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І. Вступ 
 

Відповідно до Конституції України, 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", відповідно до частини третьої статті 45 Закону 

України «Про державну службу», на виконання наказу Національного агентства 

України з питань державної служби від 20.12.2016 № 277 «Про затвердження 

Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої 

влади», рішення Київської міської ради від 09.02.2017 № 832/1836 «Про 

громадський звіт щодо роботи районних державних адміністрацій», 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 20.09.2017 № 1169 «Про затвердження Порядку 

проведення громадського звіту про роботу районних в місті Києві державних 

адміністрацій», з метою належного інформування громадськості про результати 

здійснення наданих повноважень, реалізацію Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням  

Київської міської ради від 21.12.2017 «Про Програму економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки» та на виконання рішення 

Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 

2018 рік», Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією  

(далі – Дарницька райдержадміністрація) підготовлено звіт про проведену 

роботу за 2018 рік. 

Діяльність Дарницької райдержадміністрації 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.  

До складу Дарницької райдержадміністрації у 2018 році входили апарат та 

9 структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права.  

Структурою Дарницької райдержадміністрації на 2018 рік передбачено 378 

штатних одиниць. Фактично працюючих – 338 державних службовців. 

Упродовж звітного періоду у Дарницькій райдержадміністрації призначено 

74 працівника та звільнено 54. За різними навчальними програмами пройшли 

підвищення кваліфікації 91 працівник. 

З метою більш якісного проведення публічних закупівель, недопущення 

можливих порушень, зменшення та запобігання ризиків корупції Дарницькою 

райдержадміністрацією постійно здійснювався контроль за вчасним 

оприлюдненням договорів, актів виконаних робіт та звітів на веб - порталі 

«Київаудит» (kyevaudit.gov.ua) і на Єдиному порталі публічних коштів           

«Е-дата» (e-data.gov.ua). 

Також, проводилась оцінка діяльності щодо ефективності функціонування 

системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, 

визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і 
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виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання 

адміністративних послуг та виконання контрольно - наглядових функцій, 

завдань, визначених актами законодавства, та ризиків, які негативно впливають 

на виконання функцій і завдань Дарницької райдержадміністрації. 

Діяльність Дарницької райдержадміністрації протягом 2018 року була 

розгалуджена та зосереджена на вирішення питань у різних сферах 

життєдіяльності. 

Основні зусилля спрямовувалися на наповнення бюджету, на соціальний 

захист населення, на збереження мережі та розвиток охорони здоров’я, освіти, 

культури, житлово-комунального, торговельного та побутового обслуговування 

мешканців району, утримання в належному санітарно-технічному стані 

території району та її благоустрою. 

 Постійно в полі зору Дарницької райдержадміністрації перебували 

питання розвитку промисловості, ринку праці, підприємництва, екологічної 

безпеки, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, організації 

змістовного дозвілля населення тощо.  

Завдяки взаємодії Дарницької райдержадміністрації і правоохоронних 

органів проводилися практичні заходи щодо забезпечення суспільного спокою, 

законності та правопорядку. 

Упродовж 2018 року проведено 11 засідань Колегії Дарницької 

райдержадміністрації, за результатами яких було надано 114 доручень, та         

20 апаратних нарад Дарницької райдержадміністрації із наданням                    

272 протокольних доручень. 

Протягом 2018 року у Дарницькій райдержадміністрації зареєстровано 

1182 розпорядження та 822 накази керівника апарату. 

Найбільше розпоряджень було підготовлено з питань: 

- сім’ї, молоді та неповнолітніх – 289; 

- соціального захисту населення – 233; 

- кадрової роботи – 157; 

- комунального майна – 130; 

- обліку та розподілу житлової площі – 57; 

- містобудування та архітектури – 53. 
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ІІ. Загальна соціально-економічна характеристика 

розвитку Дарницького району м. Києва 

      Дарницький район розташований на лівому березі Дніпра і на 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 

13 363 га, площа водного басейну – 556,1 га, зелених насаджень – 1 303,6 га.  

       За статистичними даними чисельність зареєстрованого населення 

Дарницького району за 2018 рік, порівняно з даними на кінець 2017 року, 

зросла на 3,6 тис. осіб та станом на 01.12.2018 становить 343,4 тис. осіб, 

збільшення чисельності населення відбулось за рахунок природного та 

міграційного приросту. 

       Життєдіяльність  Дарницького району забезпечує: 

 

Промисловість 

Промисловий комплекс району представлений 77 підприємствами, що 

розподілені за видами економічної діяльності на 10 сфер. За  статистичними 

даними за січень-листопад 2018 року обсяги реалізованої продукції по 

Дарницькому району склали 6 547,3 млн грн, що на 1 942,9 млн грн більше в 

порівнянні з відповідним періодом 2017 року.  Питома вага обсягів реалізованої  

промислової продукції Дарницького району в загальноміських обсягах 

реалізації складає  3,9%. У структурі промисловості району найбільшу питому 

вагу за обсягами реалізації продукції займають підприємства хімічної та 

фармацевтичної галузі, машинобудування і виробництво готових металевих 

виробів.  

  

Будівництво 

У Дарницькому районі за 2018 рік завершено будівництво та введено в 

експлуатацію 13 житлових будинків на 3 563 квартири загальною площею  

181,45 тис. кв. м. 

 

Житловий фонд 

Станом на 01.01.2019 житловий фонд Дарницького району налічує           

995 житлових будинків. 

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. 

Структура житлового фонду станом на 01.01.2019 виглядає наступним 

чином: 

- 546 житлових будинків комунальної форми власності; 

- 201 об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків; 

- 151 житловий будинок, побудований за кошти інвесторів; 

- 57 житлово-будівельних кооперативів; 
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- 39 відомчих гуртожитків; 

- 38 відомчих житлових будинків. 

 

Торгівля 

Для забезпечення мешканців району товарами широкого вжитку та 

платними послугами в районі функціонує широка мережа підприємств   

побутового призначення у загальній кількості 1 964 об’єкти, що включає:  

- 709 закладів непродовольчої мережі; 

- 572 підприємства побуту; 

- 345 закладів продовольчої мережі;      

- 305 закладів ресторанного господарства; 

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

соціальних сортів; 

- 7 підприємств ринкової мережі. 

За 2018 рік у Дарницькому районі відкрито 84 нових підприємства 

соціальної інфраструктури, загальною площею 48 699,0 кв. м, з них: 

- 41 непродовольчий магазин загальною площею – 41 303,0 кв. м; 

- 18 продовольчих магазинів загальною площею – 4 313,5 кв. м; 

- 14 підприємств побуту площею 286,0  кв. м; 

- 11 закладів ресторанного господарства загальною площею – 2 796,0 кв. м. 

 

Податки 

За останніми даними в Дарницькому районі зареєстровано 71 315 

платників податків, із них: 

- фізичних осіб – 46 814; 

- юридичних осіб – 24 501. 

 

Освіта 

У Дарницькому районі функціонує 117 закладів освіти, з них: 

- 62 заклади дошкільної освіти усіх типів і форм власності;  

- 46 закладів загальної середньої освіти; 

- 6 позашкільних навчальних закладів; 

- 3 школи-дитячі садки та навчально-виховні комплекси. 

 

Культура 

У Дарницькому районі мережа закладів культури налічує 19 установ, серед 

яких: 13 бібліотек, об’єднаних у Централізовану бібліотечну систему, з яких 3 - 

для дітей; 4 початкові спеціалізовані навчальні заклади - дитяча школа 

мистецтв № 4, дитяча школа мистецтв № 9, дитяча музична школа № 21, дитяча 

художня школа № 11; 2 заклади клубного формування - Палац культури 

«Дарниця» та Культурно-мистецький центр. На території району також 

розташовані: регіональний ландшафтний парк (далі - РЛП) «Партизанська 

слава», Палац культури «Дніпро», кінотеатри «Промінь», «Факел» та 

комерційні кінотеатри «Аладдін» і «WiZoria». 
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VIII. Охорона здоров’я 

         Систему закладів охорони здоров’я району складають:  

- 11 амбулаторій загальної практики сімейної медицини; 

- 4 центри первинної медико-санітарної допомоги;  

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

- 3 лікарні (Київська міська клінічна лікарня №1, Вузлова лікарня №1 

станції «Дарниця», Київська міська туберкульозна лікарня №1 з 

диспансерним відділенням);  

- 1 стоматологічна поліклініка;  

- 1 Київський медичний консультативний дитячий центр1;  

- 1 спеціалізована медико-санітарна частина № 10;  

- 1 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 Програми соціально-економічного розвитку міста 

Києва в частині використання коштів, головним розпорядником 

яких визначена Дарницька районна в місті Києві державна 

адміністрація в бюджеті міста Києва на 2018 рік 

        У загальному фонді бюджету міста Києва на 2018 рік для Дарницької 

райдержадміністрації були заплановані видатки на утримання бюджетних 

установ, комунальних підприємств, переданих до сфери управління району, та 

на виконання соціальних заходів в сумі 1 608 946,5 тис. грн. 

Виконання видатків за 2018 рік становить 1 541 993,6 тис. грн, що на 15% 

більше від показників 2017 року.  

  

Із загальної суми виділених коштів спрямовано: 

- на державне управління – 71 447,6 тис. грн, при річному плані          

72 922,1 тис. грн, що на 5 503,2 тис. грн більше видатків 2017 року, які 

становили 65 944,4 тис. грн; 

- на освіту – 1 353 544,5 тис. грн, при річному плані 1 415 485,9 тис. грн, 

що на 227 010,1 тис. грн більше видатків 2017 року, які становили       

1 126 534,1 тис. грн; 

- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 25 784,6 тис. грн, при 

річному плані 27 495,2 тис. грн, що на 2 843,0 тис. грн більше видатків          

2017 року, які становили 22 941,6 тис. грн; 

- на житлово-комунальне господарство – 37 291,4 тис. грн, або 100,0% до 

річного плану та менше на 41 661,6 тис. грн від видатків 2017 року, які 
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становили 78 953,0 тис. грн (за рахунок коштів дотації житлового фонду усіх 

форм власності); 

- на культуру і мистецтво – 51 384,3 тис. грн, при річному плані       

52 874,4 тис. грн, що на 7 510,8 тис. грн більше видатків 2017 року, які 

становили 43 873,5 тис. грн; 

- на фізичну культуру і спорт – 2 526,1 тис. грн, при річному плані     

2 862,3 тис. грн, що на 1 010,4 тис. грн більше видатків 2017 року, які становили 

1 515,7 тис. грн. 

