
реалізації 

суб'єктами 
господарювання 

роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 

59 464,5; 6,4%

Плата за землю -
235 148,9; 25,2%

Єдиний податок -
256 261,4; 27,5%

Інші надходження -
49 731,5; 5,3%

Питома вага мобілізованих доходів                                                               
за  І півріччя  2017 року (тис. грн)
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       - проведено 1 засідання комісії з питань забезпечення своєчасності та 

повноти сплати податкових та інших надходжень до бюджетів усіх рівнів, на 

яку викликано 6 підприємств-боржників, внаслідок чого в рахунок погашення 

податкового боргу до бюджету надійшло  523,8 тис. грн; 

      -   відбулось  5 засідань робочої групи з питань легалізації заробітної плати 

та зайнятості населення, на яких  заслухано 117 представників підприємств;   

       -  спільно з Державною податковою інспекцією у Дарницькому районі 

Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві та 

Лівобережного об’єднання управління Пенсійного фонду України в м. Києві 

(Дарницьке відділення) за участю представників підприємств Дарницького 

району було проведено 4 семінари, 4 «круглих столів», на яких надано 

роз’яснення щодо діючих законодавчих актів про оплату праці, податкового 

законодавства та заслухано 96 керівників підприємств, установ, організацій з 

питань підвищення рівня заробітної плати. 

          На проведення видатків бюджетних галузей, переданих до сфери 

управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, із 

загального фонду бюджету міста Києва у І півріччі 2017 року спрямовано 

716 173,4 тис. грн, або 43,3% до плану на рік та 78,7% до плану І півріччя. 

         Обсяг використаних видатків загального фонду порівняно з відповідним 

показником минулого року збільшився на 63,3%, що в сумарному виразі 

складає на 277 543,6 тис. грн. 

         Із загальної виділеної суми спрямовано по галузях: 

• державне управління – 30 332,1 тис. грн, або 90,1% до плану звітного періоду, 

та у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року більше на 8 845,8тис. грн, 

або на 41,2%; 

• освіта – 509 888,6 тис. грн, або 74,6% до плану звітного періоду, та у 

порівнянні з аналогічним періодом 2016 року більше на 181 193,5 тис. грн, або 

на 55,1%; 

• охорона здоров’я – 102 565,4 тис. грн, або 96,1%  до плану звітного періоду, та 

у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року більше на 42 059,8 тис. грн, 

або на 69,5%; 

• соціальний захист та соціальне забезпечення – 9 811,1 тис. грн, або 79,0% до 

плану звітного періоду, та у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року 

більше на 2 708,2 тис. грн, або на 38,1%; 

• житлово-комунальне господарство – 41 395,5 тис. грн, або 84,4% до плану 

звітного періоду, та у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року більше на 

33 689,2 тис. грн, або на 537%; 

• культура і мистецтво – 22 008,7 тис. грн, або 94,1% до плану звітного періоду, 

та у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року більше на 8 900,6 тис. грн, 

або на 67,9%; 
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• фізична культура і спорт – 172,0 тис. грн, або 21,1% до плану звітного періоду, 

та у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року більше на 146,5 тис. грн, або 

на 675%. 

 

 

Структура видатків в розрізі галузей за І півріччя 2016 – 2017 років (тис. грн) 

 

Частка видатків на оплату праці з нарахуваннями є найбільшою серед 

усіх видатків. У І півріччі 2017 року на проведення цих видатків спрямовано 

466 207,4 тис. грн. Заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних 

установ району відсутня. Виплата заробітної плати здійснювалась своєчасно 

два рази на місяць. 

На оплату за спожиті енергоносії було спрямовано 69 018,8 тис. грн. 

Оплата здійснювалась згідно з актами, наданими компаніями - 

постачальниками комунальних послуг. 

На оплату харчування спрямовано 25 307,6 тис. грн. По галузі «Освіта» 

було забезпечено безкоштовне та пільгове харчування в загальноосвітніх 

навчальних закладах учнів 1-4 класів, дітей з малозабезпечених, багатодітних 

родин та дітей учасників антитерористичної операції. По галузі «Охорона 

здоров’я»  проводилися видатки на харчування дітей  віком від 0 до 3-х років. 

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» забезпечувалось 

харчування 16 дітей у відділенні для дітей з дитячим церебральним паралічем. 

               Видатки на оплату медикаментів всього склали 8 220,9 тис. грн, в тому 

числі для пільгових категорій населення – 6 150,9 тис. грн.  

Видатки на виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч 

киянам» склали 974,1 тис. грн, із яких було спрямовано: 

21,486.3

328,695.1

60,505.6

7,102.9

7,706.3 13,108.1

25.5

І півріччя 2016 року

Державне управління

Освіта

Охорона здоров"я

Соціальний захист

30,332.1

509,888.6

102,565.4

9,811.1

41,395.5

22,008.7 172.0

І півріччя 2017 року

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

Фізична культура і спорт
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• 671,1 тис. грн  на виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим 

мешканцям району; 

• 52,7 тис.  грн  на харчування одиноких та малозабезпечених громадян, 

які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі;  

• 239,4 тис. грн на виплату заробітної плати психологам, які надають 

допомогу учасникам антитерористичної операції; 

• 10,9 тис. грн на оплату громадських робіт.  

Видатки на виконання міської цільової програми «Соціальне 

партнерство» склали 329,6 тис. грн. З них 301,6 тис. грн використано  на 

фінансову підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальну 

спрямованість та  28,0 тис. грн на проведення районних соціальних заходів до 

державних свят.   

Загалом,   на   фінансування   захищених   статей     видатків     виділено  

663 342,6 тис. грн, або 92,6% від загальної суми проведених видатків, 7,4%  

направлено на інші видатки, до яких віднесено  дотацію житлового фонду 

комунальної власності,  проведення благоустрою в районі та утримання 

райдержадміністрації.  

 На дотацію  житлового фонду комунальної власності використано 

28 871,8 тис. грн. На проведення благоустрою в районі, що проводить 

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень, використано 

12 523,7 тис. грн. 

        Видатки спеціального фонду (крім власних надходжень) на 2017 рік 

передбачені в сумі 226 624,7 тис. грн., а саме: 

 

Фактично в І півріччі 2017 року використано 33 820,6 тис. грн. 

 

Капітальний 
ремонт

Капітальне 
будівництво

Придбання 
обладнання 

Компенсація 
на 

припридбання 
житла для 
воїнів АТО

Цільовий фонд

123,650.3

53,680.0
45,036.0

1,072.4 3,186.0
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Структура  видатків спеціального фонду за видами за І півріччя 2016 -2017 

роки (тис. грн) 

 

У 2017 році заплановано проведення наступних робіт з капітального 

будівництва: 

➢ будівництво гідровузла в мікрорайоні Бортничі – 100,0 тис. грн, 

➢ будівництво дощової каналізації  на вулиці Промисловій в мікрорайоні 

Бортничі – 1 550,0 тис. грн, 

➢ водопостачання 12 кварталу мікрорайону Бортничі – 83,6 тис. грн,  

➢ поліпшення водовідведення приватного сектору в мікрорайоні Червоний 

Хутір (ділянка 9) – 5 928,9 тис. грн, 

➢ поліпшення водопостачання приватного сектору  в мікрорайоні 

Червоний Хутір (ділянка 9) – 5 513,1 тис. грн, 

➢ будівництво магістрального самопливного колектора на вулиці 

Переяславській, Леніна, Горького, Коцюбинського в мікрорайоні 

Бортничі – 100,0 тис. грн, 

➢ будівництво  мереж зовнішнього освітлення мікрорайону Бортничі – 

700,0 тис. грн, 

➢ реконструкцію відділення районної соціально-медичної реабілітації 

дітей з ДЦП, розумово-відсталих дітей та дітей з ураженням центральної 

нервової  системи,  з  порушенням  психіки  (денне перебування)  –  

1000,0 тис. грн, 

➢ будівництво доріг в мікрорайоні Бортничі  - 3 000,0 тис. грн, 

➢ будівництво доріг в мікрорайоні Осокорки – 5 000,0 тис. грн, 

➢ будівництво доріг в мікрорайоні Червоний Хутір – 2 500,0 тис. грн, 

➢ реконструкція загальноосвітньої школи № 305 на вулиці Леніна, 43 – 

3 364,4 тис. грн, 

➢ термомодернізацію дошкільного навчального закладу № 149 на вулиці 



14 
 

Вишняківська, 12-Б – 3 216,0 тис. грн, 

➢ термомодернізацію гімназії № 290 на вулиці Ревуцького, 13-А –  

3 300,0 тис. грн, 

➢ реконструкцію стадіону загальноосвітнього навчального закладу № 111 

на вулиці Здолбунівська, 7-Б – 4 750,0 тис. грн, 

➢ реконструкцію стадіону загальноосвітнього навчального закладу № 62 

на вулиці Княжий Затон, 17-В – 4 500,0 тис. грн, 

➢ реконструкцію стадіону гімназії № 261 на вулиці Архітектора 

Вербицького, 7 – 250,0 тис. грн, 

➢ реконструкцію стадіону гімназії № 267 на вулиці Архітектора 

Вербицького, 7-А – 250,0 тис. грн, 

➢ реконструкцію стадіону загальноосвітнього навчального закладу № 160 

на вул. Російська, 45 – 250,0 тис. грн, 

➢ реконструкцію стадіону та спортивних споруд гімназії № 237 на вулиці 

Архітектора Вербицького, 28-Г та загальноосвітньої школи № 255 на 

вулиці Архітектора  Вербицького, 26-В (субвенція з державного 

бюджету) – 200,0 тис. грн, 

➢ реконструкцію стадіону та спортивних споруд гімназії № 237 на вулиці 

Архітектора Вербицького, 28-Г та загальноосвітньої школи № 255 по 

вулиці Архітектора Вербицького, 26-В – 10,0 тис. грн, 

➢ реконструкцію гімназії № 315 з надбудовою 4-го поверху на вулиці 

Драгоманова, 27-А (субвенція з державного бюджету) – 1 480,0 тис. грн, 

➢ реконструкцію гімназії № 315 з надбудовою 4-го поверху на вулиці 

Драгоманова, 27-А – 74,0 тис. грн, 

➢ реконструкцію амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою 

центру первинної медико-санітарної допомоги на вулиці Гмирі, 8 – 

5 000,0 тис. грн, 

➢ будівництво центру первинної медико-санітарної допомоги на вулиці 

Вишняківській, 15 житлового масиву Осокорки, 11 мікрорайон, ділянка 

4 – 1 000,0 тис. грн, 

➢ будівництво амбулаторії загальної лікарської практики – сімейної 

медицини на вулиці Завальній,1-В – 460,0 тис. грн, 

➢ реконструкція захисної споруди № 101401 (модернізація по відведенню 

підземних вод) на вулиці Бориспільській, 30-А – 100,0 тис. грн. 

Фактично у І півріччі 2017 року фінансування не здійснювалось. 

 

Протягом І півріччя 2017 року на придбання обладнання, комп'ютерної      

техніки  та   оргтехніки    для    бюджетних установ   району   спрямовано 

1557,8 тис. грн.  

Видатки на проведення капітального ремонту установ та закладів району за                      

І півріччя  склали  30741,4 тис. грн, в тому числі були проведені роботи:  

- заміна вікон в 20 бюджетних установах;  

- капітальний ремонт покрівель в 5 закладах; 

- капітальний ремонт приміщень в 4 закладах; 

- капітальний ремонт фасадів в 6 закладах; 
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- ремонт інженерних мереж в 5 закладах; 

- проведені наступні роботи з капітального ремонту житлового фонду 

(заміна вікон в 39 будинках, ремонт інженерних та електричних мереж 

на 13 об'єктах, ремонт сходових клітин на 8 об'єктах, капітальний 

ремонт 2 покрівель та 9 фасадів). 

На проведення благоустрою Комунальним підприємством по утриманню 

зелених насаджень за рахунок коштів цільового фонду використано             

460,7 тис. грн, на придбання квартир воїнам АТО спрямовано 1060,7 тис. грн 

(забезпечена житлом 1 особа). 

 

Структура видатків спеціального фонду 

за галузями за І півріччя 2016 - 2017 рр. 

(тис. грн)

 
            

              Загальна сума видатків І півріччя 2016 р. – 36 101,8 тис. грн  

Загальна сума видатків І півріччя 2017 р. - 33 820,6 тис. грн 

 

 

 

0.0

2,000.0
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Освіта Охорона 
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комунальн
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господарст

во

Культура і 

мистецтво

Будівництв

о

І півріччя 2016 року 21.8 9,599.2 3,835.0 275.8 8,104.0 191.2 14,074.8

І півріччя 2017 року 1,797.4 10,456.5 4,254.0 1,125.6 14,425.0 1,762.1 0.0
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2.  Стан контролю за благоустроєм району, контролю та протидії 

розміщенню несанкціонованих місць стихійної торгівлі та 

самовільному встановленню тимчасових споруд. Реалізації 

державних та міських екологічних програм із збереження 

навколишнього середовища 

           Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією 

постійно проводиться відповідна робота з організації благоустрою території, 

району і разом з тим залучаються до участі в заходах громадські організації, 

представники бізнесу та громадяни, які небайдужі до належного санітарного 

стану довкілля й екологічного майбутнього району. 