 

У структурі видатків найбільша частина припадає на видатки соціально-

культурної сфери - це освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення, 

культура, фізична культура і спорт. Сукупна частка цих видатків у структурі 

загальної суми отриманих видатків з бюджету складає 93%, та на                      

238 374,6 тис. грн більше попереднього 2017 року. 

Найбільше зростання видатків за номінальним значенням відбулося за 

такими напрямами:  

- освіта – на 227 010,4 тис.  грн, або більше на 20,2%; 

- культура - на 7 510,8 тис. грн, або більше на 17,1%; 

- соціальний захист та соціальне забезпечення – на 2 843,0 тис. грн, або 

більше на 12,4%; 
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Найвищі показники виконання річного плану у житлово-комунальному 

господарстві (100,0%), державному управлінні (97,9%), культурі (97,2%), освіті 

(95,6%).  

 

       
 

Частка видатків на оплату праці з нарахуваннями є найбільшою серед усіх 

видатків. У 2018 році на проведення цих видатків було спрямовано     

1 218 442,8 тис. грн. Заборгованість по заробітній платі працівникам 

бюджетних установ району відсутня. Виплата заробітної плати здійснювалась 

своєчасно. 

На оплату за спожиті енергоносії було спрямовано 127 723,7 тис. грн. 

Оплата здійснювалась згідно з актами, наданими компаніями - 

постачальниками комунальних послуг. 

На оплату харчування спрямовано 64 697,8 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 „Соціальний 

захист та соціальне забезпечення” забезпечувалось харчування дітей у 

відділенні для дітей з дитячим церебральним паралічем. 

Видатки на оплату медикаментів всього склали 582,8 тис. грн.  

Видатки на виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч 

киянам» склали 2 406,3 тис. грн, або на 338,9 тис. грн більше видатків           

2017 року, які становили 2 067,4 тис. грн. Використання коштів проводилось 

наступним чином: 
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- 1 556,4 тис. грн направлено на виплату матеріальної допомоги 

малозабезпеченим мешканцям району (допомогу отримали 1 277 мешканців, 

середній розмір допомоги склав 1 200,00 грн); 

- 606,0 тис. грн направлено на виплату заробітної плати психологам, які 

надають психологічну допомогу учасникам антитерористичної операції; 

- 199,9 тис. грн направлено на харчування одиноких та малозабезпечених 

громадян, які перебувають на обслуговуванні в Територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району 

м. Києва (набори видавались щоквартально та додатково до чотирьох свят, було 

придбано 1 853 продуктові набори, отримали набори – 627 осіб);  

- 44,0 тис. грн направлено на оплату громадських робіт (до виконання робіт 

залучено 30 осіб).  

Видатки на виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» 

склали 537,4 тис. грн. З них 530,0 тис. грн використано на фінансову підтримку 

громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, та        

7,3 тис. грн на проведення районних соціальних заходів до державних свят.   

Загалом, на фінансування захищених статей видатків виділено       

1 413 251,7 тис. грн, або 91,7% від загальної суми проведених видатків, 8,3% 

направлено на інші видатки, до яких віднесено: дотацію житлового фонду усіх 

форм власності (449,9 тис. грн), проведення благоустрою в районі           

(36 791,5 тис. грн), утримання бюджетних установ району (90 280,2 тис. грн), 

проведення районних заходів (1 170,3 тис. грн). 

 

 
Із спеціального фонду бюджету міста Києва для Дарницького району у 

2018 році виділено 290 284,6 тис. грн, при плані 323 417,3 тис. грн. 

По структурі видатків  кошти розподілені: 

- на капітальний ремонт  використано 213 496,8 тис. грн при річній 

запланованій сумі 240 129,4 тис. грн; 



12 
 

- на капітальне будівництво використано 33 692,4 тис. грн при річній 

запланованій сумі 39 200,3 тис. грн; 

- на придбання обладнання для бюджетних установ та закладів району 

використано 19 967,1 тис. грн при річній запланованій сумі 20 528,8 тис. грн; 

- на компенсацію для придбання житла воїнам антитерористичної операції 

(далі - АТО) та сім'ям загиблих в АТО використано 17 528,8 тис. грн, або 

100,0% до плану; 

- на проведення благоустрою району за рахунок цільового фонду 

використано 5 599,5 тис. грн при річній запланованій сумі 6 030,0 тис. грн. 

 

Видатки на проведення капітального ремонту установ і закладів 

Дарницького району склали 213 496,8 тис. грн при річному плані            

240 129,4 тис. грн, або 88,9% від запланованої суми видатків та на           

32 231,2 тис. грн більше видатків 2017 року, які становили 181 265,6 тис. грн. 

Використання коштів на проведення капітального ремонту було виконано 

наступним чином: 

 

По галузі «Житлово-комунальне господарство» виконано: 

- заміну вікон в 106 житлових будинках на суму 27 631,3 тис. грн; 

- капітальний ремонт 54 сходових клітин на суму 18 502,1 тис. грн; 

- капітальний ремонт 18 фасадів на суму 12 020,4 тис. грн; 

- капітальний ремонт 17 вхідних груп на суму 5 221,7 тис. грн; 
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- капітальний ремонт 29 інженерних мереж та 5 електричних мереж на 

суму 5 529,7 тис. грн;  

- капітальний ремонт асфальтового покриття 22 міжквартальних проїздів 

на суму 11 235,4 тис. грн; 

- капітальний ремонт 5 місць загального користування  на суму                

40,6 тис. грн; 

- капітальний ремонт 4 покрівель на суму 2 897,5 тис. грн;  

- облаштування 38 ігрових та 9 спортивних майданчиків  на суму       

10 818,0 тис. грн; 

- капітальний ремонт 11 ліфтів у житлових будинках на суму               

1 822,4 тис. грн; 

- розроблено 2 проекти капітального ремонту гуртожитків на суму               

1 497,1 тис. грн. 

 

Капітальний ремонт фасаду за адресою: вул. Архітектора Вербицького, 8 

 

                  до утеплення                                             після утеплення 
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Капітальний ремонт вхідних груп за адресою: вул. Декабристів, 6 

 

                       до ремонту                                            після ремонту 

 

      
   

 Капітальний ремонт сходових клітин за адресою: вул. Ревуцького, 24/4 

 

                           до ремонту                                          після ремонту 
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Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних проїздів 

 

          
 

Проведений ремонт приміщень в будинку сімейного типу сім'ї Юсан на 

суму 671 тис. грн. 

По галузі «Освіта» виконано: 

- заміну вікон в 29 закладах на суму 24 019,7 тис. грн; 

- капітальний ремонт покрівлі в 15 установах на суму 9 554,9 тис. грн; 

- капітальний ремонт 14 приміщень на суму 11 471,2 тис. грн; 

- капітальний ремонт 12 фасадів на суму 22 355,9 тис. грн; 

- капітальний ремонт 10 інженерних мереж центрального опалення, 

холодного та гарячого водопостачання, каналізації та 3 електричних мереж 

на суму 2 511,8 тис. грн; 

- капітальний ремонт асфальтового покриття в 3 закладах на суму             

683,1 тис. грн; 

- капітальний ремонт 1 вхідної групи на суму 60,3 тис. грн; 

- капітальний ремонт 5 спортивних залів і допоміжних приміщень, 5 стадіонів 

та 1 спортивного майданчика; 

- капітальний ремонт 6 тіньових навісів та ігрових майданчиків на суму 

9 314,5 тис. грн; 

- капітальний ремонт 7 харчоблоків, 2 огорож та 1 місця загального 

користування на суму 4 212,5 тис. грн; 

- заміну освітлення на енергоощадливе в 2 закладах на суму 2 197,5 тис. грн; 

- створено безбар'єрне середовище (встановлено пандуси) в 35 навчальних 

накладах на суму 6 439,3 тис. грн. 

 

По галузі «Культура і мистецтво»  виконано: 

- капітальний ремонт приміщень бібліотеки сімейного читання № 143 та 

розроблення проекту для створення «Bibliohub» Центральної районної 

бібліотеки для дітей ім. Зої Космодем'янської  на суму 3 537,6 тис. грн; 

-   роботи по встановленню тротуарного покриття на території Палацу культури 

«Дарниця» на суму 1 089,3 тис. грн. 
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По галузі «Будівництво»: 

- проведено термосанацію будівлі загальноосвітнього навчального закладу       

№ 261 за адресою: вул. Архітектора Вербицького, 9-В на суму                      

26 828,7 тис. грн; 

- виготовлено проект на реконструкцію алеї від вулиці Декабристів, 7 до вулиці 

Архітектора Вербицького, 32-а на суму 1 100,0 тис. грн; 

- проведено роботи з реконструкції та модернізації ліфтів  в житлових будинках 

району на суму 644,6 тис. грн; 

-   виготовлено проекти на загальну суму 3 246,4 тис. грн: 

 - для реконструкції дошкільного навчального закладу № 345 за адресою:       

вул. Санаторна, 9-а з надбудовою; 

 - для термомодернізації дошкільного навчального закладу № 774 за     

адресою: вул. Архітектора Вербицького, 9-в; 

 -  для термомодернізації гімназії № 267 за адресою: вул. Архітектора 

Вербицького, 7а; 

- проведено роботи з реконструкції з облаштуванням території середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 289 за адресою:                             

вул. Славгородська, 14 на суму 1 872,7 тис. грн. 

За рахунок процесу взаємодії Київської міської ради, виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 

громадськістю міста, спрямованої на залучення активних мешканців до участі у 

бюджетному процесі, у 2018 році на території Дарницького району  було 

реалізовано 9 громадських проектів на суму 5 млн грн із 10 проектів, які стали 

переможцями. 

  Реалізація громадських проектів у 2018 році      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 498 «Скандинавська 

гімназія – спорт для всіх» 

392,515 тис. грн 

№ 86 «Спорт майданчик 

Слов’янської гімназії» 

391,990 тис. грн 

№ 399 «Реконструкція 

амфітеатру в парку імені 

Воїнів-інтернаціоналістів» 

373,232 тис. грн 

№ 421 ВЗАЄМОДІЯ 

«Реконструкція стадіонів 

шкіл № 127 та № 289» 

1 893,722 тис. грн 

№ 654 «Мультимедійний 

центр «Ключ до успіху»»  

400,000 тис. грн 

№ 544 «Огорожа для 

Слов’янської гімназії» 

391,990 тис. грн 

№ 747 «Спортивно-

оздоровчий майданчик для 

підлітків та дорослих на 

Позняках-2»  

387,989 тис. грн 

№ 542 «ВЗАЄМОДІЯ: 

інклюзивний спортивно-

ігровий майданчик»  

399,601 тис. грн 

№ 662 «Ключ до успіху» - 

інтерактивні шкільні класи 

Гімназії № 237»  

400,000 тис. грн 
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2.  Стан контролю за благоустроєм району, контролю та протидії 

розміщенню несанкціонованих місць стихійної торгівлі та 

самовільному встановленню тимчасових споруд. Реалізація 

державних та міських екологічних програм із збереження 

природного навколишнього середовища 

Дарницькою райдержадміністрацією постійно проводиться робота з 

організації благоустрою території району. Разом з тим, до участі в заходах 

залучаються громадські організації, представники бізнесу та громадяни, які 

небайдужі до належного санітарного стану довкілля й екологічного 

майбутнього району. 

        З метою утримання території в належному санітарному стані у 2018 році 

було проведено весняні та осінні заходи з благоустрою, озеленення. 

 

 

 

Здійснювався контроль за очищенням району від несанкціонованих місць 

накопичення будівельного та побутового сміття. Підготовлені та проведені 

заходи з благоустрою на таких територіях: 
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- прибережні смуги озер «Сонячне», «Вирлиця», «Срібний Кіл», 

«Синятин», «Жандарка», «Біле», «Лебедине», затоки «Берковщина»; 

- РЛП «Партизанська слава», парк «Позняки», лісопаркова зона 

(Харківська площа); 

 

 
 

- зелені зони за адресами: вулиця Старобориспільська, вулиця 

Бориспільська, вулиця Привокзальна, вулиця Поліська, станція метро 

«Позняки»; схили від станції метро «Червоний Хутір» до станції метро 

«Бориспільська»; схил від вулиці Г. Ващенка до вулиці Садова; схил від вулиці 

Г. Ващенка до  вулиці Колекторна; 

 

 
 

- проспект П. Григоренка, вулиць Зрошувальна,  Ремонтна, Вишняківська, 

Автотранспортна, Ташкентська, Ялинкова, Бориспільська, Тепловозна, 

Іжевська, Островського, Коцюбинського, Ревуцького, ріг вулиць Вишняківської 

та Ревуцького, провулок Любарський, вулиця Здолбунівська до залізничних 

колій, станція метро «Харківська» (під мостом);  
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- покинуті будівлі – дитячий садок на вулиці Бориспільській та паркінг на           

вулиці Л. Руденко;  

- біля спортивних майданчиків за адресою: вулиця Драгоманова, вулиця 

Бориспільська (стадіон «Добро»), вулиця Привокзальна (стадіон «Восход»). 

         Протягом 2018 року проводилася інвентаризація автомобільних стоянок та 

старих покинутих авто. Виявлено 7684 порушення Правил благоустрою, за 

якими були вручені приписи. Крім того, складено 381 адміністративний 

протокол за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

 

 

Упродовж 2018 року організовано або прийнято участь у 57 рейдах з 

ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях. 
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         Між тим, на балансі Комунального підприємства по утриманню зелених 

насаджень Дарницького району м. Києва (далі - КП УЗН Дарницького району) 

утримується 1303,62 га зелених насаджень  (парки, сквери, бульвари, 

проспекти, вулиці, урочища), в тому числі: зелені насадження уздовж вулиць та 

магістралей (94,23 га), квітники (1,5 га), газони (848,75 га). У цілому 

підприємством контролюється стан зелених насаджень Дарницького району на 

площі близько 1000 га. Загальна площа, що підлягає інтенсивному прибиранню, 

становить  865 га. 

Для підтримання належного санітарного стану на балансових територіях 

КП УЗН Дарницького району встановлено 344 урни для сміття та 108 

контейнерів для збору побутових відходів, сміття з яких вивозиться постійно. 

Усього за 2018 рік вивезено опалого листя, рослинних решток та сміття  

близько 7128 куб. м. 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 поточного виконання «Виробничої програми КП УЗН 

Дарницького району м. Києва з озеленення та благоустрою за 2018 рік» 

проведено комплекс заходів з утримання, озеленення та ремонту об’єктів 

благоустрою району. А саме, на території парків, скверів та вулиць було 

висаджено 7887 дерев листяних та хвойних порід, 7483 кущі, 837 тис. шт. 

квітів, влаштовано та відремонтовано 6,5 га газонів.  

Підтримуючи стратегію розвитку комунального об’єднання 

«Київзеленбуд» щодо збільшення вічнозелених рослин в місті Києві,                

КП УЗН Дарницького району в 2018 році було висаджено 415 хвойних дерев та 

3000 сіянців сосни звичайної в РЛП «Партизанська слава». 

Також, проводився комплекс робіт по догляду за зеленими насадженнями 

та елементами благоустрою. 

 

    

 

 У рамках підготовки до проведення у місті Києві фінальних матчів Ліги 

чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 на 
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в’їзді до міста Києва зі сторони міжнародного аеропорту «Бориспіль» була 

встановлена конструкція об’ємного напису UCLfinal з підсвіченням та 

стилізованою квітковою композицією. Вздовж проспекту М. Бажана та вулиці 

Дніпровська набережна на вертикальних металевих конструкціях висаджено  

ампельні квіти, а також облаштовано 7 644 кв. м квіткових клумб на 

Харківській площі, проспекті М. Бажана та вулиці Дніпровська набережна. 

 

  

 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 

«Про Програму економічного та соціального розвитку м. Києва на                

2018-2020  роки» та  розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 23.02.2018 № 292 «Про 

затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального 

ремонту на 2018 рік» на території Дарницького району здійснювались роботи з 

капітального ремонту, а саме: в РЛП «Партизанська слава» та скверів за 

адресою: вул. Ревуцького 36/2, вул. Декабристів, 5-Б, вул. Тростянецька, 47 та 

вул. Є. Харченка, 41. На цих об’єктах було висаджено 3 795 кущів, 57 дерев, 

влаштовано близько 11 000 кв. м доріжок з новим твердим мощенням, зроблено 

315 кв. м нових квітників та встановлено нові арт-об’єкти, в тому числі в РЛП 

«Партизанська слава»: влаштовано 5,9 га газонів, 260 кв. м квітників, 

висаджено 3 506 шт кущів та встановлено 14 арт-обєктів. 

 

     
 

Протягом звітного періоду КП УЗН Дарницького району брало активну 

участь у міських виставках квітів на Співочому полі у Печерському 
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ландшафтному парку, чаруючи киян та гостей столиці своїми композиціями, а 

саме: 

- щорічна весняна виставка тюльпанів; 

- літня квіткова виставка «Світ велетнів»; 

- фестиваль плавучих клумб; 

- осіння виставка хризантем. 

 

      
 

У 2018 році в межах фінансування виконані в повному обсязі роботи по 

проектам громадського бюджету: 

1. «Реконструкція амфітеатру в Парку ім. воїнів-інтернаціоналістів» - 

відновлення сцени, сходів та трибуни для глядачів амфітеатру; огородження 

амфітеатру. Враховуючи те, що загальна вартість робіт по даному об’єкту 

передбачає кошти з інших джерел, роботи на даний час продовжуються.  

 2. «Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик» - здійснено монтаж 

дитячого майданчика в РЛП «Партизанська слава». 

Продовжено впровадження енергозберігаючих технологій та проводиться 

комплекс заходів з переведення тепличного господарства і виробничої бази на 

автономне альтернативне опалення. З цією метою закуплено газогенераторні 

котли, здійснено їх монтаж та підключення. Це дасть змогу вирощувати більшу 

кількість квіткової продукції для потреб Дарницького району та підвищить її 

якість.  
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3. Стан житлово-комунального господарства в районі,  

виконання державних та міських програм 

        Пріоритетним для Дарницької райдержадміністрації 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 у 2018 році було забезпечено участь у 

формуванні державної житлової політики та підготовки 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 шляхів реформування житлово-комунального господарства.   

 

 

 
 
        Упродовж 2018 року здійснювався контроль за організацією роботи 

комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Дарницького району м. Києва» (далі – КП «КК з ОЖФ»), КП УЗН 

Дарницького району та комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Дарницького району» м. Києва (далі – КП ШЕУ Дарницького району). 
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Зазначеними підприємствами забезпечувалось належне утримання будинків, 

прибудинкових територій, зелених насаджень та балансових територій. 

КП «КК з ОЖФ» протягом 2018 року виконано робіт з утримання будинків 

та їх прибудинкових територій на загальну суму 44,6 млн грн, в тому числі з 

ремонту покрівлі, вхідних груп, інженерних мереж, сходових клітин, об’єктів 

благоустрою, герметизації стиків стінових панелей, відновлення обладнання 

ліфтів тощо. 

На виконання Комплексної цільової програми підвищення 

енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста 

Києва на 2016 - 2020 роки в 2018 році за кошти КП «КК з ОЖФ» в житлових 

будинках встановлено 391 енергозберігаючий світильник. 