         За підсумками січня-червня 2017 року Дарницька районна в місті Києві 

державна адміністрація посіла 6 місце за станом благоустрою в м. Києві.  

        Проводилась робота з ліквідації несанкціонованих місць накопичення 

сміття. З метою утримання території району в належному санітарному стані у 

І півріччі 2017 року було проведено весняний двомісячник з благоустрою, 

озеленення та поліпшення санітарного стану міста Києва, здійснено контроль 

за очищенням території району від будівельного та побутового сміття, 

підготовка та проведення відповідних заходів з благоустрою. 

 
        Однією з проблем, яка виникає, є стихійна торгівля. Це торгівля з рук у 

невстановлених місцях. Втім, так продавати харчові продукти – це 

правопорушення. Відповідно до законодавства, реалізаторів продуктів 

харчування карають штрафом від 17 до 119 гривень з конфіскацією товару або 

без неї.  

        Однак, заборона стихійної торгівлі не дає відчутних результатів. У 

Дарицькій райдержадміністрації немає важелів впливу на суб’єктів, які 

здійснюють стихійну торгівлю. Дарницькою районною у м. Києві державною 

адміністрацією спільно з Дарницьким управлінням поліції Головного 

управління Національної поліції України у м. Києві було вирішено 

продовжити термін дії Плану спільних дій на 2017-2018 роки, у тому числі 

боротьбу зі стихійною торгівлею. Відповідно до плану здійснюються 

щотижневі рейди з ліквідації стихійної торгівлі. Але, на жаль, зазначені заходи 

не є дієвими. 

         Ще однією із проблем було розміщення 38 газозаправочних станцій, які 

розміщувались з грубим порушенням Державних будівельних норм та 
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відсутністю дозвільних документів, на зелених зонах та в щільній забудові 

житлового масиву, що призводило до можливого виникнення небезпечної 

ситуації. Спільно з Департаментом міського благоустрою та збереження 

природного середовища Київської міської державної адміністрації, усі 38 

газозаправочних станцій було демонтовано. Це призвело до покращення 

екологічного стану та естетичного вигляду Дарницького району міста Києва. 

         Також спільно з Департаментом міського благоустрою та збереження 

природного середовища Київської міської державної адміністрації 

демонтовано 26 тимчасових споруд. Всі демонтовані тимчасові споруди були 

розміщені без дозвільних документів та знаходились біля багатоповерхових 

житлових будинків, виходів зі станцій метрополітену та на зелених зонах, тим 

самим завдавали незручності мешканцям  району. У даному напрямку робота 

триває. 

 

 
 

         Наряду з тим, у районі проведено комплекс заходів з утримання та 

озеленення благоустрою району, а саме: 

 

- ліквідовано 18 стихійних звалищ на території прилеглій  до  станції  

метро  "Славутич",  біля озера  Вирлиця та на вулиці Колекторній; 

- висаджено близько  600 дерев та 5 тис. кущів за адресами Харківська 

площа, парк Партизанської слави, вулиці Бориспільська, Григоренка, 

Дніпровська набережна, проспект М.Бажана; 

- висаджено близько 400 тис. шт.  квітів в парках, скверах,  вздовж 

проспекту М. Бажана, вулиці Дніпровська набережна. 
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         На балансі КП УЗН Дарницького району м. Києва утримується 1292,81 га 

зелених насаджень  (парки, сквери, бульвари, проспекти, вулиці, урочища), в 

т.ч.: зелені насадження, що ростуть уздовж вулиць та магістралей (94,23 га), 

квітники (1,5 га), газони (848,75 га). Окрім цього, підприємством 

контролюється стан зелених насаджень Дарницького району в цілому на 

площі близько 1000 га. 

         Загальна площа, що підлягає інтенсивному прибиранню, становить      

560 га. 

         Впродовж  І півріччя  2017 року здійснювались всі види робіт з 

озеленення та догляду за насадженнями. Проводився комплекс 

відновлювальних робіт в паркових зонах та скверах району, охорона зелених 

насаджень від пожеж, засмічення, самовільного вирубування та знищення, 

захист рослин від хвороб. 

         У рамках пісенного конкурсу  "Євробачення - 2017", на  Харківській 

площі висаджено 107 дерев, 47 хвойних порід, живопліт із 4000 шт. кущів та  

встановлено 10 елементів арт - об'єкту. На проспекті Бажана  встановлено 

логотип Євробачення з підсвіченням та висаджено тематичний квітник.        

Оскільки проспект Бажана є  візитівкою міста Києва та однією з  потужних 

транспортних артерій міста, підприємством було висаджено більше 3500 шт. 

ампельних квітів  в термочашах  на електроопорах, арках, та металевих опорах 

вздовж проспекту Бажана, Харківської площі, Дніпровської набережної. На 

Дніпровській набережній  встановлено символ Євробачення з підсвіченням   

та висаджено  український символ – намисто із квітів.  
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На весняній виставці тюльпанів цього року підприємство презентувало 

композицію "Таємниці великодньої писанки," для створення композиції з  

тюльпанів використали символіку писанки, створивши  композиції обереги, де 

основним елементом є певна стихія. Використано приблизно 12 різновидів 

тюльпанів, як за кольоровою гаммою, так і за висотою квітки та терміном 

цвітіння. 

Окрім цього, підприємство взяло участь у виставці "Японія очима 

України" на території Співочого поля, приурочену до року Японії в Україні, 

створивши композицію "Схід сонця над Хіцужияма" про сад флокс в Японії. 
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         16.05.2017 за участю директора Департаменту міського благоустрою і 

збереження природного середовища А.Фіщука, генерального директора КО 

«Київзеленбуд» М.Наконечного, депутатів Києвради Ю.Сулиги та 

Ю.Ярмоленко відбулось відкриття оновленого парку біля палацу культури 

«Дарниця».  Парк після капітального ремонту був креативно прикрашений, 

там встановлено нові екологічні дерев’яні арт-об’єкти (вирізьблені скульптури 

різних тварин) та розвиваючі елементи для дітей, дошка для розвитку 

моторики пальців. Загалом,  на території парку влаштовано 250 кв. м доріжок 

із ФЕМ, 2 300 кв. м газону, дитячий і спортивний майданчики, створено 20 

кв. м квітника, висаджено 18 хвойних дерев і 479 кущів. 
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3. Стан житлово-комунального господарства, виконання 

державних та міських програм 

         Пріоритетним для Дарницької районної в місті Києві державної 

адміністрації залишається питання належної експлуатації та організації 

обслуговування населення підприємствами житлово-комунального 

господарства, технічного стану, використання та утримання об’єктів 

нерухомого майна всіх форм власності. 

         Відповідно до визначених напрямів забезпечено участь у формуванні 

державної житлової політики, участь у формуванні переліків для 

комплексного ремонту житлового фонду, запровадженні інституту 

управителів майном житлового комплексу,  дотриманні в установленому 

порядку Правил утримання прибудинкових та прилеглих територій, залученні 

громадськості для визначення пріоритетів реформування житлово-

комунального господарства. 

 
         Упродовж І півріччя 2017 року здійснювався контроль за організацією 

роботи комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дарницького району міста Києва», комунальне 

підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва 

та комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту 

та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» 

м. Києва.  

        Зазначеними виконавцями забезпечувалось належне утримання будинків, 

прибудинкових територій, зелених насаджень та балансових територій. 

Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дарницького району міста Києва» протягом 

І півріччя 2017 року виконано робіт з утримання будинків та їх 

прибудинкових територій на загальну суму 5 598,1 тис. грн, в тому числі з: 
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ремонту сходових клітин, ремонту віконних укосів, ремонту вхідних груп, 

фарбування грат та огорож, улаштування кахелю, ремонт ганків 

(цементування), фарбування фасадів, відновлення обладнання ліфтів тощо. 
Разом з тим, по галузі житлово-комунального господарства, 

залишаються невирішеними наступні проблемні питання. 

1.     Застарілий житловий фонд, який потребує капітального ремонту. 

2. На обслуговуванні житлово-експлуатаційних підприємств 

Дарницького району станом на 01.07.2017 перебуває 3 614 ліфтів, з яких 850 

перевищили граничний строк експлуатації та потребують експертного 

обстеження, за результатами якого виконується їх заміна чи модернізація, на 

що необхідно цільове бюджетне фінансування. 

3. Потреба у відновленні асфальтового покриття внутрішньо- 

квартальних проїздів та прибудинкових територій. 

4.   Потреба у заміні застарілих дитячих та спортивних майданчиків на 

сучасні. 

5. Відсутність джерел та механізму відшкодування витрат на 

прибирання територій загального користування, які не включені до складу 

тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій. 

Одночасно, Дарницькою районною в місті Києві державною 

адміністрацією, як замовником виконання робіт, відповідно до розпорядження 

Київської міської державної адміністрації «Про програму економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 2017 рік» виконано роботи з капітального 

ремонту житлового фонду (заміна вікон, ремонт інженерних та електричних 

мереж, ремонт сходових клітин, капітальний ремонт покрівель та фасадів).  

         З метою належного утримання дорожнього покриття, комунальним 

підприємством ШЕУ протягом І півріччя 2017 року виконувались: 

             -  поточний (дрібний) ремонт балансових вулиць Дарницького району -   

обсягом 12402 кв. м  на вулицях: Дніпровська набережна, Привокзальна, 

Бориспільська, А.Вербицького, Тростянецька, Промислова,  Ялтинська, 

Старобориспільська; 

            -  поточний (середній) ремонт покриття вул. Колекторна (від  

Харківської площі до пров. Високовольтного) – 7046 кв. м, вул. Заслонова  

(від вул. Сімферопольської до вул. Ялтинської) – 4955,3 кв. м, вул. Ревуцького 

(Осокорки) – 5017,2 кв. м , вул. А. Ахматової (від просп. П. Григоренка  до 

кільцевої розв’язки),  вул. Ревуцького – вул. Тростянецька – 7100 кв. м 

(роботи продовжуються);    

            - облаштування підвищених наземних пішохідних переходів на           

вул. Княжий Затон, 12-А. 

           -  роботи по відновленню асфальтобетонного покриття після аварійних 

розриттів обсягом 3433 кв. м. 

          З метою попередження виникнення значних руйнувань дорожнього 

покриття району виконано заливку тріщин машинами на вулицях: Ревуцького, 

Є.Харченка, Сортувальна, Драгоманова. 
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          Для полегшення пересування осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, облаштовано 25 місць наземних пішохідних переходів 

заниженими бортовими каменями  на вулицях: Харківське шосе  – 8 місць,  

Абая Кунанбаєва – 8 місць, Вишняківська  – 2 місця,    вул. Декабристів  – 3 

місця, станція метро «Червоний Хутір» - 2 місця, проспект П.Григоренка – 2 

місця. 

Разом з тим, Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 

сприяє розвитку конкурентного середовища у сфері обслуговування та 

управління житловим фондом. 

Наразі, на території Дарницького району, крім комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дарницького району міста Києва», об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків – ОСББ, (кількість яких зростає) та житлово-будівельних 

кооперативів надають послуги з обслуговування житлового фонду такі 

організації, як: ТОВ «Новобудова», КП «Житло-сервіс», ТОВ «Ковальська -

 житлосервіс», ТОВ «Експлуатаційна компанія «Комфорт-майстер», 

ТОВ «Фірма «Компас», ДП «Дарниця-1», ТОВ «Рада», ТОВ «Юкрейніан Сіті 

Сервіс», ТОВ «Рада-2», ТОВ «Аркада - Житлосервіс», ТОВ «Промінь-С», 

ТОВ «Управлінська компанія «Житло-Сервіс» та інші. Разом з тим, 

з’являються і нові організації, як то: ТОВ «Київ Комфорт Сервіс», 

ТОВ «Інвестбудгаличина», ТОВ «Форвард Київ-сервіс 09». 

Станом на 01.07.2017 у Дарницькому районі створено 180 ОСББ, із них 

протягом І півріччя 2017 року - 7 ОСББ, із 81 по місту Києву. Процес 

створення ОСББ триває.  

 
Як при створенні ОСББ так і у діяльності новостворених ОСББ, на 

сьогодні є проблеми. Вирішення цих проблем неможливе без внесення змін до 

законодавства та/або прийняття відповідних нормативно-правових актів. 

Зокрема організації, які здійснюють обслуговування та експлуатацію 

житлових будинків, побудованих за кошти інвесторів, перешкоджають 

діяльності новостворених ОСББ, а саме: 
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- не передають, або порушують строки передачі технічної документації 

та відмовляють у передачі її в повному об’ємі або відновленні за власні кошти; 

- не визначено способу передачі документації та відповідальності за 

відмову від передачі або порушення строків передачі; 

- організації-монополісти при укладенні договорів вимагають від 

новостворених ОСББ документ, що підтверджує прийняття будинку на баланс 

ОСББ. 