Разом з тим, по галузі житлово-комунального господарства, залишаються 

невирішеними наступні питання: 

1.  капітальний ремонт застарілого житлового фонду; 

2. проведення експертного обстеження ліфтів, за результатами якого буде 

виконана їх заміна чи модернізація (станом на 01.01.2019 на обслуговуванні 

житлово-експлуатаційних підприємств Дарницького району перебуває         

3 724 ліфти, з яких 1 001 перевищив граничний строк експлуатації); 

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. 

Одночасно, Дарницькою райдержадміністрацією, як замовником 

виконання робіт, проведені роботи з капітального ремонту житлового фонду 

(заміна вікон, ремонт інженерних мереж, ремонт сходових клітин, капітальний 

ремонт фасадів).  

        На балансовому утриманні КП ШЕУ Дарницького району знаходяться 

об’єкти зовнішнього благоустрою: 

-  206,4 км доріг, загальна площа доріг та тротуарів 2 539,56 тис. кв. м; 

-  79,8 км закритої дощової каналізації; 

-  1 607 од. оглядових колодязів; 

-  2 681 од. зливоприймачів; 

-  7 195 пог. м колесовідбійної стрічки; 

-  4 499 пог. м напрявляючої пішохідної огорожі. 

З метою належного утримання дорожнього покриття КП ШЕУ 

Дарницького району в 2018 році виконало ряд заходів з відновлення 

благоустрою, а саме: 

-  роботи з поточного дрібного ремонту балансових вулиць Дарницького 

району: Бориспільська, Колекторна, Ревуцького, Харківське шосе, проспект     

П. Григоренка та інші загальним обсягом 14,1 тис. кв. м; 
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 -  заливку тріщин машинами Crafko серії Magnum обсягом  1,3 тис. кв. м з 

метою попередження значних руйнувань дорожнього покриття району на 

вулицях Світла, Є. Харченка, Архітектора Вербицького, Ревуцького, 

Славгородська, Тростянецька, Харківське шосе, проспект П. Григоренка;  

-  встановлено 500 од. антипаркувальних стовпчиків на проспекті              

М. Бажана, вулицях Княжий Затон, Ревуцького  та Харківській площі; 

-  заливку тріщин асфальтобетонного покриття машиною Crafko Super Shot 

обсягом 24,9 км по вулицях Ревуцького, Бориспільська, Архітектора 

Вербицького, Здолбунівська, Є. Харченка, Сортувальна та Харківське шосе; 
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 - роботи по відновленню асфальтобетонного покриття після розриттів 

обсягом 988 кв. м;  
- облаштовано 26 наземних пішохідних переходів заниженими бортовими 

каменями та тактильною плиткою для полегшення пересування осіб з 

обмеженими фізичними можливостями на вулицях Архітектора Вербицького, 

Ревуцького, Б. Гмирі, О. Кошиця, Драгоманова; 
- роботи по заміні направляючого пішохідного огородження загальною 

довжиною 1000 пог. м на вулицях Драгоманова, Княжий затон, Архітектора 

Вербицького, Тростянецька, Декабристів, Славгородська, Харківське шосе та 

проспект П. Григоренка; 

 
      - роботи з поточного (середнього) ремонту обсягом 10,3 тис. кв. м на 

вулицях Вереснева, Промислова, Світла; 

- встановлено 500 пог. м колесовідбійної стрічки по вулицях Садовій, 

Дніпровській набережній, Здолбунівській та по дорозі до станції метро 

«Червоний Хутір». 
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        Також, проводилось прибирання та миття вулиць Дарницького району 

згідно з титульними списками  зимового та літнього механізованого і ручного 

прибирання, які затверджені корпорацією «Київавтодор» та Дарницькою 

райдержадміністрацією, а саме: 

- зимове прибирання (2 001,15 тис. кв. м); 

- літнє прибирання (1 028,64 тис. кв. м). 

Крім того, КП ШЕУ Дарницького району виконувало в 2018 році роботи 

по капітальному ремонту внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових 

територій за адресами: вулиця Тростянецька, 2; М. Хвильового, 1; Ревуцького 

25-27; проїзд від вулиці Вишняківської до вулиці С. Крушельницької. 

Однак, і досі залишається невирішеним питання стосовно завершення 

будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро 

на залізничній ділянці Київ-Московський-Дарниця (далі – Дарницький міст).  

Згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 

№755-р та від 13.07.2004 №490-р було розпочато будівництво Дарницького 

мосту. Повний запуск об'єкта відбувся у 2011 році. Готовність об'єкта на 

сьогоднішній день становить 82,4 %, так як проектом було передбачено також 

облаштування автомобільної розв'язки з Дніпровською набережною, котра 

наразі відсутня. 

Будівництво Дарницького мосту мало би прискорити рух автомобілів у 

всіх напрямках і знизити навантаження на мости Патона і Південний. Проте 

відсутність транспортної розв'язки з Дніпровською набережною значно 

ускладнює ситуацію. 

Не дивлячись на те, що міст функціонує вже майже 7 років, через 

відсутність належного фінансування досі не реалізовано одну із надважливих 

складових проекту будівництва - транспортну розв'язку на Дніпровську 

набережну. 

Протягом останніх двох років коштів з Державного бюджету України на 

завершення будівництва не виділялось. 

У зв'язку з вищевикладеним та з метою покращення транспортної 

інфраструктури Дарницького району, а також покращення організації руху 

автомобілів, Київська міська рада звернулася до Кабінету Міністрів України та 

Верховної Ради України з питанням щодо виділення необхідного обсягу коштів 

з Державного бюджету України та передбачення їх у Державному бюджеті 

України на 2019 рік для завершення будівництва автомобільного з'їзду з 

Дарницького мосту на Дніпровську набережну. 

Дарницька райдержадміністрація сприяла розвитку конкурентного 

середовища у сфері обслуговування та управління житловим фондом. 

Наразі, на території Дарницького району, крім КП «КК з ОЖФ», об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ), та житлово-

будівельних кооперативів послуги з обслуговування житлового фонду надають 

такі організації, як: ТОВ «Новобудова»; КП ЕРЖФ «Житло-сервіс»;              

ТОВ УК «Житло-сервіс»; ТОВ «Ковальська - житлосервіс»;                             

ТОВ «Експлуатаційна компанія «Комфорт-майстер»; ТОВ Фірма «Компас»;   

ДП «Дарниця-1»; ТОВ «Рада»; ТОВ УК «Юкрейніан Сіті Сервіс»;                  
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ТОВ «Перший український експертний центр»; ТОВ МСК «Управдом»;  

ТОВ «Форвард Київ-Сервіс 09»; ТОВ «Житлокомфорт»; ТОВ «Адоніс-сервіс»; 

ТОВ «Промінь-С»; ТОВ «Київ-Комфорт-Сервіс»; ТОВ «Сервіс-житло-

комфорт»; ТОВ «Сервіс плюс»; ТОВ «Українське спеціальне житлово-

експлуатаційне сервісне підприємтсво»;  ТОВ «Рада-2»; ТОВ «Аркада-

Житлосервіс»; ТОВ «Інвестбудгаличина»; ТОВ КП «Комформ» та інші. 

Проводиться активна робота по створенню ОСББ, кількість яких зростає. 

Діють ініціативні групи по створенню ОСББ, їх представникам постійно 

надаються детальні роз’яснення щодо прав власників житлових та нежитлових 

приміщень. На офіційному веб-сайті Дарницької райдержадміністрації 

розміщена інформація щодо механізму створення ОСББ, алгоритму 

оформлення земельної ділянки ОСББ, програм енергозбереження та 

кредитування, роз’яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України щодо реалізації Закону 

України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку».  

Станом на 01.01.2019 у Дарницькому районі створено 201 ОСББ, із них 

протягом 2018 року - 11 ОСББ. Процес створення ОСББ триває.  

За безпосередньою участю представників Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) протягом 2018 року Дарницькою 

райдержадміністрацією проводились семінари та наради по програмах: 

- енергоефективності, капітального ремонту спільного майна у житлових 

будинках міста Києва, де створені ОСББ, а також у кооперативних будинках;  

 

 
 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/content/konkurs-proektiv-energozberezhennya-u-budynkah-osbbzhbk.html
https://dzki.kyivcity.gov.ua/content/konkurs-proektiv-energozberezhennya-u-budynkah-osbbzhbk.html
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        - співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних 

ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних 

будинках міста Києва. 
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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 

2018/2019 років здійснювалася відповідно до заходів, затверджених 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 04.06.2018 № 943 «Про підготовку міського 

господарства до осінньо-зимового періоду 2018/2019 років» та розпорядженням 

Дарницької райдержадміністрації від 15.05.2018 № 303 «Про заходи щодо 

підготовки районного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 

2018/2019 років». 

Створено оперативний районний штаб з питань підготовки районного 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років, на 

засіданнях якого постійно заслуховувалися звіти керівників комунальних 

підприємств та закладів бюджетної сфери району щодо виконання заходів з 

підготовки до зимового періоду. 

На виконання розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 05.10.2018 № 1798 «Про 

теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери» та від 12.10.2018 № 1850 «Про 

початок опалювального періоду 2018/2019 років у місті Києві» Дарницькою 

райдержадміністрацією забезпечено подачу теплоносія до закладів соціально-

культурного призначення та житлових будинків всіх форм власності. 

Одним із напрямків зниження залежності від використання природного 

газу на потреби опалення житлових будинків є виконання заходів з 

енергозбереження. Враховуючи зазначене, під час засідань оперативного 

районного штабу з питань підготовки районного господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період 2018/2019 років керівникам житлово-експлуатаційних 

організацій усіх форм власності, що мають на обслуговуванні житлові будинки, 

було повідомлено про їх персональну відповідальність за проведення 

необхідних ремонтних робіт та заходів з приведення житлових будинків у 

технічний стан відповідно до вимог законодавства. 

Для забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, 

обслуговуючими організаціями постійно проводяться 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. 

Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій Дарницького 

району наголошено про необхідність дотримання обсягів споживання 

енергоносіїв, а також попереджено про персональну відповідальність за 

недотримання встановлених лімітів та проведення своєчасних розрахунків за 

спожиті енергоносії і житлово-комунальні послуги. 

Працівниками КП «КК з ОЖФ» постійно проводиться роз’яснювальна 

робота серед мешканців, щодо утеплення своїх помешкань з метою збереження 
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тепла та своєчасної сплати коштів за житлово-комунальні послуги щоб 

уникнути перебоїв в наданні послуг.  

Для забезпечення економного використання тепла та його збереження в 

осінньо-зимовий період 2018/2019 років у житлових будинках силами житлово-

експлуатаційних підприємств району виконуються наступні роботи: 

- ремонт та профілактичні заходи в рамках управління житлових будинків; 

- 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; 

- приведення до належного стану електрощитових житлових будинків; 

- перевірка герметизації інженерних вводів, при необхідності-відновлення; 

-  відновлення опалення на сходових клітинах; 

- ремонт центральних та індивідуальних теплових пунктів; 

- промивка систем ЦО; 

- повірка контрольно-вимірювальних приладів (манометрів). 

Технічний стан внутрішньобудинкових інженерних мереж знаходиться на 

постійному контролі. Цілодобово працювала аварійна служба КП «КК з ОЖФ», 

яка складається з 4 бригад в загальній кількості 32 чоловіка (по 8 чоловік у 

кожній бригаді), із них: 20 слюсарів-сантехніків,  8 електриків та                         

4  зварювальника. У разі виникнення аварійних ситуацій в житлових будинках, 

своєчасно вживаються відповідні заходи щодо їх усунення. А при виявленні 

пошкоджень зовнішніх теплових мереж, які знаходяться на території 

комунальних підприємств, терміново повідомляються  балансоутримувачі цих 

мереж. 

 
 

Опрацьований алгоритм інформування мешканців району про відключення 

гарячого водопостачання, опалення та про аварійні ситуації у житлових 

будинках. Оперативними черговими Дарницької райдержадміністрації спільно 

з КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Євро-Реконструкція» щоденно проводиться 

звірка даних і надсилається інформація на центральну диспетчерську службу 
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15-57 в електронному вигляді із зазначенням конкретних планових дат 

відновлення постачання послуг. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 19.03.2018 № 442 «Про 

реконструкцію центрального теплового пункту за адресою: Харківське шосе, 

148-Б з влаштуванням індивідуальних теплових пунктів та реконструкцією 

інженерних мереж» виконано реконструкцію центрального теплового пункту за 

вказаною адресою із влаштуванням індивідуальних теплових пунктів у               

8 житлових будинках. 
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5. Заходи, які вживаються 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 райдержадміністрація у 2018 році 

здійснювала функції щодо реалізації державної політики у сфері управління 

комунальним майном, а саме виступала орендодавцем щодо нерухомого майна, 

яке передано до сфери управління, у встановленому законодавством порядку. 

З метою забезпечення ефективного використання нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Києва, створення нових робочих 

місць, підтримки соціальних проектів та розвитку підприємництва на підставі 

інформації, наданої балансоутримувачами, сформовано перелік майна, що 

віднесено до сфери управління та може бути передано в оренду. Цей перелік 

оприлюднено на офіційному інтернет-порталі Київської міської влади з  

розміщенням фотознімків та поверхових планів потенційних об’єктів оренди. 

Конкурсною комісією Дарницької райдержадміністрації на право оренди 

майна територіальної громади міста Києва за 2018 рік проведено 1 засідання, за 

результатами якого по 1 об’єкту нерухомості визначено переможця конкурсу на 

право оренди комунального майна, при цьому збільшено місячну орендну плату 

на 28,5 % у порівнянні із стартовою. 

Із 785,0 тис. кв. м площі нежитлових приміщень комунальної власності, що 

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

нерухомості передано 93,2 тис. кв. м (11,8 %), 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 43,9 тис. кв. м (47,0 %), 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. Загалом укладено 551 договір 

оренди з 319 орендарями. 

За 2018 рік за користування приміщеннями нараховано 19 219,46 тис. грн  

орендної плати, отримано 19 425,18 тис. грн з урахуванням перерахувань сум 

заборгованості минулих періодів, що становить 101,1 % від нарахованої суми коштів.  

       Для зменшення заборгованості з орендної плати Дарницькою 

райдержадміністрацією за 2018 рік разом з балансоутримувачами проведено 

відповідну претензійно-позовну роботу, у тому числі направлено боржникам        

243  приписи-попередження, 7 позовів до суду, 6 із яких задоволено, а також 

відкрито 2 виконавчих провадження. 

За результатами даних комунальних підприємств, установ – 

балансоутримувачів об’єктів комунальної власності станом на 01.01.2019  загальна 

заборгованість з орендної плати із урахуванням боргів минулих років становить 

1 347,03 тис. грн, у порівнянні із показниками на початок року заборгованість 

зменшилася на 390,38 тис. грн. Спільними зусиллями балансоутримувачів 

нежитлових приміщень комунального майна територіальної громади міста Києва та 



34 
 

Дарницькою райдержадміністрацією проведені організаційно-правові заходи з 

метою підвищення тенденції ефективного управління та використання майна 

територіальної громади міста Києва, а також забезпечення більш високих 

рейтингових показників діяльності. 

 

Зведені показники надходжень від оренди нерухомого майна 

за 2018 рік (тис. грн) 

 

 
 

1. Відділ культури Дарницької райдержадміністрації. 

2. Заклади охорони здоров’я Дарницької райдержадміністрації. 

3. Управління освіти Дарницької райдержадміністрації. 

4. КП «КК з ОЖФ». 

 

До бюджету міста Києва за 2018 рік 5 суборендарями було перераховано 

кошти у сумі 25,82 тис. грн. 

 З метою захисту майнових інтересів територіальної громади міста Києва та 

недопущення втрат міських активів Дарницькою райдержадміністрацією 

забезпечено проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

комунальної власності. Станом на 01.01.2019 зареєстровано право власності на     

236 об’єктів нерухомості із 359, що становить 65,7 % від їх загальної кількості.  

Постійно здійснювався контроль за діяльністю та аналізом результатів 

фінансово-економічної діяльності підпорядкованих комунальних підприємств. 
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Для оптимізації кількості неефективно працюючих підпорядкованих 

комунальних підприємств, здійснено заходи щодо їх припинення, відносно яких 

прийняті відповідні рішення, а саме: 

- Комунальне підприємство «Центр правової та інформаційної допомоги» 

Дарницького району м. Києва, код ЄДРПОУ 35198350; 

- Комунальне автотранспортне підприємство Дарницького району м. Києва, 

код ЄДРПОУ 33297116; 

- Комунальне підприємство «Школяр Дарницького району міста Києва», 

код ЄДРПОУ 31723057. 
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6. Забезпечення належної реалізації освітніх державних та 

міських програм у навчальних закладах району в межах 

повноважень 
 

У Дарницькому районі функціонує 117 закладів освіти усіх типів 

власності, загальною чисельністю педагогічних працівників – 5 189 осіб. З них: 

- 46 закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються 43 357 учнів;  

- 62 заклади дошкільної освіти, 3 школи-дитячі садки та навчально-виховні 

комплекси усіх типів і форм власності, в яких здобувають дошкільну освіту     

16 995 дітей; 

- 6 позашкільних навчальних закладів, в яких займається 9 240 вихованців. 

Протягом 2018 року мережа закладів освіти збільшилась за рахунок 

відкриття семи закладів: трьох комунальних закладів - дошкільної освіти № 

315, початкових шкіл  №№ 332 і 334, трьох приватних закладів освіти та 

закладу позашкільної освіти – Центру позашкільної освіти Дарницького 

району. 

Пріоритетним напрямом роботи закладів освіти району є питання 

інтелектуального, творчого та фізичного розвитку вихованців та учнів з 

урахуванням особистісних якостей кожної дитини. З раннього дитинства 

приділяється увага збереженню та зміцненню здоров'я вихованців дитячих 

садків.  

У 2018 році проводились районні змагання з плавання та змагання «Перші 

кроки», на яких старші дошкільники змагалися у виконанні вправ з основних 

рухів. Всього у закладах дошкільної освіти району налічується 39 стаціонарних 

плавальних басейнів. 

 

 
 

Для найталановитіших дарницьких дошкільнят у квітні проведено 

щорічний районний фестиваль дитячої творчості «Талановита малеча», у 

фінальному гала-концерті якого взяли участь близько 300 дітей.  
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Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» у 2018 році 

прийом дітей до перших класів здійснювався за новим порядком. До                

177 перших класів було зараховано 5487 учнів, що на 26 класів та 566 учнів 

більше порівняно з 2017 роком.  

 

 
 

Навчання в школі – важка та кропітка праця, підсумок якої – отримання 

документа про освіту. У закладах загальної середньої освіти з 22 травня по      

13 червня проведено зовнішнє незалежне оцінювання (далі - ЗНО). Для участі у 

ЗНО - 2018 зареєструвалося 3033 учасники та було залучено у якості 

інструкторів 560 вчителів. За результатами ЗНО одинадцять навчальних 

закладів Дарницького району входять до 100 найкращих закладів міста Києва. 

 

 
 

У 2018 році Свідоцтва про базову загальну середню освіту одержали     

2868 учнів, з них – 129 з відзнакою. Атестати про повну загальну середню 

освіту отримали 1752 випускники, з них 66 нагороджені золотими медалями «За 
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високі досягнення у навчанні» та 40 срібними медалями «За досягнення у 

навчанні».  

У Дарницькому районі інтеграція дітей з особливими освітніми потребами 

здійснюється в інклюзивних і спеціальних класах та спеціальних закладах 

загальної середньої освіти, які приймають дітей за місцем їх проживання. 