- не проводять спільні обстеження та відмовляються брати участь в 

прийманні-передачі будинків новоствореним ОСББ, оскільки Законом 

визначено лише передачу технічної документації, а не будинку, житлового 

комплексу, що в свою чергу, збільшує чисельність скарг співвласників цих 

багатоповерхових будинків. 
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4. Заходи, які здійснюються з метою належного проведення 

опалювального сезону в межах повноважень 

Підготовка районного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 

2017/2018 років здійснюється у відповідності з заходами, затвердженими 

розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 25.05.2017 

№ 626 «Про підготовку міського господарства до осінньо-зимового періоду 

2017/2018 років» та розпорядженням Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації від 07.06.2017 № 397 «Про заходи щодо підготовки 

районного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років». 

Створено оперативний районний штаб з питань підготовки районного 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років, на 

засіданнях якого постійно заслуховуються звіти керівників комунальних 

підприємств та керівників закладів бюджетної сфери щодо виконання заходів 

з підготовки до зими, передбачених Правилами підготовки теплових 

господарств до опалювального періоду, затвердженими спільним наказом 

Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378. 

Під час засідань оперативного районного штабу з питань підготовки 

районного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років з 

керівниками житлово-експлуатаційних організацій усіх форм власності, що 

мають на своєму балансі та обслуговуванні житлові будинки постійно 

наголошується на необхідності виконання заходів з енергозбереження. 

Наголошується на необхідності особливу увагу звернути на:  

- стан покрівель, фасадів, інженерних мереж, електрощитових будинків та 

теплових пунктів; 

- герметизацію інженерних вводів у будинки та стиків панелей;  

- відповідність схем електроосвітлення проектним рішенням; 

- проведення промивки систем опалення; 

- скління вікон (заміну на енергозберігаючі тощо) та утеплення місць  

загального користування під’їздів; 

- недопущення втрат тепла через сміттєпроводи; 

- утеплення ліфтових шахт; 

- встановлення пружин на вхідних дверях; 

- утеплення «верхніх лежаків» в будинках з розводкою на дахах. 

Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією спільно 

з Департаментом житлово-комунальної інфраструктури у лютому 2017 року 

проведено масштабну інформаційно - роз’яснювальну роботу щодо реалізації 

у 2017 році енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в 

яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у 

кооперативних будинках. 



26 
 

За результатом Конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів 

визначено 82 найбільш енергоефективних проектів,  які будуть реалізовані в 

поточному році в межах бюджетних призначень, передбачених у бюджеті 

міста Києва на зазначені цілі. Серед переможців 10 ОСББ та ЖБК 

Дарницького району міста Києва. Також Конкурсною комісією схвалено ще  

54 проекти, поданих в установленому порядку і які можуть бути реалізовані 

після прийняття Київською міською радою відповідного рішення щодо 

збільшення обсягів фінансування. Серед яких, 14 ОСББ та ЖБК Дарницького 

району міста Києва. 

Силами житлово-експлуатаційних підприємств району в ході підготовки 

житлового фонду до експлуатації в осіньо-зимовий період 2017-2018 років 

виконуються наступні роботи: 

1. Ремонт та профілактичні заходи в рамках управління житлових 

будинків; 

2. Утеплення житлових будинків: 

- скління та встановлення відсутніх вікон і дверей на сходових клітинах; 

- встановлення пружин на вхідних дверях; 

- ремонт ізоляції трубопроводів на технічних поверхах та у підвалах; 

- закриття вентиляційних отворів горищ та підвалів; 

3. Приведення до належного стану електрощитових житлових будинків; 

4. Підготовка до зимового періоду інженерних мереж: 

- холодного водопостачання та водовідведення; 

- гарячого водопостачання; 

- центрального опалення; 

5. Перевірка герметизації інженерних вводів, при необхідності-

відновлення; 

6. Заготівля прибирального інвентарю та посипкового матеріалу; 

7. Відновлення опалення на сходових клітинах; 

8. Частковий ремонт систем ГВП та ЦО; 

9. Промивка систем ЦО; 

10. Ремонт та заміна ізоляції трубопроводів ГВП та ЦО; 

11. Ремонт покрівель, стиків стінових панелей; 

12. Повірка контрольно-вимірювальних приладів (манометрів). 

Крім того, для забезпечення ефективного використання енергетичних 

ресурсів, обслуговуючими організаціями постійно проводились роботи з 

перевірки стану теплотехнічного обладнання, системи автоматичного 

регулювання, насосних агрегатів, водопідігрівачів, контрольно-вимірювальних 

приладів та комерційних вузлів обліку тепла, що дозволяє ефективно 

використовувати енергозберігаюче обладнання і зменшує нераціональне 

споживання теплової енергії. 

 

http://dzki.kievcity.gov.ua/files/2017/4/13/Peremogci_82.PDF
http://dzki.kievcity.gov.ua/files/2017/4/13/Schvaleni_54.PDF
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5. Заходи, які вживаються відділами з питань майна 

комунальної власності, для передачі вільних нежитлових 

приміщень в оренду та надходження коштів за оренду до 

бюджету 

       На виконання делегованих Київською міською радою та її виконавчим 

органом повноважень у сфері управління комунальною власністю 

територіальної громади м. Києва Дарницька районна в місті Києві державна 

адміністрація  у І півріччі 2017 року здійснювала функції щодо реалізації 

державної політики у сфері управління комунальною власністю 

територіальної громади міста Києва, а саме виступала орендодавцем щодо 

нерухомого майна, яке передане до сфери управління, у встановленому 

законодавством та нормативно-правовими актами порядку. 

З метою забезпечення ефективного використання нерухомого майна 

територіальної громади міста Києва, створення нових робочих місць, розвитку 

підприємництва на підставі інформації, наданої балансоутримувачами, 

сформовано перелік майна, що віднесене до сфери управління та може бути 

передане в оренду. Перелік оприлюднено на офіційному інтернет-порталі 

Київської міської влади за  електронною адресою: 

http://darn.kievcity.gov.ua/content/orenda-komunalnogo-mayna.html з  розміщенням 

фотознімків та поповерхових планів потенційних об’єктів оренди. 

Конкурсною комісією Дарницької районної в місті Києві державної 

адміністрації на право оренди майна територіальної громади міста Києва за 

перше півріччя 2017 року проведено 2 засідання комісії, за результатами яких 

по 7 об’єктам нерухомості визначено переможців конкурсу на право оренди 

майна із збільшенням місячної орендної плати на 11,4 % у порівнянні із 

стартовою. 

       Протягом звітного періоду Дарницька райдержадміністрація  виступала 

орендодавцем щодо нерухомого майна, переданого до сфери управління, у 

встановленому нормативно-правовими актами порядку.  

Із 764,80 тис. кв. м площі нежитлових приміщень комунальної власності, що 

віднесені до сфери управління, в оренду для ефективного використання об’єктів 

нерухомості передано 97,30 тис. кв. м (12,7 %), що перебувають на балансі 

підпорядкованих комунальних підприємств та установ.  Із загальної площі, 

наданої в користування, площа, яка передається із орендною платою у розмірі за 1 

грн  на рік, становить 47,93 тис. кв. м (49,3 %), зокрема, для бюджетних установ та 

організацій, що повністю утримуються за рахунок бюджету м. Києва, 

спеціалізованих  громадських та благодійних організацій, приватних навчальних 

закладів із відповідною ліцензією у сфері освіти, приймалень депутатів Київської 

міської ради. Загалом укладено 544 договори оренди з 351 орендарем. 
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За користування приміщеннями нараховано 7 214,06 тис. грн.  орендної 

плати, з якої отримано 7 121,04 тис. грн, що становить 98,7 % від нарахованої суми 

коштів. Спостерігалось  незначне недоотримання коштів у розмірі 93,02 тис. грн   

у зв’язку з скрутним матеріальним становищем орендарів.  

Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією за І півріччя 

2017 року разом з балансоутримувачами  для зменшення заборгованості з 

орендної плати проведено відповідну претензійно-позовну роботу, у тому числі 

направлено боржникам 208  приписів-попереджень, 6 позовів до суду, із яких усі 

задоволено, відкрито 4 виконавчих провадження, тобто найближчим часом сума 

надходжень від орендної плати за рішеннями суду мають перевищити суму 

нарахованих платежів внаслідок погашення орендарями накопиченого боргу.  

У той же час, загальна заборгованість з орендної плати із урахуванням боргів 

минулих років становить 1 625,05 тис. грн, яка у порівнянні із показниками на 

початок року зменшилася на 74,82 тис. грн, що складає 4,4 %. Це є результатом 

списання балансоутримувачами безнадійної заборгованості у визначеному 

порядку. 
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Слід зазначити, що згідно з рішенням Київської міської ради про місцевий 

бюджет на 2017 рік  комунальні підприємства та установи,  які перебувають в 

сфері управління та здійснюють передачу в орендне користування нежитлового 

майна, звільнені  від  перерахування частини надходжень  від  оренди до міського 

бюджету у поточному році, зокрема: бюджетні установи і організації, комунальні 

некомерційні підприємства у сфері охорони здоров’я,  комунальні підприємства, 

що здійснюють утримання об’єктів житлового фонду міста Києва. До бюджету 

міста Києва за перше півріччя 2017 року перераховано 344,0 тис. грн, з яких       
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316,5 тис. грн – борг до міського бюджету 2010-2012 років, який станом на 

16.05.2017 погашено у повному обсязі, а також 27,5 тис. грн  – кошти перераховані 

4 суборендарями. 

 З метою захисту майнових інтересів територіальної громади міста Києва, 

недопущенням втрати міських активів Дарницькою районною в місті Києві 

державною адміністрацією забезпечено проведення державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно комунальної власності. Таким чином за І півріччя 2017 

року зареєстровано право власності на 32 об’єкти нерухомості із 356, що 

становить 9 % від їх загальної кількості. Між тим, слід зазначити, що план з 

реєстрації речового права на майно територіальної громади міста Києва, який 

розроблено на 2017-2019 роки, протягом звітного періоду перевиконано на 7 %. 
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6. Забезпечення належної реалізації освітніх державних та 

міських програм у навчальних закладах району в межах 

повноважень 
 

У Дарницькому районі функціонує 105 закладів освіти усіх типів 

власності, загальною чисельністю педагогічних працівників – 4385 осіб. 

Під час проведення комплектації навчальних закладів району                      

на 2017-2018 навчальний рік значна увага приділялась дітям з особливими 

освітніми потребами, тому було проведено роботу щодо відкриття на базах 

ДНЗ району 1-ї спеціальної та 4-х інклюзивних груп; на базах ЗНЗ – 3-х 

спеціальних та 3-х інклюзивних класів для дітей, які  потребують корекції  

фізичного та розумового  розвитку. 

У рамках реалізації Програми економічного і соціального розвитку міста 

Києва на 2017 рік: 

- розпочато підготовку проекту по реконструкції стадіонів та спортивних 

майданчиків ЗНЗ № 237 та № 255; 

- підготовлено тендерну документацію для оголошення процедури 

закупівель робіт з реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ     

№ 62 та ЗНЗ № 111. 

         У першому півріччі 2017 року у Дарницькому районі мережа 

функціонуючих навчальних закладів збільшилась на 2 навчальних заклади, а 

саме: 

       - дитячий навчальний заклад № 791 на вул. Вишняківській, 12-б 

(потужність – 14 груп, 260 місць); 

 

 
 

      - дитячий навчальний заклад № 370 на вул. Софії Русової, 1-в (потужність 

– 6 груп, 120 місць), відкриття відбулось за участю Київського міського 

голови  В. Кличка. 

Питання забезпечення дітей місцями у навчальних закладах району 

залишається загостреним. Станом на травень 2017 року показник 

укомплектованості комунальних дитячих навчальних закладів та шкіл дитячих 

садків  становив 138 %  з розрахунку на 100 місць. Це є найвищим показником 

по місту.  
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З метою покращення ситуації стосовно забезпечення потреб мешканців 

району у здобутті дошкільної освіти у І півріччі 2017 року продовжувалось 

будівництво дитячого навчального закладу на 14 груп - 260 місць (на ділянці 

15 у 9-му мікрорайоні житлового масиву «Позняки»). Разом з тим, було 

розпочато роботи по реконструкції дитячого навчального закладу № 652 на 

вул. Бориспільській, 28/1. Потужність дитячого садка після реконструкції 

становитиме 11 груп - 210 місць. 

Також, продовжувалося будівництво 3-х навчальних закладів: 

- ліцею на 22 класи (на ділянці 13 у 6-му мікрорайоні житлового масиву 

«Осокорки-Північні»); 

 

 
 

- початкової школи на 360 місць (на ділянці 19 у 2,3,4-му мікрорайоні 

житлового масиву «Осокорки-Північні»); 

-  загально-навчального закладу на 36 класів (на ділянках 65, 66  у 10-му 

мікрорайоні житлового масиву «Осокорки»). 

У рамках реалізації проекту «Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури Українського фонду соціальних інвестицій V» у 2017 році 

заплановано відновити роботу 12 груп у функціонуючих навчальних закладах, 

що збільшить їх потужність на 135 місць.  

 
 

Завершено реорганізацію школи-дитячого садка І ступеня «Перевесло»  

у дошкільний навчальний заклад № 245 «Перевесло». Виведення останнього 

класу початкової школи збільшить мережу цього навчального закладу на  одну 

групу (20 місць). 

Разом з тим, у рамках реалізації Програми економічного і соціального 

розвитку міста Києва в частині капітального ремонту (загальний освітній 
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фонд) заплановано проведення капітальних ремонтів приміщень у дошкільних 

навчальних закладів № 385 (вул. Сормовська, 5), № 620 (вул. Шевельова, 61),  

№ 773 (вул. Вербицького, 17-б), що сприятиме створенню 60 додаткових 

місць.   

        З 23 травня по 16 червня в загальноосвітніх начальних закладах тривало 

зовнішнє незалежне оцінювання. Для участі у ЗНО 2017 зареєструвався 2391 

учасник та було залучено у якості інструкторів 560 вчителів. Свідоцтва про 

базову загальну середню освіту одержали 2868 учнів, з них  129 з відзнакою. 

        Атестати про повну загальну середню освіту отримали 1752 випускників, з них 

нагороджені Золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» - 66, 

Срібними медалями «За досягнення у навчанні» - 40.  

      У період з 30 травня по 23 червня 2017 року функціонували табори 

відпочинку з денним перебуванням при 12 навчальних закладах: №№ 113, 217, 

237, 267, 280, 284, 289, 303, 305, 314, 316 та Дитячо-юнацькому центрі. В 

таборах відпочили 690 дітей, з них на безоплатній основі – 77 учнів пільгових 

категорій. 
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7. Стан інформування мешканців району стосовно забезпечення 

державних та міських соціальних програм, соціальна робота, 

соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, робота з сім’ями та молоддю 

 
         Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією впродовж 

І півріччя 2017 року забезпечувалася реалізація міських цільових програм: 

«Турбота. Назустріч киянам» та «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки. 

        Питанню соціального захисту інвалідів, ветеранів війни і праці та 

комплексної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції і членам 

їх сімей приділяється значна увага. З метою визначення та вирішення, в межах 

компетенції, соціально-побутових проблем ветеранів війни та інвалідів 

здійснюється ряд соціальних програм, які передбачені діючим законодавством. 

       Упродовж І півріччя 2017 року Дарницькою райдержадміністрацією 

забезпечувалася робота з громадянами, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної 

операції щодо оформлення і видачі довідок про взяття на облік вказаних осіб та 

надання їм щомісячної адресної допомоги на оплату житлово-комунальних 

послуг.  

        Щодо забезпечення державних та міських соціальних програм протягом І 

півріччя 2017: 

 

1) Соціальний захист осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції. 

Станом на 01.07.2017 року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних 

про внутрішньо переміщених осіб по Дарницькому району перебуває 25458 

осіб. Щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для 

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

послуг отримують 16300 сімей. 

Починаючи з червня 2016 року призначення (відновлення) або 

припинення соціальних виплат здійснюється виключно за рішенням Комісії з 

питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.  

Протягом першого півріччя 2017 року проведено 26 засідань зазначеної 

Комісії, на яких прийнято рішення про призначення (відновлення) соціальних 

виплат по 4527 сім’ям та відмовлено в призначенні та поновленні соціальних 

виплат 277 громадянам. 

За період з січня по липень 2017 року державними соціальними 

інспекторами проведено 6856 перевірок достовірності інформації про фактичне 

місце проживання (перебування) внутрішньо переміщених осіб у Дарницькому 

районі міста Києва та складено відповідні акти обстеження матеріально-

побутових умов сім’ї.  
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2) Призначення соціальних адресних допомог у вигляді житлових 

субсидій малозабезпеченим мешканцям Дарницького району. 

У І півріччі 2017 року за призначенням житлових субсидій звернулось 

13309 домогосподарств, з яких призначення відбулось у 13309 випадках.  

 

 
 

У зв’язку із закінченням опалювального періоду 2016-2017рр., 

підвищенням тарифів проведено 51239 перерахунків розмірів діючих субсидій 

на період, що залишився.  
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Станом на 01.07.2017 р. прийнято 37821 пакет документів для 

призначення субсидій за спрощеним порядком. 

 

Нараховано субсидій на загальну суму 178957,2 тис. грн, перераховано – 

120166,9 тис. грн. Заборгованість станом на 01.07.2017 р. становить – 64865,2 

тис. грн. 

3) Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей. 

          На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 

2216 учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус учасника 

бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту».  
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Щомісячну адресну матеріальну допомогу для покриття витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг киянам-учасникам антитерористичної 

операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян під час 

проведення АТО з початку 2017 року отримала 61 особа.  

Пільгами на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до ст. 12 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

користуються  2217 осіб. 

 

 
 

Протягом І півріччя 2017 року санаторно-курортним лікуванням 

забезпечено 61 учасника бойових дій (АТО), оздоровлено 96 дітей віком до 7 

років киян-учасників антитерористичної операції, які відвідали санаторні 

заклади у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків. 

Психологічну реабілітацію отримали 80 учасників антитерористичної операції. 
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37 
 

Призначено грошову компенсацію членам сімей загиблих 

військовослужбовців та інвалідів:  

- 1-й особі з інвалідністю І групи (АТО);  

- 3-ом сім’ям особи  з інвалідністю ІІ групи (АТО); 

- 1-й сім’ї загиблого добровольця під час проведення АТО; 

- 1-му члену сім’ї загиблого під час проведення АТО. 

Загальна сума призначеної грошової компенсації становить 8856176,88 грн. 

                                                    

                                             Соціальна робота 

 

         Для забезпечення необхідної соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 

молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги в Дарницькому районі функціонує Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр). 
        До Центру за допомогою звертаються  діти-сироти та діти, позбавлені  

батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи, учасники 

антитерористичної операції, їх сім’ї,  а також родини загиблих учасників в зоні 

АТО. Також за соціальною підтримкою звертаються особи, яких торкнулася 

проблема ВІЛ/СНІДу, схильні до вживання наркотичних та алкогольних 

речовин, неповнолітні та молодь, які засуджені до покарань,  не пов’язаних з 

позбавленням волі, та особи, які повернулися з місць позбавлення волі. 

Протягом І півріччя 2017 року  Центром реалізовувались соціальні 

програми та заходи, а саме: 

 

1. Проведення Х  Ювілейного районного фестивалю для прийомних сімей 

та дитячих будинків сімейного типу Дарницького району «Зігріті любов’ю!».                  

В програмі фестивалю: святковий концерт для прийомних сімей  та дитячих 

будинків сімейного типу, фотовиставка «Щасливі миті життя», дозвілля дітей в 

оздоровчому таборі «Зміна» (с. Пилиповичі, Бородянського р-ну, Київської 

обл.), майстер – класи для дітей, тренінгова програма для батьків, гала - 

концерт учасників фестивалю, розважальна програма, дружня зустріч батьків та 

організаторів фестивалю. 

 Відповідно до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної 

адміністрації від 21.02.2017 № 114 «Про затвердження соціальних програм та 

заходів Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району 

міста Києва на 2017 рік» на проведення фестивалю виділено кошти у сумі  

24 000,00 грн. 
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       2. Реалізація соціальної програми «Здійснення комплексних заходів з 

надання соціально-психологічної допомоги учасникам антитерористичної 

операції та членам їх родин» відповідно до Міської цільової програми 

«Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018рр. Основні завдання: надання 

соціально-психологічної допомоги демобілізованим учасникам 

антитерористичної операції, їх сім’ям, а також родинам загиблих, поранених 

учасників бойових дій в зоні АТО, сприяння в одержанні соціальних послуг для 

поліпшення життєдіяльності, подолання життєвих труднощів, формування 

здатності сім'ям самотужки їх долати, проведення соціальних інспектувань та 

оцінки потреб сімей учасників АТО (працює 5 позаштатних фахівців із 

соціальної роботи за кваліфікацією «психолог»). Розроблені та 

розповсюджуються інформаційні матеріали та флаєри, з корисною 

інформацією, яка потрібна для повернення учасників АТО до повноцінного 

життя. Розміщені інформаційні бюлетні в закладах охорони здоров’я, 

соціального захисту, військових комісаріатах, ЖЕКах та ЖЕДах, на веб-сайті 

Дарницької РДА. Спеціалістами розроблено розгорнуту пам’ятку учасника 

АТО щодо прав та отримання пільг. 

       Протягом І півріччя 2017 року була зібрана та передана гуманітарна 

допомога у вигляді теплих речей в зону АТО для бійців 81 десантно-штурмової 

бригади. Спільно з БФ «Стіна Народної Пам'яті» була передана гуманітарна 

допомога до дитячих будинків  м. Лисичанськ, м. Слов'янськ. Проводилася  

робота з організації соціокультурних заходів для участі дітей учасників АТО та 

надання путівок на літнє оздоровлення для дітей даної категорії. 42 учасникам 

бойових дій надано можливість безоплатно займатися у  спортивно-
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оздоровчому комплексі «Планета Спорт». Загалом соціальними послугами 

охоплено 406 сімей  учасників АТО. 

         3. Реалізація «Оздоровчої програми літнього відпочинку для дітей із сімей, 

які опинилися у складних життєвих обставинах – клієнтів Центру». З 12 по                  

30 червня 2017 року програма реалізується спільно з комунальним 

некомерційним підприємством «Консультативно-діагностичний центр дитячий 

Дарницького району міста Києва». Для учасників відпочинкової програми 

організовано змістовне дозвілля та відпочинок: пізнавально-розважальні та 

розвиваючі конкурси, тематичні бесіди, вікторини, рухливі ігри на свіжому 

повітрі, соціокультурні заходи.  КНП «Консультативно-діагностичний центр 

дитячий Дарницького району міста Києва» проводиться комплекс оздоровчо-

профілактичних, медико-реабілітаційних заходів (обстеження педіатром, 

хірургом, офтальмологом, отоларингологом, ендокринологом, масаж, санація 

зубів, ЛФК, фізіотерапевтичні процедури, кисневі коктейлі). Охоплено 20 дітей. 

           Відповідно до Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації від 21.02.2017 № 114 «Про затвердження соціальних 

програм та заходів Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Дарницького району міста Києва на 2017 рік» на реалізацію відпочинкової 

програми виділено кошти у  сумі 18 000,00 грн. 

        4. Участь спеціалістів та 14 волонтерів Центру у  XXVIІ Всеукраїнському 

зборі-поході волонтерських загонів та молодіжних громадських організацій 

«Козацькими шляхами!» (с. Виграїв, Корсунь – Шевченківського району, 

Черкаської обл.), який відбувся з 04 по 09 травня2017 року. Головні 

організатори заходу: Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, Київський міський осередок «Національна Організація Скаутів 

України».   

       Загальна кількість всіх соціальних послуг, які були надані Центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в І півріччі  2017 року – 9926.   

       В Дарницькому районі функціонує Центр по роботі з дітьми та молоддю за 

місцем проживання (далі –ЦРДМ), який відповідно до Статуту є  навчально-

виховним закладом мережі позашкільної освіти за місцем проживання 

Дарницького району міста Києва.  

       ЦРДМ об’єднує 11 клубів за місцем проживання, в яких діє 77 гуртків 

естетичного спрямування, що відвідує понад 1500 дітей та молоді, з яких 152 

дитини пільгових категорій. Вихованці гуртків та творчих об’єднань клубів 

досягають доволі високих результатів – беруть участь та перемагають в 

конкурсах, змаганнях, фестивалях різного рівня – від районних до всесвітніх. 

Значне місце в роботі ЦРДМ посідає проведення культурно-масових заходів, 

головною метою яких є організація змістовного дозвілля, популяризація 

клубної діяльності та залучення якомога більшої кількості дітей та молоді 

району до участі в житті клубів. 
       Щоб сформувати зрілу особистість – громадянина, справжнього 

спадкоємця і продовжувача національних традицій з активною громадянською 
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позицією, протягом звітного періоду,  ЦРДМ працював над проектом  «Відкрий 

для себе Україну». Проведено  706 заходів, якими охоплено 16 655 осіб. 

      В рамках цього проекту  були проведені інтелектуально-розважальна гра 

«Брейн – Ринг 2017», конкурс читців "Барви рідної мови" , свято «Малеча 

скаже, як зав’яже»,  літературний вечір «Слово наше рідне, слово українське!», 

віртуальна галерея «Мальовнича Україна» (про видатних художників України), 

свято «Від серця до серця лине пісня українська», фестиваль дитячої творчості 

«Кольоровий світ дитинства»; до Великодніх свят  - майстер класи з розпису 

Писанки, до Дня матері конкурсна програма  «Моя мама краща», свято 

«Величаємо тебе, мамо!» 