У 2018-2019 навчальному році у Дарницькому районі функціонують         

28 інклюзивних класів для дітей різних нозологічних груп, а саме: із затримкою 

психічного розвитку, загальним недорозвитком мовлення та порушенням 

слухової функції. У класах навчається 95 учнів. Також, працює 7 спеціальних 

класів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного 

розвитку та з порушеннями зору, в яких навчається 71 учень. Крім того, 

функціонує 2 спеціальні школи для дітей, які мають інтелектуальні порушення, 

затримку психічного розвитку та тяжкі порушення мовлення, де навчаються  

309 учнів. Для навчання таких дітей створені відповідні умови з урахуванням 

індивідуальних потреб, а саме: доступність будівель і приміщень, використання 

відповідних форм і методів освітньої роботи, психолого-педагогічний супровід, 

співпраця з батьками або особами, які їх замінюють. 

З метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком 

від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти у 2018 

році створено Інклюзивно-ресурсний центр № 2 Дарницького району м. Києва, 

який знаходиться за адресою: вул. Ю. Пасхаліна, 6/5. 

Станом на грудень 2018 року по галузі «Освіта» функціонують 6 закладів 

позашкільної освіти: 5 комплексних закладів та ДЮСШ «Дарниця».  

З лютого 2018 року розпочав роботу заклад позашкільної освіти – Центр 

позашкільної освіти Дарницького району, розміщений у вільних приміщеннях 

спеціальної школи № 10 за адресою: вул. Вакуленчука, 1.  

У 2018-2019 навчальному році в 660 групах закладів позашкільної освіти 

здобувають освіту 9290 дітей, що на 5% більше, ніж у 2017-2018 навчальному 

році. В 41 закладі загальної середньої освіти позашкільною освітою в шкільних 

гуртках та спортивних секціях охоплено 29902 учня. 

У закладах загальної середньої освіти та позашкільної освіти працюють 30 

творчих об’єднань, гуртків, які мають почесне звання «Зразковий художній 

колектив», 6 творчих об’єднань - звання «Народний художній колектив». У  

2018 році – 6 колективів здобули почесне звання вперше. 

Важливу роль у системі позашкільної освіти посідає національно-

патріотичне виховання дітей, проведення масових заходів, спрямованих на 

формування національної ідентичності, збереження історичної пам’яті, 

шанування борців за незалежність України.  

Протягом квітня-травня 2018 року в 40 закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти була проведена районна національно-патріотична акція 

«Блокпост пам’яті. Дарниця», під час якої понад 4500 учнів та педагогів відвідали 

виставку-музей «Блокпост пам’яті. Війна, якої немає…» на базі гімназії № 290, яка 

була створена за ініціативи Міжнародної асоціації дослідників фортифікації 

«Цитадель». У рамках акції проведено 34 патріотичні флешмоби під гаслом          
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«З Україною в серці», районний конкурс патріотичної пісні «Наша дума, наша 

пісня, не вмре, не загине».  

 

 
 

У травні 2018 року рої 31-го закладу загальної середньої освіти (понад    

350 дітей) взяли участь у І (районному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл (Джура)». Учасники змагалися у 13-ти 

конкурсних випробуваннях.  

Для керівників шкільних роїв 11.10-12.10.2018 та 27.12.2018 проведені 

семінари-практикуми на тему: «Організаційно-методичні аспекти та навчально-

виховні компоненти підготовки шкільних роїв до участі у Всеукраїнській 

дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)» та «Козацький 

дух у серцях українців». 

 

 
 

У Дарницькому районі, єдиному в місті Києві, вже два роки діє дорадчий 

орган - Дитячий парламент Дарницького району - структура, яка представляє 

інтереси дітей, на імітаційному рівні діє як законодавчий орган та просуває ідеї 

дитячого парламентаризму. У 2018 році проведено 4 сесії Дитячого парламенту 

у тому числі за участю народного депутата України та започатковані соціально-

освітні проекти «Батьки +» і «Відповідальне лідерство - шлях до успіху», 

проведений практичний семінар на тему: «Школа ефективної комунікації та 

прийняття спільних рішень в учнівському самоврядуванні» (21.09-23.09.2018). 
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З метою підтримки обдарованих та талановитих дітей у 2018 році 

організовано та проведено 32 районні конкурси, фестивалі, турніри, змагання, 

акції, в яких взяли участь понад 20 тисяч дітей шкільного віку. 

Серед наймасовіших: фестиваль позашкілля «KidsFest «Дарниця» - 2018», 

акція «Спортивна гордість і надія Дарниці – 2018», інтелектуальні ігри «Юніор-

турнір» та «Інтелект-турнір», VІІІ районний конкурс-фестиваль «Дарниця 

талантами славиться». 

 

 
 

Серед значних досягнень творчих колективів позашкілля слід зазначити 

перемоги оркестру народного художнього колективу естрадно-духової студії 

«Сувенір» дитячо-юнацького центру у проектах «Битва оркестрів. Діти» та 

«Битва оркестрів. Батьки і діти».  

Крім того, команда «Дарницькі тигри» відділення бейсболу ДЮСШ 

«Дарниця» у 2018 році стала: 

- бронзовими призерами Всеукраїнської шкільної ліги з бейсболу 

(гравці 2008 року народження і менше); 

- переможцями Всеукраїнських змагань в закритих приміщеннях «Кубок 

Бена Зобриста – Zorilla Cup» (гравці 2005-2009 року народження); 

- бронзовими призерами Міжнародних змагань «Кубок Вільнюса» 

(гравці 2005-2008 року народження); 

- срібними призерами Міжнародних змагань «Кубок Піщака» у місті 

Кутно, Польща (гравці 2006-2009 року народження); 

- призерами Чемпіонату України серед Ювеналів і Кадетів (гравці    

2006-2009 та 2003-2006 року народження). 
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 Чотири вихованці відділення бейсболу ДЮСШ «Дарниця» входять до 

складу збірної України U12 та один до складу збірної U15. У складі дорослої 

команди з бейсболу у Вищій Лізі Чемпіонату України групи «А» здобули 

бронзові медалі сім вихованців ДЮСШ «Дарниця», за що їм у 2018 році 

присвоєно звання кандидатів у майстри спорту.  

 

 
 

У період з 01.06.2018 по 25.06.2018 в 7 таборах відпочинку з денним 

перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти відпочивали     

543 дитини, з них 52 дитини, які потребують соціальної уваги та підтримки, 

отримали послуги з відпочинку на безоплатній основі. 

З метою реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти для створення освітнього середовища початкових класів Нової 

української школи було проведено закупівлю шкільних меблів для навчальних 

кабінетів. Придбані столи та стільці одномісні, столи для творчості, шафи для 

зберігання дидактичного матеріалу, шафи та секції з кольоровими       

шухлядами, дидактичні матеріали, мультимедійні комплекси, ламінатори, 

багатофункціональні пристрої загальною вартістю  23 189,1 тис. грн. 

 

 
 

Для створення комфортних та безпечних умов проводяться реконструкції 

та капітальні ремонти навчальних закладів.  

Протягом 2018 року у закладах освіти Дарницького району виконано та 

профінансовано капітальних ремонтів на загальну суму 108 359,22 тис. грн, 

зокрема: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80/paran8#n8
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80/paran8#n8
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- капітальний ремонт покрівель – 17 об’єктів (9 554,99 тис. грн); 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

- капітальний ремонт фасадів – 17  об’єктів (22 355,99 тис. грн); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- капітальний ремонт спортивних залів з допоміжними приміщеннями –  

5 об’єктів (7 924,6 тис. грн); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- капітальний ремонт ігрових майданчиків та тіньових навісів – 6 об’єктів 

(9 314,7 тис. грн); 
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- капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків – 5 об’єктів             

(4 261,1 тис. грн); 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- капітальний ремонт харчоблоків – 7 об’єктів (2 929,5 тис. грн); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- заміна вікон – 30 об’єктів (24 019,77 тис. грн); 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

- облаштування безбар’єрного середовища (пандуси, вхідні групи та місця 

загального користування для дітей з особливими освітніми потребами –            

35 об’єктів (6 439,7 тис. грн). 
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На ремонт, встановлення, налагодження та обслуговування автоматичної 

пожежної сигналізації у 2018 році було використано 19 151,1 тис. грн, що на          

18 433,7 тис. грн більше, ніж у 2017 році, у тому числі:  

- технічне обслуговування 12 закладів освіти (заклади загальної середньої 

освіти – 3, заклади дошкільної освіти – 9) – 750,8 тис. грн; 

- встановлення та налагодження систем пожежної сигналізації, систем 

оповіщення про пожежу в 21 закладі освіти (заклади загальної середньої освіти 

– 8, заклади дошкільної освіти – 13) – 18400,8 тис. грн. 

У рамках реалізації проекту «Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури, Українського фонду соціальних інвестицій V» у 2018 році  

продовжено капітальний ремонт п’яти групових приміщень на 100 місць у 

закладі дошкільної освіти № 809 за адресою: вул. А. Ахматової, 5-б. 

З початку 2018-2019 навчального року розпочато відвідування 

вихованцями закладу дошкільної освіти-новобудови № 315 на вулиці Княжий 

Затон, 12б (ділянка № 15 у 9-му мікрорайоні житлового масиву Позняки). 

Потужність дитячого садка  – 14 груп, 260 місць. 

 

 
 

Введено в експлуатацію заклад загальної середньої освіти - новобудову на 

проспекті М. Бажана, 34-а, у якому розміщені ліцей «Інтелект» на 1080 місць та 

початкова школа № 334 на 360 місць. Це перша енергоефективна і «розумна» 

школа в Україні. Школа побудована та оснащена відповідно до принципів 

Нового освітнього простору – мотивуючий простір та креативність, 

технологічність, енергоефективність та інклюзивність. Тут, окрім навчальних 

класів, є спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні класи, лінгафонні кабінети, 

класи образотворчого та музичного мистецтва, спортивні зали, актова зала зі 

звуковим та світловим обладнанням, бібліотека, медичний блок із процедурним 

та терапевтичним кабінетами, а також кабінет психолога і соціального педагога. 