 
       Вже багато років ЦРДМ успішно співпрацює  з Радою ветеранів Дарниця-1, 

благодійним фондом багатодітних матерів «Світло», з Афгано - Чорнобильским 

братством «Побратими», спілкою учасників АТО, дитячою студією 

«Телепрактика».  

У червні 2017 року  на базі кожного клубу працювали відпочинкові 

групи, що дало можливість охопити цікавою змістовною діяльністю  167 дітей 

району.   

       Під час відпочинку діти відвідали музеї Києва: Природничий, Пирогово, 

музей Води, Національний музей історії України;  побували на  екскурсіях: 
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набережна  Дніпра, Пейзажна алея, Андріївський узвіз, Ботанічний сад,  

Планетарій. Проведені  одноденні походи місцями бойової слави Дарниці, 

інтелектуально-розважальні  ігри,  різноманітні  майстер-класи. 

        У ЦРДМ стало традиційним проведення огляду-конкурсу «Кращий клуб за 

місцем проживання»,  започатковано  конкурс «Керівник гуртка – майстер своєї 

справи», проведено «Педагогічні зустрічі» для педагогів-організаторів, 

педагогічні читання до 160-річчя І.Франка  «Дух, що тіло рве до бою», круглий 

стіл для педагогів та батьків  «Як організувати відпочинок дітей влітку». 

        На сьогодні ЦРДМ забезпечує всі умови для життєдіяльності та 

самореалізації особистості, утверджує здоровий спосіб життя, сприяє розвитку 

творчих здібностей дітей та організовує їх змістовне дозвілля. 

 

Соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

 

У Дарницькому районі м. Києва проживає більше 85 тисяч дітей. Це один 

з найбільших показників серед районів столиці. 

  Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією 

проводиться відповідна робота по захисту прав, свобод і законних інтересів 

дітей, організовують роботу із запобігання дитячої бездоглядності, 

попередження правопорушень серед дітей.  

Протягом І півріччя 2017 року було проведено 12 засідань Комісії з питань 

прав дитини, під час яких розглянуто 228 питань, зокрема:   

- встановлення опіки та піклування над дітьми – 7; 

- визначення участі одного з батьків у вихованні дитини – 27; 

- визначення місця проживання дитини з одним із батьків – 38;  

- позбавлення батьківських прав батьків (або одного з них) – 64; 

- реєстрація народження дитини – 5;  

- влаштування дитини до державного закладу – 2;  

- захист майнових та житлових прав дітей – 24;  

- затвердження індивідуальних планів соціального супроводу дітей, які 

перебувають на обліку в службі – 177. 

Крім того, органом опіки та піклування було прийнято 181 рішення щодо 

захисту майнових та житлових прав дітей (надано дозволів або відмов на 

вчинення правочинів щодо майна, право власності на яке або право 

користування яким мають діти). 

У Дарницькому районі налагоджена система своєчасного виявлення дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Інформація про таких 
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дітей надходить до служби у справах дітей від медичних, навчальних закладів, 

ЖЕД, громадських та благодійних організацій, громадян.   

Службою у справах дітей постійно вживаються заходи щодо влаштування 

дітей в сім’ї громадян України, з цією метою в службі у справах дітей ведеться 

банк даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, батьків-вихователів.  

Станом на 01.07.2017 на первинному обліку в службі у справах дітей 

перебувало 268 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З 

них влаштовані:  

          -  в сім’ї опікунів/піклувальників – 220 дітей;  

- до дитячих будинків сімейного типу – 20 дітей; 

- до прийомних сімей – 4 дитини;  

- до державних закладів для дітей-сиріт – 10 дітей;  

- до сімей родичів (тимчасово) –10 дітей; 

- до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 3 дитини; 

- навчаються в ПТУ, ВНЗ (не мають опікунів) – 4 дітей.  

Протягом І півріччя 2017 року поставлено на первинний облік 27 дітей 

зазначеної категорії, знято з обліку – 24. 

Влаштування дітей до сімейних форм виховання у Дарницькому районі 

складає 94,7 % . 

У районі створені 3 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 

30 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 7 прийомних 

сімей, у яких виховується 9 дітей.  

 У І півріччі 2017 року створено нову прийомну сім’ю родини Шаповал, 

до якої влаштовано 1 дитину. 

Крім того, до прийомних сімей родин Краковських, Штогрин, Яценко 

(Подільський район м. Києва)  було влаштовано  по 1-й дитині. 

  

          Захист прав дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах 

Протягом І півріччя 2017 року у районі проводилась робота щодо 

раннього виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.  

Станом на 01.07.2017 на обліку в службі перебувало 82 дитини, які 

опинились в складних життєвих обставинах (з 51 сім’ї), з них: 

- у зв’язку з ухиленням батьків від виконання батьківських обов’язків – 67, 

- зазнали насильства в сім’ї – 6, 

- систематично залишають місце постійного проживання – 6, 

- переміщені із зони проведення АТО (первинний облік) – 3. 

Поставлено на облік та передано під соціальний супровід 24 дитини, знято 

з обліку – 20. 
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Ця категорія дітей знаходиться під постійним контролем працівників  

соціальних служб, медичних та навчальних закладів, з ними та їхніми батьками 

проводилась відповідна профілактично-роз’яснювальна робота, надавалась 

правова та психологічна допомога.  

У  І півріччі 2017 року здійснено 160 обстежень житлово-побутових умов 

дітей даної категорії, порушено 13 клопотань перед правоохоронними органами 

про притягнення батьків до відповідальності (вирішено позитивно – 11). 

Крім того, службою у справах дітей було подано 2 позови до суду про 

відібрання дітей від батьків. 

В І півріччі 2017 року  було проведено 10 рейдів, під час яких відвідано за 

місцем проживання 74 сім’ї,  з яких: 

- обстежено  – 46; 

- попереджено батьків – 36; 

- ініційовано притягнення 5 осіб до адміністративної відповідальності. 

 

Співпраця Дарницької райдержадміністрації з БО «Фонд «Асперн»  

 

Понад 16 років у Дарницькому районі працює Благодійна організація 

«Фонд «Асперн», надаючи соціальну допомогу та здійснюючи соціальний 

захист сімей, дітей та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах і 

не можуть самостійно їх подолати. Ще у 2006 році було укладено Договір від 

14.11.2006 про спільну діяльність між Дарницькою районною у місті Києві 

державною адміністрацією та Благодійною організацією «Фонд «Асперн» (на 

10 років), а 27.12.2016 підписано відповідний Договір ще на 2 роки –           

2017-2018 рр.  

У Дарницькому районі реалізуються спільні з БО «Фонд «Асперн» 

проекти, зокрема:  

- Соціальний гуртожиток «Дім на половині дороги»  (відкрито у 2007 

році); 

         - Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей Дарницького 

району м. Києва (відкрито у 2007 році); 

          - Центр інтегративного професійного навчання дітей та молоді 

Дарницького району м. Києва (відкрито у 2010 році); 

          -  Центр матері та дитини (відкрито у вересні 2013 року); 

          - Відділення екстреної допомоги (кризовий центр), (відкрито у 2014 році). 
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Робота з сім’ями та молоддю, розвиток фізичної культури та спорту 

 

Впродовж І півріччя 2017 року проведено роботу щодо обліку 

багатодітних сімей Дарницького району та видачі їм посвідчень. Всього за 

звітний період обліковано 124 багатодітні сім’ї.  Станом на 01.07.2017 на обліку 

багатодітних сімей перебуває 2309 сімей, станом на 01.01.2017 перебувало – 

2185 сімей.  

Опрацьовано та направлено до Київської міської державної адміністрації 5 

пакетів документів на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». 

Організовано роботу щодо попередження насильства в сім’ї. У звітному 

періоді надійшло 147 заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї. З 

метою з’ясування обставин вчинення насильства в сім’ї або реальної загрози 

його вчинення та проведення профілактично-роз’яснювальної роботи щодо 

попередження повторного вчинення насильства в сім’ї проведено 150 

соціальних інспектувань. 

Дарницьким районним управлінням поліції Головного управління 

Національної поліції у м. Києві проводиться експеримент щодо впровадження 

новітніх форм і методів роботи з реагування на факти вчинення насильства в 

сім’ї. З метою підтримки експерименту розпорядженням Дарницької районної в 

місті Києві державної адміністрації від 22.03.2017 № 203 утворено спільну 

робочу групу з питань впровадження новітніх форм і методів роботи з питань 

попередження насильства в сім’ї.  

Впродовж І півріччя 2017 року з питань реалізації сімейної політики, 

дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі 

людьми  було проведено 25 заходів – круглі столи, тренінги, телефонні «гарячі 

лінії», семінари, засідання робочих груп, фестивалі, масові святкові заходи, 

інформаційні та інші акції. 

Постійно в Дарницькому районі проводилась активна робота зі 

спортивними клубами, спортивними організаціями та школами, спрямована на 

розвиток фізичної культури та спорту, на популяризацію здорового способу 

життя, встановлення вищих досягнень у спорті за участі вихованців спортивних 

закладів, студентів вищих начальних закладів, школярів, громадських 

активістів та всіх бажаючих. 

У І півріччі 2017 року збірна команда Дарницької райдержадміністрації 

брала участь у Міській спартакіаді серед державних службовців, де посіла І 

місце у шашках серед чоловіків, ІІ місце у шахах серед жінок, ІІ місце – у 

змаганнях з волейболу. За підсумками спартакіади команда Дарницького 

району посіла ІІ загальнокомандне місце.  
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8. Стан забезпечення житлом громадян, які знаходяться на 

квартирному обліку 
           Відповідно до делегованих повноважень Дарницькою районною в місті 

Києві державною адміністрацією ведеться облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. 

Станом на 01.07.2017 на квартирному обліку для надання житлової площі 

у Дарницькому районі міста Києва перебуває 7183 сім’ї, із них: 

- позачерговиків – 912 сімей; 

- першочерговиків – 2557 сімей; 

- на загальних підставах – 3714 сімей. 

       Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією 

проводяться засідання районної громадської комісії для вирішення житлових 

питань родин сімей загиблих учасників АТО та інвалідів війни, учасників АТО 

1 та 2 групи інвалідності шляхом надання грошової компенсації для придбання 

житла відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016       

№ 719 «Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які 

брали безпосередню участь  в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ 

групи з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній 

операції, та потребують поліпшення житлових умов». 

        За І півріччя 2017 року  проведено 11 засідань районної громадської 

комісії з житлових питань. За прийнятими рішеннями підготовлено 11 

розпоряджень райдержадміністрації «Про зарахування громадян на 

квартирний облік та про внесення змін в квартоблікові справи громадян» та 11 

розпоряджень «Про розгляд житлових питань окремих громадян». 

На квартирний облік прийнято 68 сімей, із них: 

- з правом позачергового отримання житла – 12 родин; 

- з правом першочергового отримання житла – 35 родин; 

- на загальних підставах – 12 родин. 

Внесено зміни в квартоблікові справи громадян – 96, поновлено на 

квартирному обліку – 12, знято з квартирного обліку – 11 родин. 

Також, за звітний період прийнято на квартирний облік 6 справ громадян, 

які прибули з інших районів, підприємств та установ міста Києва. 

По прийнятим рішенням підготовлено та направлено 40 повідомлень про 

прийняття на квартирний облік та 342 витяги з розпоряджень.  

На даний час підготовлені матеріали для забезпечення житлом: 

- чотири родини  учасників бойових дій в АТО; 

- одну родину учасника бойових дій, інтернаціоналіста; 

- одну родину інваліда війни, інтернаціоналіста; 

- дитину-сироту, шляхом надання кімнати в гуртожитку. 

        Видано 27 ордерів на жилу площу в гуртожитках мешканцям, які постійно 

в них проживають, зареєстровані та перебувають на обліку потребуючих 

поліпшення житлових умов. 
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Задоволено прохання підприємств, організацій та установ у включенні 

до числа службової житлової площі 17 квартир. 

На підставі клопотань підприємств, організацій та установ виключено з 

числа службової житлової площі 4 квартири громадян, які відпрацювали 10 і 

більше років та мають підстави для отримання цієї житлової площі. 

За державною програмою змішаного будівництва житла «Доступне 

житло» на обліку перебуває - 1784 сім’ї. 

За державною програмою пільгових довготермінових кредитів молодим 

сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) чи 

придбання житла на обліку перебуває - 486 молодих сімей. 

На обліку для отримання житлової площі з фонду соціального 

призначення перебуває 6 родин, з яких 4 родини проживають в соціальних 

квартирах. 
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9. Забезпечення законності, правопорядку, охорони  прав, свобод  

і законних  інтересів  громадян 

 
Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією упродовж  

І півріччя 2017 року забезпечувалась взаємодія структурних підрозділів із 
правоохоронними органами для протидії адміністративним та кримінальним 
правопорушенням.  