У будівництві застосовані сучасні технології, які дозволять проводити 

освітній процес у максимально комфортних умовах. 

Інженерні системи школи обладнані системою автоматики, а управління 

ними здійснюється за принципом «розумного будинку». Управління систем 

будівлі здійснюється із єдиного центру і автоматично регулюється залежно від 

розкладу занять та зовнішніх природних факторів. Система вентиляції 

обладнана рекуператорами тепла, що дозволяють нагрівати припливне холодне 

повітря за рахунок теплого, що видаляється. Також, освітлювальні прилади у 
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класах автоматично змінюють яскравість залежно від наявного природного 

освітлення у приміщенні. Ці прогресивні рішення із енергозбереження 

дозволяють удвічі знизити споживання тепла в школі та забезпечують 

енергоефективність будівлі на рівні класу А. 

У школі встановлена система геотермальних теплових насосів, які 

використовують тепло землі для обігріву школи, роблять систему обігріву 

повністю автономною та незалежною від традиційних постачальників тепла. 

Усі ці технології дозволяють школі бути повністю енергонезалежною. 

Крім того, за підрахунками експертів, застосовуючи ці технології, економія на 

споживанні теплової енергії за 10 років становить понад 15 000,00 тис. грн. 

Крім того будівля школи пристосована до потреб маломобільних груп, 

встановлено ліфти, пандуси та заїзди.  

 

 
 

Продовжується реконструкція закладу дошкільної освіти № 652 на вулиці 

Бориспільській, 28/1. Проектна потужність оновленого дитячого садка –           

11 груп, 210 місць.  

Але для повного задоволення освітніх потреб мешканців району існують 

певні труднощі. У зв’язку з інтенсивним веденням житлового будівництва 

протягом останніх років у Дарницькому районі спостерігається постійне 

збільшення кількості дітей, які відвідують заклади освіти. Як наслідок – 

більшість шкіл та дитячих садків функціонують із перевищенням встановлених 

норм наповнюваності.  

Середній показник укомплектованості комунальних закладів дошкільної 

освіти та шкіл-дитячих садків становить 132 дитини з розрахунку на 100 місць. 

При цьому, кількість дітей, які перебувають у черзі на прийом до дитячого 

садка, за даними системи електронного запису дітей до закладів дошкільної 

освіти міста Києва станом на грудень 2018 року, становить 4343 особи. 

Наразі, надано пропозиції щодо їх включення до плану дій на 2017-2020 

роки щодо ліквідації черг на влаштування дітей у заклади дошкільної освіти. 

Проведення реконструкції зазначених вище дитячих садків надасть можливість 

відновити 815 місць. Залишається невирішеним питання передачі до 

комунальної власності закладу дошкільної освіти № 331. 

Станом на теперішній час найбільш загострена ситуація із забезпеченням 

мешканців Дарницького району місцями у школах та дитячих садках 
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спостерігається у наступних мікрорайонах: Позняки – 3, 4, 8, 11; Осокорки – 1, 

11; Осокорки Центральні – 1, 2, 2а, 3; Рембаза; Бортничі. 

Одним із питань, які потребують першочергового вирішення є питання 

відновлення роботи непрацюючих дитячих садків, зокрема: № 331 (державної 

форми власності), № 345, № 741 та № 799 (комунальної форми власності).  
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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 райдержадміністрацією впродовж 2018 року забезпечувалася 

реалізація міських цільових програм: «Турбота. Назустріч киянам» та 

«Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки. 

        Питанням соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни і праці, 

а також комплексної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції 

та членам їх сімей приділялася значна увага. З метою визначення і вирішення в 

межах компетенції соціально-побутових потреб ветеранів війни та осіб з 

інвалідністю реалізовувалося ряд соціальних програм, передбачених 

законодавством України. 

       Окрім того, упродовж  2018 року Дарницькою райдержадміністрацією 

забезпечувалася робота з громадянами, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та місць проведення антитерористичної операції, 

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

їм адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.  

    

     Державні та міські соціальні програми 

 

1) Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей. 

 

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Дарницької 

райдержадміністрації перебуває 2795 учасників АТО, яким встановлено статус 

учасника бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту».  

Щомісячну адресну матеріальну допомогу для покриття витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг киянам-учасникам АТО, членам їх сімей та 

членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення АТО у 2018 році 

нараховано 208 особам. 

Протягом 2018 року грошову компенсацію за належні для отримання жилі 

приміщення було призначено наступним категоріям осіб:  
- 5 особам з інвалідністю ІІ групи (АТО) та членам їх сімей; 

- 5 особам категорії «Член сім’ї загиблого»; 

- 13 особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи з числа учасників 

бойових дій на території інших держав; 

- 25 внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей. 
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Усім зазначеним категоріям осіб перераховано грошову компенсацію за 

належні для отримання жилі приміщення, з них 8 придбали житло.  

Також здійснювалось направлення учасників бойових дій (АТО) до 

Дарницької районної філії Київського міського центру зайнятості для 

подальшого проведення професійної орієнтації щодо вибору напряму навчання. 

Протягом 2018 року 13 осіб пройшли професійне навчання. 

 

 

Для проходження психологічної реабілітації до реабілітаційних установ 

направлено 13 учасників бойових дій (АТО), у тому числі 1 особу, постраждалу 

під час Революції Гідності.   

Протягом 2018 року здійснювалось надання одноразової адресної 

матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Дарницького 

району. Таку матеріальну допомогу на загальну суму 1 530,1 тис. грн отримали 
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1076 малозабезпечених мешканців Дарницького району, які опинилися в 

складних життєвих обставинах. 

 

 

Крім того, забезпечено реалізацію пілотного проекту із надання 

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини. 

Протягом 2018 року видано 847 одиниць допомоги. 

 

 

2) Санаторно-курортне оздоровлення та забезпечення засобами 

реабілітації пільгових категорій громадян 

З метою надання всебічної соціальної допомоги киянам учасникам АТО та 

членам їх сімей здійснювалось направлення до санаторно-курортних закладів 

для проходження ними оздоровлення.  
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 У рамках реалізації міської цільової програми «Турбота. Назустріч 

киянам» на 2016-2018 роки - оздоровлення дітей киян-учасників АТО віком до 

14 років відбувається у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків. 

 У 2018 році до санаторіїв було направлено 118 дітей, з них 3 дітей 

категорії «Член сім’ї загиблого». 

  

Учасники Революції Гідності та АТО направлялися до санаторно-

курортних закладів для проходження ними санаторно-курортного 

оздоровлення. Всього в санаторіях України у 2018 році було оздоровлено         

41 особу на загальну суму 319,9 тис. грн. 

Для забезпечення окремих пільгових категорій громадян санаторно-

курортним лікуванням здійснювалось направлення їх до санаторних закладів 

України. Впродовж звітного періоду оздоровлено 505 осіб з числа ветеранів 

війни і праці, осіб з інвалідністю та учасників бойових дій. 

Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб 

протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортезами шарнірними на нижні кінцівки 

та кріслами колісними здійснюється згідно з договорами, укладеними органом 

соціального захисту населення з підприємством та законними представниками 

дітей з інвалідністю. Протягом 2018 року видано 1781 направлення та укладено 

173 договори на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. 
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 З метою забезпечення своєчасності, комплексності і безперервності 

реабілітаційного процесу, а також для запобігання погіршення стану здоров’я 

осіб з інвалідністю та посилення незалежності людей з обмеженими 

можливостями здійснюється їх направлення до реабілітаційних установ.  

Усього протягом 2018 року до Центру реабілітації та відпочинку 

«Акварель» м. Скадовськ направлено 37 дітей у супроводі дорослого. Крім 

того, до інших реабілітаційних установ направлено 42 дитини з інвалідністю.  

 Укладено 91 трьохсторонню угоду для оздоровлення осіб з інвалідністю в 

санаторіях України. 

 

                                             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 Дарницького району міста Києва (далі – 

Центр). 

        Протягом 2018 року до Центру за допомогою та соціальною підтримкою 

зверталися: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

внутрішньо переміщені особи, учасники АТО, їх сім’ї, а також родини загиблих 

учасників в зоні АТО; 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. 

Для цього Центром реалізовувались соціальні програми та проводились 

наступні заходи: 

1. ХІ районний фестиваль для прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу Дарницького району «Зігріті любов’ю!». У програмі фестивалю: 

майстер – класи для дітей, тренінгова програма для батьків, гала - концерт 

учасників фестивалю, фотовиставка «Щасливі миті життя». Цей фестиваль 

унікальний. Тільки в нашому районі одинадцять років поспіль зустрічаються  

батьки – вихователі,  діти  з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу.  

2. Соціальна програма «Здійснення комплексних заходів з надання 

соціально-психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх родин». 

Основні завдання: надання соціально-психологічної допомоги демобілізованим 

учасникам АТО, 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 у сімей самостійно їх долати, проведення соціальних інспектувань та 

оцінки потреб сімей. До реалізації програми були залучені 5 позаштатних 

фахівців із соціальної роботи за кваліфікацією «психолог» в рамках міської 

цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки.        
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      Станом на 29.12.2018 на обліку в Центрі перебувало 445 сімей учасників 

АТО. У  2018 році учасникам АТО та їх сім’ям було надано                                  

5 115 різноманітних соціальних послуг.  Проводилася відповідна робота з 

організації соціально-адаптаційних та культурологічних заходів для  дітей та 

сімей. Розповсюджувались інформаційні матеріали в закладах охорони 

здоров’я, соціального захисту, військових комісаріатах та ЖЕДах району, які 

включають в себе корисну інформацію, потрібну для повернення учасників 

АТО до повноцінного життя. Розроблено розгорнуту пам’ятку учасника АТО 

щодо прав та отримання пільг. Проводиться робота щодо залучення дітей 

учасників АТО до соціокультурних заходів та надання їм путівок на літнє 

оздоровлення.  

 

 
 

3. «Оздоровча програма літнього відпочинку для дітей із  сімей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах – клієнтів Центру».                           