Дарницькою райдержадміністрацією спільно з уповноваженими особами з 
питань запобігання та виявлення корупції постійно проводиться 
роз’яснювальна робота серед працівників райдержадміністрації, яка спрямована 
на формування всебічних знань з антикорупційного законодавства. Також, на 
постійному контролі тримається питання недопущення виникнення конфлікту 
інтересів та дотримання обмежень щодо сумісництва. 

 Питання запобігання та виявлення корупції перебувають під постійним 
контролем керівництва Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації. 

На засіданнях конкурсної комісії на заняття вакантних посад державної 
служби категорії «Б» та «В» Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації серед претендентів на заняття вакантних посад перевіряється 
знання та розуміння обов’язкових вимог і обмежень, зазначених в Законі 
України «Про запобігання корупції». 

З початку року постійно надавались консультації щодо заповнення та 
порядку подання електронних декларацій, службові особи апарату Дарницької 
районної в місті Києві державної адміністрації успішно подали електронні 
декларації до Єдиного державного реєстру декларацій. 

26 квітня 2017 року в приміщенні Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації, за участі представників Дарницької 
райдержадміністрації, Управління з питань взаємодії з правоохоронними 
органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Дарницького управління поліції Головного управління 
Національно поліції України у м. Києві, відбулась спільна нарада щодо 
ефективності заходів, які застосовуються в Дарницькому районі для 
забезпечення правопорядку, охорони і свободи громадян, в тому числі 
залучення до заходів громадських формувань з охорони громадського порядку 
та державного кордону та сприяння їх діяльності. 

На сайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 
постійно розміщуються основні антикорупційні нормативно-правові акти, 
методичні рекомендації та роз’яснення. Започатковано роботу телефону довіри, 
за яким громадяни можуть повідоміти (в тому числі анонімно) про виявлені 
факти корупції та інші правопорушення у Дарницькому районі. 

З 13 червня 2017 року в холі першого поверху приміщення Дарницької 
райдержадміністрації встановлена та функціонує скринька довіри для 
отримання інформації про факти порушень та зловживань з боку працівників 
райдержадміністрації. 

До працівників райдержадміністрації доведена до відома низка окремих 
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доручень щодо негайного надання інформації  про будь-які офіційні запити, 
вимоги, виклики до правоохоронних органів, факти здійснення процесуальних 
дій та можливі протиправні дії по відношенню до працівників 
райдержадміністрації. 

Також, спільно з Громадською радою при Дарницькій районній в місті 
Києві державній адміністрації, розроблялися нові методи та плани співпраці в 
площині запобігання і виявлення порушень та зловживань серед працівників 
райдержадміністрації. 

6 червня 2017 року підписано План спільних дій Дарницької районної в 
місті Києві державної адміністрації та Дарницького управління поліції 
Головного управління Національної поліції України у місті Києві на 2017 - 2018 
роки. 

У Дарницькій райдержадміністрації проводились наради з керівниками 
структурних підрозділів, на яких постійно акцентувалась увага щодо 
формування негативного ставлення до будь-яких корупційних проявів.  

      Як результат послідовної та відповідальної антикорупційної політики 

Дарницької райдержадміністрації, за звітний період випадки притягнення до 

кримінальної,  адміністративної чи дисциплінарної відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень з числа працівників Дарницької 

райдержадміністрації - відсутні.  
 
                                                   Звернення громадян 

 

На виконання Закону України «Про звернення громадян» та згідно з 

Конституцією України, Дарницька районна в місті Києві державна 

адміністрація веде роботу з розгляду звернень громадян. 

Зокрема за І півріччя 2017 відділом роботи із зверненнями громадян 

опрацьовано: 

✓ 7 579  звернень громадян, що надійшли до Дарницької 

райдержадміністрації через КБУ «Контактний центр» (15-51); 
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✓ 1 957  звернень громадян, що надійшли до Дарницької РДА: 

безпосередньо від громадян – 661 (34%), за дорученням керівництва 

виконавчого органу КМР (КМДА) – 804 звернень (41%) та 492 звернення 

(25%) від інших організацій та установ. 

 
 

Звернення подано: 

 

особисто – 661 звернення                                  поштою – 360 звернень                            
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електронною поштою –  183 звернення 

 

Звернення розподілились на: заяви – 1793 (92%); скарги – 103 (5%) та 

пропозиції – 61 (3%).  

З урахуванням колективних звернень, до Дарницької 

райдержадміністрації звернулось  22 747 громадян, які порушили 2 336 питань.  

У зверненнях громадяни переважно порушували питання комунального 

господарства (49%), соціального захисту населення (5%), житлової політики 

(6%), забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (2,3%), 

освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної 

власності (1,8%) тощо.  

 

                                         Структура звернень за І півріччя  

                       в розрізі тематики порушених питань,% 

 
 

На виконання завдань, передбачених Указом Президента України 

від 07.02.08 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування» впродовж І півріччя 

2017 року керівництвом Дарницької РДА проводились особисті та виїзні 
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прийоми громадян, а також прямі «гарячі» телефонні лінії відповідно до 

затвердженого головою райдержадміністрації графіка. Крім того, відділом 

роботи із зверненнями громадян Дарницької РДА також проведено: 
 

- 6 виїзних днів «контролю» спільно з представниками КМДА з метою 

перевірки фактичного виконання стану доручень;  

 
 

- 5 перевірок організації роботи із зверненнями громадян в структурних 

підрозділах та комунальних підприємствах району із наданням необхідних 

методичних рекомендацій; 

- 6 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 

при Дарницькій райдержадміністрації, метою якої, зокрема, є сприяння у 

вирішенні питань. 
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Особисто керівником Дарницької райдержадміністрації проведено:  
- 16 особистих прийомів громадян, на яких звернулось 59 громадян; 

  
 

- 3 виїзних прийоми, на яких звернулось 8 громадян; 

 
 

- 3 дзвінки на пряму «гарячу» телефонну лінію. 
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         Під час проведення особистих прийомів громадян в.о. голови Дарницької 

райдержадміністрації забезпечувався пріоритет першочерговості прийому 

інвалідів та учасників війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України 

«Мати-героїня», учасників АТО та інших пільгових категорій населення. 

        Крім того, в рамках програми Контактного Центру Києва «Прямий зв’язок 

з київською міською владою», директор комунального підприємства «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району міста Києва» 

А. Солодуха відповідав на питання киян. 

 
 

         З метою забезпечення широкої поінформованості населення на 

офіційному веб-сайті Дарницької райдержадміністрації постійно розміщуються 

та поновлюються інформаційні матеріали про стан роботи зі зверненнями 

громадян, зокрема: графіки проведення особистих прийомів громадян 

керівництвом РДА; графіки проведення особистих прийомів керівниками 

структурних підрозділів; Порядок організації проведення особистого, виїзного 

прийому громадян, а також інформація щодо проведення прямих «гарячих» 

телефонних ліній в.о. голови Дарницької РДА із визначенням пріоритетної 

тематики запитань. 

        

                        Внутрішня політика та зв’язки з громадськістю 

 

       Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація повністю відкрита 

до взаємодії з громадськістю. На сайті та офіційній сторінці «Facebook» 

постійно розміщується найактуальніша інформація та анонси подій, звіти про 

проведені заходи Дарницького району. 
       У процесі обговорення та прийняття рішень щодо актуальних питань 

місцевого розвитку, райдержадміністрація активно співпрацює з членами 

Громадської ради при Дарницькій РДА, органами самоорганізації населення, 

громадськими організаціями, благодійними фондами, з громадським активом та 

мешканцями району. 
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У І півріччі 2017 року було обрано новий склад Громадської ради при 

Дарницькій РДА у кількості 35 осіб. Головою обрано Вітомського Юрія 

Леонідовича, який є головою громадської організації «Рада батьків міста 

Києва».  

При  КМДА  також відбулося переобрання нового складу Громадської 

ради. Хочеться відмітити, що із 35 осіб ввійшло 17 представників громадських 

інституцій Дарницького району. Головою Громадської ради обрано Назаренка 

Богдана Станіславовича – попереднього голову Громадської ради при 

Дарницькій РДА. 

Ведеться активна робота із залучення громадськості, шкіл, підприємців 

району для надання шефської допомоги військовим частинам в зоні АТО.  

Завдяки плідній співпраці із Радою волонтерів Дарницької районної в 

місті Києві державної адміністрації у І півріччі 2017 року було зібрано та 

відправлено ряд матеріально-технічних засобів (серед них: генератори, 

електронну техніку і обладнання, спортивний інвентар, продукти харчування 

тощо). Реалізований, започаткований лідером руху «Тут починається Київ»     

Сінцовим  Г.Л.,  флешмоб #22PushupChallengeРеальнаПідтримка по щоденному 

збору коштів у розмірі 1000 грн. в підтримку бійців в зоні АТО за участі 

громадських діячів, народних депутатів ВРУ та депутатів КМР та небайдужих 

мешканців. На зібрані більше 28 000 грн. було придбано та передано в зону 

АТО  форми, пауербанки, бензопили, лампи з акумуляторами, ліхтарі, дизельні 

генератори. Пройшла акція в кімнаті школяра «Бригантина» в Бахмуті, куди 

привезено 4 тонни вантажу: одяг, солодощі, ліки та телевізор. 

 На даний момент склад Ради волонтерів нараховує 14 осіб. Продовжують 

діяти акції: «Зігрій серце солдата» (збір допомоги нашим військовим, які 

тримають лінію оборони в зоні проведення АТО), «Нагодуй солдата 

добровольчих батальйонів», та ін.  

В районі діє громадська спілка «Братерство учасників бойових дій», яка 

активно допомагає бійцям в зоні АТО та учасникам бойових дій. Крім активної 

участі організації в усіх масових заходах, організованих Дарницькою 

райдержадміністрацією та Київською міською державною адміністрацією, 

громадською спілкою було організовано проведення «Першого «суворого» 

відкритого турніру зі спортивної риболовлі» серед учасників бойових дій» з 

метою підтримки учасників АТО, реабілітації та повернення їх до соціуму після 

війни, пропаганди здорового образу життя, необхідністю залучення до занять 

фізичною культурою та спортом в резиденції «Межигір’я». Проведено «Уроки  

військово-патріотичного виховання молоді та юнацтва на прикладі доблесті та 

героїзму ветеранів війни, учасників антитерористичної операції» в навчальних 

закладах району. 
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         При Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації 

функціонує Міжконфесійна Духовна рада церков і релігійних організацій, яка  

сприяє розвитку державно-церковних відносин в районі, створює належні 

умови  для захисту прав і законних інтересів релігійних організацій, утверджує 

принципи віросповідної рівності. У районі функціонує 94 церкви, з якими 

налагоджено конструктивну співпрацю. Силами 7 церков відбулося 

оздоровлення дітей у таборах різних видів – це і денні табори, які знаходяться 

на території релігійних установ, і скаутські організації для дітей старшого 

шкільного віку, виїзні та сімейні табори. Діти, які безкоштовно відпочили в 

таборах, набиралися з сімей, які потрапили у складні сімейні обставини, з 

багатодітних родин та родин, батьки яких є учасниками антитерористичної 

операції. Усі учасники оздоровлення були забезпечені безкоштовним 

харчуванням, духовним вихованням, цікавим дозвіллям, тощо.  
          Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація продовжує 

активно підтримувати об’єднання людей похилого віку - Університет третього 

віку, де люди поважного віку організовують своє дозвілля. Для комфортної 

роботи учасникам Університету Дарницькою райдержадміністрацією виділено 

відповідне приміщення. 18 січня 2017 року в актовій залі Дарницької районної 

державної адміністрації відбулись збори колективу Університет третього віку. 

На заході загалом були присутні 120 чоловік. Захарченко П.П. – заступник 

голови Дарницької районної державної адміністрації вручив подяки 19 

студентам Університету. Захід також включав в себе різноманітну концертну 

програму та виставку ручних робіт найактивніших учасників.  

 
 

У Дарницькому районі зареєстровано та активно працюють 15 органів 

самоорганізації населення (ОСН). Із них 5 ОСН взяли участь у міському 

конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2017 року, з 

яких 4 перемогли та отримали фінансування на реалізацію своїх проектів: 
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          «БК «Харківське шосе, 21» – 40,0 тис. грн; 

«КМ «Зариваха» (149 будинків) - 50,0  тис. грн; 

«КМ «Нова Дарниця - 5» (140 будинків) – 130,0 тис. грн; 

«БК «Вул. Г. Ахматової, 41, 43» ( 30 будинків) – 59 790,0  тис. грн. 

        Протягом І півріччя 2017 року райдержадміністрацією було проведено 

чимало знакових та оригінальних заходів:  

- святкування Свята Хрещення Господнього Водохреща; 

- День Соборності України, «круглий стіл» на тему: «Соборність як чуття 

великої родини»; 

- мітинг та покладання квітів присвячений 28-й річниці виводу військ з 

республіки Афганістан та Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав; 

- мітинг та урочиста церемонія покладання квітів до меморіальної 

композиції «Пам'яті героїв Євромайдану»; 

- захід «Україна – жіночого роду-2017»;  

- публічний звіт в.о. голови Дарницької РДА Лозового В.Б. про підсумки 

діяльності за 2016 рік; 

- фотовиставка заслуженого художника України - Харченка В.І. 

присвячена  Дню добровольця України; 



57 
 

- захід із святкування 82-ї річниці Дарницького району; 

- виставка-вернісаж з відео-шоу польського фото-художника Мечислава 

Гумулінського "Україна в об’єктиві польського фото-художника 

Мечислава Гумулінського»;  

- мітинг-реквієм з нагоди Міжнародного дня Чорнобиля; 

- ІІІ-й велопробіг пам’яті жертвам Дарницького концтабору; 

- зустріч з учасниками  II-ї Світової війни, ветеранами та дітьми війни «Це 

потрібно живим»; 

- урочистий мітинг до Дня Європи; 

- відкриття фан-зони Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-

2017»; 

- День вишиванки у Дарницькому районі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/491102247680208/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1
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10. Організація та проведення сільськогосподарських ярмарків у 

межах району 

 
         З метою забезпечення мешканців району та міста Києва якісними та 

безпечними продовольчими товарами, продукцією рослинництва, тваринництва 

і продуктами їх переробки, іншими продуктами харчування, товарами першої 

необхідності та для запобігання торгівлі у невстановлених місцях впродовж І 

півріччя 2017 року організовано та проведено (на вулиці Ревуцького) 21 

сільськогосподарський ярмарок. За кількістю торгових місць та площею 

ярмарок на вулиці Ревуцького найбільший ярмарок у Києві. 

 
Незважаючи, на те що кількість проведених ярмаркових заходів за 

аналогічний період 2016 року не змінилась, кількість учасників ярмарків в         

І півріччі 2017 року збільшилась на 37%, та становить 11742 підприємств 

харчової та переробної промисловості, у числі рахунку фермерські 

господарства та громадяни-виробники із багатьох областей України і міста 

Києва (у І півріччі 2016 року – 8551 учасник). 

Відповідно, обсяг реалізованої продукції за І півріччя 2017 року склав 

9504,0 тонн, що перевищує на 4,0 % показник за аналогічний період 2016 року 

(9145, 8 тонн).  

Загалом на сільськогосподарських ярмарках у районі завезено та реалізовано 

9 504,0 тонн продуктів харчування першої необхідності, з них: 4 869,0 тонн 

картоплі, плодоовочевої продукції, фруктів; 4 635,0 тонн інших продовольчих 

товарів (м’яса тваринного, риби живої та мороженої, м’яса птиці, бакалійних 

товарів, молочної продукції, ковбасних, кондитерських виробів, інших 

продуктів харчування). Традиційно на ярмарках сільськогосподарська 
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продукція від виробника пропонувалась за роздрібними цінами нижче на 10-

15% ніж в торговельній мережі міста Києва. 

З метою більш повного задоволення попиту киян та гостей столиці на 

посівні матеріали квітів та овочів, саджанців фруктових дерев і ягід, садовий 

реманент та супутні товари, за сприянням Дарницької райдержадміністрації 8 

квітня 2017 року на вулиці Ревуцького організовано та проведено 

загальноміський ярмарок. У загальноміському заході взяли учать 10 районів 

міста Києва, розташувавши торгові комплекси на 250 торговельних місцях. 

 
         Для належної організації і проведення ярмаркових заходів 

забезпечувалась організація  встановлення мобільних біотуалетів, мобільного 

«Куточка споживача» (з контрольними електронними вагами, «Книгою скарг і 

пропозицій», режимом роботи), інформаційного стенду з рекомендованими 

роздрібними цінами. Забезпечувалась організація прибирання і вивезення 

сміття районними службами. Спільно з фахівцями Головного управління 

Держпродспоживслужби в м. Києві постійно здійснювався контроль за якістю і 

безпекою привезеної продукції.     

Під час проведення загальноміських та районних святкових заходів у 

місцях масового відпочинку населення (парк культури і відпочинку 

«Партизанська слава», парк «Позняки») забезпечувалась організація 

торговельного обслуговування мешканців з залученням найкращих 

підприємств ресторанного господарства із продажу продукції громадського 

харчування.  

Додатково для мешканців району у І півріччі 2017 року на території 

району створено та введено в експлуатацію 13 нових об’єктів соціально-

побутового призначення із загальною площею – 3 511,0 кв. м.  
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          На сьогодні мешканці району забезпечені в межах пішохідної досяжності 

в достатній кількості об’єктами соціально-побутового призначення, фактичний 

показник забезпеченості торговельними площами району перевищує норматив, 

визначений наказом Мінекономіки, майже на 35 %. 

 Приріст торговельних площ магазинів з продажу продовольчих товарів 

протягом звітного періоду збільшився на 2 737,0 кв. м переважно за рахунок 

відкриття нових сучасних закладів торгівлі, адаптованих до світових 

стандартів, які застосовують високотехнологічні форми обслуговування, а саме: 

супермаркет «АТБ» на вулиці Здолбунівській, 7; супермаркет «АТБ» на 

Харківському шосе, 151; супермаркет «Велмар» на вулиці Вишняківській, 10; 

продовольчий магазин на вулиці Зарічній, 1-б та продовольчий магазин на 

вулиці Княжий Затон, 4.  

 
  

        На території Дарницького району компанією ПАТ «Київхліб», згідно з 

інвестиційними угодами, встановлено та працюють 20 об’єктів роздрібної 

торгівлі із продажу хліба та хлібобулочних виробів, що користуються 

найвищим споживчим попитом серед населення. 
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Для зручності дані об’єкти розміщені у кожному мікрорайоні та доступні 

для мешканців похилого віку.  

 Об’єкти роздрібної торгівлі із продажу хліба соціальних сортів працюють 

з 08.00 до 20.00 години. Хліб та хлібобулочні вироби завозяться виробником 

своєчасно тричі на день. 

 Роздрібні ціни на хліб соціальних сортів приблизно на 40% нижчі ніж                              

в стаціонарній мережі міста, мешканці можуть придбати соціальні сорти хліба 

за наступними цінами: хліб «Український» 0,95 (без упаковки) - 5,25 грн; батон 

«Нарізний» 0,5 (без упаковки) – 4,15 грн; хліб «Пшеничний» 0,65 (без 

упаковки) – 4,05 грн.  

 За результатами моніторингів в 20-ти об’єктах роздрібної торгівлі, що 

функціонують у районі, випадків відсутності хліба соціальних сортів або 

порушень  встановлених роздрібних цін на соціальну продукцію у І півріччі 

2017 року не виявлено. 
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11. Реалізація державних та міських програм із охорони здоров'я 

в межах повноважень 

 
        Протягом І півріччя 2017 року амбулаторна допомога населенню 

Дарницького району м. Києва здійснювалося  мережею з 7 закладів первинної та 

вторинної медичної допомоги загальною потужністю 4 115 відвідувань в зміну. 

        Існуюча матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я та їх кадровий 

потенціал дозволили зберегти доступність медичної допомоги та дали 

можливість мешканцям району зробити 1 371 147 звернень за медичною 

допомогою. Число відвідувань на 1 жителя району за І півріччя поточного року 

склало 4,2.  

       Амбулаторні відвідування пацієнтів склали 4 842 відвідування за зміну, що 

на 17,7 % перевищує планову потужність закладів. Зокрема, із значним 

перенавантаженням до 50% від планової потужності працюють відокремлені 

амбулаторії на житлових масивах новобудов («Осокорки», «Позняки»). Для 

покращення доступу мешканців цих мікрорайонів до медичної допомоги та умов 

праці медичних працівників, в IV кварталі 2016 року розпочато реконструкцію 

амбулаторії за адресою: вул. Гмирі, 8, з добудовою Центру первинної медичної 

допомоги. У рамках Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2017 рік цей об’єкт будівництва соціальної сфери визнано Дарницькою районної 

в місті Києві державною адміністрацією як пріоритетний. 

        Протягом І півріччя 2017 року збільшено частку лікарів загальної практики-

сімейної медицини, які ведуть змішаний прийом дорослого та дитячого 

населення, з 63% до 67%. Це, в свою чергу, дало змогу збільшити кількість 

звернень за медичною допомогою до сімейного лікаря з 70,5% до 77,6%. 

         У рамках реалізації державних та міських програм із охорони здоров'я 

проведено: 

1. Відкриття районної об'єднаної диспетчерської відділення невідкладної 

медичної допомоги. 

 



63 
 

На базі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дарницького 

району м. Києва» відкрито об'єднану районну диспетчерську відділення 

невідкладної медичної допомоги. Це дало змогу створити єдиний медичний 

простір надання невідкладної медичної допомоги мешканцям Дарницького 

району та суттєво скоротити час на дорогу бригади невідкладної допомоги до 

пацієнтів (з 35 хвилин до 20 хвилин).  

Також було проведено капітальний ремонт приміщень відділення 

невідкладної медичної допомоги на загальну суму 300,0 тис. грн та закуплено 

обладнання на 345,8 тис. грн.. 

2. Виконання Міської цільової програми протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 08.12.2016 № 537/1541. 

З метою покращення охоплення профілактичними флюорографічними 

оглядами для раннього виявлення  онкологічної та туберкульозної патології 

легень здійснено заходи щодо модернізації та оновлення матеріально-

технічної бази служби променевої діагностики Дарницького району. 

16.05.2017 відкрито оновлене відділення  рентгенологічної діагностики 

на базі КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дарницького 

району міста Києва». Було закуплений  новий модернізований апарат 

рентгенівського комплексу «КРДЦ-01-АЛЬФА» на суму 1 420,0 тис. грн. 

Апарат дозволяє зробити знімок в рекордно короткі терміни - від 0,002 до 

0,02 секунди в декількох проекціях, що дає змогу отримати максимально 

точну картину захворювання з суттєво меншим променевим навантаженням. 

3. Впровадження проекту «Сталість ВІЛ-послуг». 

Згідно з Угодою від 16.02.2017 про співпрацю між виконавчим органом 

Київської міської ради (КМДА), Дарницькою районною в місті Києві 

державною адміністрацією, Шевченківською районною в м Києві державною 

адміністрацією та Благодійною організацією «Сто відсотків життя. Київський 

регіон»  Дарницький район приєднався до проекту «Сталість ВІЛ-послуг», 

який здійснюється за підтримки проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг в 

Україні» та має за мету забезпечити ефективне та стале надання послуг з 

профілактики, лікування та догляду у сфері ВІЛ-інфекції/ СНІД у найбільш 

уразливим групам населення.  

70 медичних працівників пройшли навчання з  питань тестування на 

ВІЛ-інфекцію та лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів у Київському міському 

центрі профілактики та боротьби зі СНІДом. 

У майбутньому дарничани матимуть змогу отримувати безкоштовно 

послуги з тестування на ВІЛ у лікаря первинної ланки в амбулаторіях за 

місцем проживання.  

 

https://www.facebook.com/HIVReformUA/
https://www.facebook.com/HIVReformUA/
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На базі КНП «ЦПМСД № 2» протягом 2017 року  заплановано 

відкриття кабінету замісної підтримуючої терапії  для  осіб, які споживають 

наркотичні речовини.  

         
 

4. Урядова програма «Доступні ліки». 

 У відповідності до постанов Кабінету Міністрів України від 

09.11.2016 № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» та 

№863 «Про впровадження відшкодування вартості лікарських засобів» з      

01 квітня 2017 року в Дарницькому районі активно реалізується урядова 

програма «Доступні ліки».  

 Згідно з рішенням Київської міської ради від 25.04.2017 № 289/2511 

«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016            

№ 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», Дарницькій районній в 

місті Києві державній адміністрації для відшкодування вартості лікарських 

засобів виділено кошти на суму 5570,3 тис. грн. 

 До участі в програмі «Доступні ліки» в Дарницькому районі м. Києва 

залучено 34 аптечних заклади різних форм власності. 

 Протягом 2-х місяців поточного року програмою «Доступні ліки» 

скористалися 18227 мешканців Дарницького району м. Києва. 

 Аптеками району за даною програмою відпущено лікарських засобів 

на суму 981,5 тис. грн. 
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12. Реалізація державних та міських програм із розвитку туризму, 

культури та інформаційної політики в межах повноважень 

       На території Дарницького району працює 19  установ культури, з 

загальною чисельністю працюючих 453 особи. 

       Робота закладів культури району була спрямована на удосконалення діючої 

мережі  установ, зміцнення їх матеріально-технічної бази, популяризацію і 

примноження культурних цінностей, задоволення культурних та духовних 

потреб мешканців Дарницького району та  організацію їхнього змістовного 

дозвілля, підтримку талановитої молоді, зміцнення та розширення міжнародних 

культурно-мистецьких зв’язків. 

  У  І півріччі 2017 року  проведено  значну  роботу  з  реалізації завдань та 

заходів міських цільових програм: «Програма економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2017 рік» та «Столична культура на 2016-2018 роки»,  в 

рамках яких було проведено 1128  культурно - мистецьких заходів, 55037 осіб 

стали їх учасниками. З відзначення державних свят проведено  5 районних 

заходів, які профінансовані у сумі 283,2  тис. грн.    

        Також, важливими аспектами роботи закладів культури Дарницького 

району  було створення іміджевих культурно-мистецьких проектів. В І півріччі 

2017 року було організовано та проведено 16  культурно-мистецьких проектів, 

зокрема: 

-  в рамках Року Японії в Україні було організовано низку культурно-

просвітницьких та інформаційних заходів, що розкривали історію, культуру, 

мистецтво, народні традиції Японії. Так, з нагоди свята «Хару Мацурі – Свято 

Весни в Японії» відбулись святкові урочистості в яких прийняли участь 

виконавці японської народної музики на бамбукових флейтах – сякухаті Сергій 

Максименко та Тамара Рогозіна, народна майстриня  вишивки нецке та глоу-

арт Тетяна Протчева, художниця Тамара Рогозіна, майстри айкідо, учні Дитячої 

школи мистецтв №4.  Приємно   зазначити,   що в заході прийняли участь: 

Перший секретар посольства Японії в Україні – пан Танджі Хідеюкі, Президент 

Української Федерації Ґо Дмитро Яценко, представники громадськості 

(бібліотека № 160); 
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- окремо необхідно відмітити Акції «Бібліосутінки» та «Бібліоніч», в ході яких 

відбулись інформаційно – розважальні програми «Три години в Японії» та 

«Япономанія» (бібліотека №160); 

 

 

- в рамках вищезазначеного проекту були організовані  виставки творчих робіт 

майстрині художньої вишивки Тетяни Протчевої «Вишивка «GLOW ART» - 

сяюче мистецтво», «Дивовижний світ японського мистецтва». Також, відбулась 

творча зустріч з художником – графіком Ольгою Адам «Знайомство з 

незнайомим» та майстер-клас японського живопису сумі-е (бібліотека №159); 

- в червні місяці  другий рік поспіль в парку «Позняки» для дарничан та гостей 

міста  відкрито  літню читальну  залу  «Бібліотека просто неба - Okugai 

toshokan»; 
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- в цьому ж парку в рамках Всеукраїнської акції «Паростки єднання» відбулось 

висадження паростків з жолудів вікових дубів  з Тарасової Гори за ініціативи 

парафії Святих Бориса і Гліба УГКЦ; 

 

- за підтримки Просвітницького центру Фонду пам’яті Блаженнішого 

Митрополита Володимира в Дитячій  художній школі № 11 відбулась виставка 

ікон «СВІТЛО ІСТИНИ», в рамках якої  в школах естетичного виховання 

району  пройшли майстер класи з техніки мозаїки  Іконописної школи–

майстерні «Ассіст» з м. Вінниці; 

- в рамках мистецького Проекту, присвяченого творчості відомого українського 

поета та художника Тараса Шевченка та відомого іспанського художника і 

гравера Франсиска Гойї в  Публічній бібліотеці № 160 сімейного читання  

відбулась зустріч з автором цього проекту,  супрематистом, митцем нової 

формацiї Карлосом Ґарсія Лаосом; 

- за участі українського товариства «Світло на сході» спільно з громадою 

«Духовне відродження» в Палаці культури «Дарниця» відбувся дитячий 

соціальний духовно-просвітницький захід для дітей Дарницького району; 

- з нагоди пісенного конкурсу «Євробачення-2017» в  парку культури та 

відпочинку  «Партизанська Слава», відбулось відкриття розважальної фан-зони 

пісенного конкурсу «Євробачення - 2017».  Це була єдина на Лівому березі  

міста Києва розважальна  зона з  трансляцією прямого ефіру,  облаштована  

фото-зонами, майстер – класами, ярмарком hand – made, святковою торгівлею; 

- до Дня столиці та Дня Києва  в парку «Позняки» відбулося  районне  святкове 

свято «Красень Київ над сивим Дніпром» за участю театру пісні «Джерела», 
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творчих колективів  району, майстер класів від структурних підрозділів ДРДА,  

ярмарка hand – madе. 

 З метою надання культурних послуг мешканцям та охоплення різних верст 

населення в Палаці культури «Дарниця» проводились різні мистецькі проекти, 

зокрема:  

• дитяче свято «Міні Міс Дарниці-2017»;  

 

• співочий  батл серед вокальних колективів Дарницького району міста 

Києва.  

       Бібліотеки району залучили 43223 користувача, надали бібліотечні послуги 

190238 жителям району, організували  роботу 19 безоплатних  груп за 

інтересами та творчих об’єднань. 

      Заняття секцій, гуртків та студій різних жанрів у І півріччі 2017 року 

відвідувало понад 2260 дітей та молоді, надано пільг з оплати за навчання 238 

особам. 

Протягом звітного періоду 468 учнів шкіл естетичного виховання були 

учасниками конкурсів і фестивалів різного рівня: міжнародних, всеукраїнських, 

міських, районних. З них  308 учасників отримали нагороди різного рівня. 

За  результатами  2016/2017 навчального року 7 учнів початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів отримали творчу стипендію 

Київського міського голови. 

У І півріччі 2017 року покращено матеріально-технічну базу закладів 

культури району на  96,8 тис. грн.               

 Продовжено підготовку та оформлення відповідної  дозвільної 

документації із створення та відкриття театру в Дарницькому районі. Це дасть 

можливість на районному рівні значно якісніше формувати імідж Дарницького 

району та розвивати культурно-просвітницьку діяльність його мешканців. Крім 

того, відкриття театру дасть додаткову змогу креативно розвиватись 

особистостям у сфері театрального мистецтва, «народжувати»  нові імена та 

здобувати перемоги.  

Найважливішим залишається вирішення питання будівництва у 

Дарницькому районі сучасних іміджевих соціально-культурних об’єктів.      
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13. Промисловий сектор та адміністративна сфера 

  
          Протягом І півріччя 2017 року Дарницькою районною в місті Києві 

державною адміністрацією з метою забезпечення позитивних тенденцій 

розвитку району здійснювалась координація діяльності структурних підрозділів 

апарату адміністрації, установ та підприємств, які належать до сфери 

управління Дарницької РДА, з виконання плану заходів Дарницького району   

м. Києва та реалізації  Програми  економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2017 рік. 

         Основні напрямки: фінансова політика, управління комунальним майном, 

розвиток реального сектору економіки, поліпшення демографічної ситуації та 

ринку праці, житлово-комунальне господарство, освоєння капітальних видатків 

та споживчого ринку.   

          Для забезпечення співпраці з промисловими підприємствами 

Дарницького району, визначення основних тенденцій розвитку промислового 

комплексу, з’ясування та подальшого вирішення проблемних питань, що 

виникають на підприємствах  у процесі  діяльності, впродовж                               

І півріччя 2017 року проводились зустрічі, наради за участю керівництва 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. У травні місяці 

заступником голови райдержадміністрації Захарченко П.П. були здійснені  

виїзні зустрічі на промислові підприємств: ПАТ «Елміз», ДП «КДЗ 

«Буревісник», ПАТ «Київський радіозавод» та ТОВ «Олбрізсервіс». 

         Також з метою підтримки та взаємодії з промисловими підприємствами 

Дарницького району були проведені наступні заходи: 

       - 24.05.2017 за ініціативи системи Торгово-промислових палат в Україні 

відбувся ІІІ Національний форум з підтримки експорту, в якому взяли участь 

промислові підприємства Дарницького району. У рамках форуму були 

розглянуті актуальні питання застосування механізмів державної та 

недержавної підтримки експорту, організації промислової кооперації, як 

всередині країни, так і за її межами, ведення інвестиційної та інноваційної 

діяльності; 

       - 25.05.2017  в.о. голови Дарницької РДА Лозовий В.Б. та заступник голови 

Дарницької РДА Захарченко П.П. у  рамках святкування Дня Києва та 

національного проекту  серії виставкових заходів «Зроблено в Україні» взяли 

участь у виставці «Зроблено в Києві», організаторами якої виступили Київська 

міська державна адміністрація, Торгово-промислова палата України та 

Асоціація міст України. Дарницький район міста Києва представляли  ПАТ 

«Елміз», ПАТ «Київський радіозавод»,  ДП «КДЗ «Буревісник», ТОВ 

«Олбрізсервіс», ФОП Гегельська, ПАТ «Дарницький завод ЗБК», ПрАТ 

«Велвана», ТОВ «І.С.М. Холдінг», ПАТ «Південь», ТОВ «Фабрика Сувенір». 
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          На заході свій інвестиційний проект було представлено ПАТ  «Елміз» - 

проект «Зарядна станція для електромобілів потужністю 75 кВт».   

          

  
 

         Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація та підприємства, 

які презентували на виставці кращі зразки своєї продукції, були відзначені  

Дипломами учасників виставки «Зроблено в Києві» в рамках національного 

проекту серії виставкових заходів «Зроблено в Україні». Також, було 

нагороджено у номінації «Кращий експортер року» за результатами 

зовнішньоекономічної діяльності в 2016 році в галузі «Текстильне 

виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів із шкіри та інших матеріалів» 

- ТОВ «Київський фурнітурний завод». 
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                                       Адміністративні послуги 

          

         У Дарницькому районі функціонує Центр (відділ) надання 

адміністративних послуг, у якому створені  сприятливі  умови  для  подачі  та  

отримання   заявниками  адміністративних послуг у зручний   для  них  час. 

Після реконструкції будівлі значно збільшилась пропускна спроможність 

Центру. 

         Впродовж І півріччя 2017 року Центром (відділом) надання  

адміністративних  послуг Дарницького району надано понад – 43 тисячі 

адміністративних  послуг та понад 15 тисяч консультацій.  

         Як відомо, українці з 11 червня 2017 року можуть їздити в країни 

Євросоюзу без віз. Для цього потрібно мати біометричний паспорт для виїзду 

за кордон. 

          Дарницька райдержадміністрація долучилася до цього процесу. Було 

вжито низку заходів, щодо оформлення біометричних паспортів та паспортів 

громадянина України у формі ID картки в Центрі надання адміністративних 

послуг. 

 З 16 травня 2017 року в Центрі розпочато прийом документів щодо 

оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі ID- картки та 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон  (встановлено 4 станції  для  

прийому документів; 1 станція – видача документів). 

Адміністраторами  прийнято  близько 3,5 тис. документів для надання 

адміністративних послуг з оформлення та видачі паспортів, а саме: 

- паспорта  громадянина  України  для  виїзду за кордон – 2764 штук; 

- паспорта  громадянина  України  у  формі   ID – картки –  699 штук. 

На шляху до децентралізації влади органам виконавчої влади в т.ч. 

Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації делеговано 

повноваження з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування 

фізичних осіб та повноваження у сфері державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців.  

         З цією метою утворено відділи з питань реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб (орган реєстрації) та відділ державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

         Відтепер органи виконавчої влади самостійно реєструють місце 

проживання; здійснюють реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців. Зазначені зміни  спрямовані на реформування системи надання 

адміністративних послуг у сфері реєстрації, забезпечення її відкритості та 

прозорості, ефективності та доступності для громадян та бізнесу. 

       Протягом І півріччя 2017 року відділом з питань державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців було надано майже 10500 

послуг у сфері державної реєстрації.  

         За  І півріччя 2017 року до міського бюджету надійшло понад 660 тис. грн 

від адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців у Дарницькому районі міста Києва. 
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        Водночас, робота органу реєстрації у І півріччі 2017 року ускладнювалась 

через відсутність Реєстру територіальної громади міста Києва, формування і 

ведення якого передбачено здійснювати органами реєстрації в порядку, 

встановленому законодавством України. 

        На сьогоднішній день працівників органу реєстрації підключені до системи 

Реєстру територіальної громади міста Києва. Розпочато наповнення Реєстру 

даними з картотеки реєстраційного обліку мешканців Дарницького району, яка 

на сьогоднішній день знаходиться частково в електронному вигляді та в 

паперовому вигляді, за попередніми оцінками складає близько 480 тис. діючих 

карток та близько 200 тис. архівних, які зберігаються  постійно (не 

знищуються) та надходять до державних архівів на зберігання через 75 років. 
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       Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація вдячна усім 

громадським організаціям, Громадській Раді, Духовній раді церков, 

депутатському корпусу усіх рівнів, активістам, волонтерам, 

підприємствам та мешканцям Дарницького району за співпрацю у 

вирішенні найболючіших проблемних питань, за ініціативність, за 

небайдужість до долі району, за активну громадську позицію. 

       Сподіваємось і надалі співпрацювати у реалізації наших спільних планів 

та задумів на благо розвитку і процвітання нашого району! 

 