З 04 до 22 червня 2018 року відпочинкова програма проводилася 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, масаж, ЛФК, фізіотерапевтичні процедури, кисневі 

коктейлі тощо).  
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4. «Оздоровча  програма літнього відпочинку в  наметовому таборі «Інший 

вимір» для  дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки       

(с. Верхній Ясенів, Верховинського району Івано - Франківської області).  

 

 
 

Загальна кількість всіх соціальних послуг, які були надані Центром у          

2018 році – 36 087, з них: індивідуальних – 14 211, групових – 21 876 (у 2017 

році – 30 485, з них: індивідуальних – 9 516, групових – 20 969). 

  У Дарницькому районі функціонує Центр по роботі з дітьми та молоддю 

за місцем проживання (далі – ЦРДМ), який відповідно до свого Статуту є  
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навчально-виховним закладом мережі позашкільної освіти за місцем 

проживання Дарницького району.  

 ЦРДМ об’єднує 12 клубів за місцем проживання, в яких діє 80 гуртків 

естетичного спрямування, які відвідують 1 700 дітей та молоді, з яких 161 

дитина пільгової категорії.  

Ключовими районними заходами, які були організовані та проведені 

ЦРДМ у 2018 році стали: святковий захід 19.05.2018 «Кольоровий світ 

дитинства» в рамках Family fast до Міжнародного дня сім’ї в Парку «Позняки», 

на якому були представлені здобутки всіх гуртків клубів ЦРДМ та станційна 

гра для вихованців клубів та дітей пільгових категорій «Діти – цвіт нації», 

присвячений Дню захисту дітей - 01 червня. 

 

   
 

Вихованці клубів активно беруть участь у різноманітних міських, 

всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах. Так, колишній 

вихованець, а тепер керівник гуртка «Вокал» Даніїл Карачевський став 

учасником конкурсу «Голос країни», вихованці гуртка «Карате-до» вибороли 

117 медалей різного ґатунку, вихованці хореографічних гуртків клубів посідали 

призові місця на міжнародних фестивалях. 

У клубах ЦРДМ ведеться змістовна робота в напряму формування творчої, 

соціально активної та національно-свідомої особистості. З цією метою 

проводилися: конкурси  малюнків та читців до Дня Соборності України, Дня 

української писемності та мови і Шевченківських днів; бесіди й відеолекторії; 

вітання ветеранів, години пам’яті, перегляди тематичних фільмів, зустрічі з 

учасниками бойових дій, екскурсії до Меморіалу закатованим в Дарницькому 

концтаборі. З метою занурення дітей у витоки історії та культури України, в 

клубах проводились різноманітні творчі заходи до традиційних українських 

свят. 

У рамках роботи з інтелектуального розвитку вихованців в клубах 

проводились інтелектуально-розважальні ігри та квести, вікторини та конкурси. 

Багато уваги приділяється соціалізації дітей та екологічному вихованню, тому 

вони долучаються до  благоустрою територій навколо клубів, висаджування 

квітів, проведення толок,  бесід по вихованню поваги до праці людей та 

бережливого ставлення до природи. 
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Одне з основних місць в діяльності ЦРДМ займає формування навичок 

здорового способу життя. В клубах проведені заходи до Всесвітнього дня 

здоров’я: вікторини, спортивні змагання, туристичні походи;  робота з  

профілактики захворюваності на ОРВі та грип;  бесіди про поведінку на 

водоймах, в лісі, тематичні заняття, перегляди навчальних фільмів,  зустрічі з 

лікарями, які познайомили батьків і дітей з правилами поведінки на відкритому 

сонці, особливістю харчування у весняно-літній період та іншими питаннями 

щодо безпеки життєдіяльності дітей. 

Різноманітною була робота відпочинкових груп, діяльність яких 

здійснювалась з 1 до 22 червня 2018 року. Діти отримували нові знання і 

задоволення від походів, екскурсій, відвідування планетарію та музею Води, 

спортивних розваг та цікавих вікторин, інтелектуальних ігор та тематичних 

днів: природи, казок, професій, поезії, творчості, спорту, театру тощо.  

 

      
 

Велику кількість заходів проводили педагоги ЦРДМ щодо попередження 

насильства в сім’ї та зміцненню сім’ї, підтримці її морального клімату та 

толерантності відносин. З цією метою в клубах відбувалися тематичні зустрічі, 

круглі столи, усні журнали; вікторини, правові ігри; діяла психологічна служба, 

яка проводила анкетування, тестування батьків й дітей та необхідне 

консультування.  

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. 

 

  У Дарницькому районі функціонує Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького 

району міста Києва (далі – Центр реабілітації),  що здійснює соціально-

реабілітаційну  роботу з сім’ями, де виховуються діти з особливими потребами. 

Змістом соціальної роботи Центру реабілітації є: 1) соціальна адаптація та 

інтеграція осіб з обмеженими можливостями в суспільство, допомога в 

усвідомленні й реалізації ними своїх невід’ємних людських прав; 2) соціальний 

супровід родин з опорою на міжвідомчу взаємодію з освітньою та медичною 

сферами заради їхньої повноцінної життєдіяльності.  
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Групові заняття, які проводили спеціалісти, на виконання міської програми 

«Діти. Сім’я. Столиця.» на 2016-2018 роки, основною метою якої є 

забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав 

дітей та сімей, що їх виховують,  спрямовані на підвищення життєвої 

компетентності відвідувачів (програми «Клуб спілкування», «Година з 

психологом», батьківський клуб «Порада, злагода, любов», «Мистецтво 

навколо нас», тренінги, екскурсії, тощо). Налагоджена практична взаємодія 

спеціалістів Центру реабілітації з медичними закладами, що дає свій 

позитивний результат у складанні індивідуальної програми реабілітації осіб з 

інвалідністю. Постійно ведеться індивідуальна консультативно – 

роз’яснювальна робота з батьками про права, які вони мають щодо реабілітації 

дитини. Центр реабілітації  в своїй діяльності активно співпрацює з ГО 

«Маленький принц», ГО «Свєточ» та іншими.  Організація спільних групових 

занять в кімнаті сенсорно-інтегративної терапії, яка працює з вересня 2016 

року, дає позитивні зміни в розвитку дітей.  

Спортивно-оздоровча спрямованість діяльності Центру реабілітації: 

заняття карате, реабілітація за допомогою тенісу, плавання, турніри з шахів та 

шашок та багато іншого, допомагає відвідувачам відчувати себе на рівні з 

іншими.  І як позитивний результат у 2018 році 15 вихованців Центру 
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реабілітації взяли участь у ІІІ Всеукраїнській виставці художніх робіт митців з 

особливими потребами «Мій талант тобі, Україно!». Деякі роботи вихованців 

були придбані меценатами. 

 

 
 

Також, молодіжна команда Центру реабілітації взяла участь у Чемпіонаті 

Світу  I-Karate Global в Будапешті та отримала 2 золотих і 4 срібні медалі. 

 

   
 

Діти та молодь Центру реабілітації з вересня по грудень 2018 року мали 

змогу проявити свої таланти в ХХVІІ Київському міському фестивалі дитячої 

та юнацької творчості «Повіримо у себе». Учасниками фестивалю стали 132 

особи. Серед переможців 14 дарничан. 

 

Комплекс соціальних послуг для одиноких непрацездатних громадян та 

осіб з інвалідністю у районі надає Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району м. Києва 

(далі - Терцентр). До складу Терцентру входять 3 відділення соціальної 

допомоги вдома, розташовані в трьох мікрорайонах, які найбільш наближені до 

споживачів соціальних послуг («Харківське», «Ново-Дарницьке» та «Рембаза») 

та 3 відділення за напрямами роботи: відділення денного перебування; 

відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги; 

відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним 
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паралічем та дітей з ураженням центральної нервової системи (денне 

перебування).    

Протягом 2018 року послуги Терцентра отримали 2 117 осіб, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги,  що більше в порівнянні з 2017 роком (1 938 осіб). 

Головним показником роботи відділень соціальної допомоги вдома є 

вчасне виявлення, забезпечення та надання соціальних послуг одиноким, 

малозабезпеченим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та особам, 

які опинилися в скрутних життєвих обставинах. 

 

        

  Усього за 2018 рік 67 соціальних робітників трьох відділень соціальної 

допомоги вдома надали – 239 088 послуг 976 самотнім непрацездатним 

громадянам. Основними видами соціальних послуг, що надаються відділенням  

соціальної допомоги вдома, є: допомога у веденні домашнього господарства 

(прибирання, прання), закупівля продуктів харчування та ліків, допомога у 

самообслуговуванні,  супровід у поліклініку, надання допомоги у оформленні 

документів, оплаті житлово-комунальних послуг, представництво інтересів в 

органах державної влади.  

         У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги працюють три перукаря, швачка, функціонує банк одягу та взуття. 

Налагоджена співпраця щодо надання соціальних послуг на безоплатній основі 

з ремонту взуття та прання білизни з приватними підприємствами та 

підприємцями району.  

         З початку 2018 року громадяни похилого віку та особи з інвалідністю 

отримували талони на щоденне безкоштовне харчування в їдальні Свято-

Ольгинської церкви, 109 осіб отримали безкоштовні талони на ремонт взуття, 

725 особам видано 10 840 одиниць одягу та взуття, 570 осіб отримали 

перукарські послуги, 58 осіб отримали безкоштовні послуги з прання білизни. 

Гуманітарну допомогу: отримали 414 внутрішньо переміщених осіб із східного 

регіону, 218 особам видано 3 654 одиниці одягу, 196 осіб отримали перукарські 

послуги. 
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Крім того, на базі Терцентру  протягом  січня-березня 2018 року за 

сприянням ГО «Спілка Самаритян України Київське Об’єднання» 675 осіб, які 

переселились із тимчасово окупованих територій, отримали гуманітарну 

допомогу у вигляді продуктових та промислових наборів. 

За рахунок коштів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» 

на 2016-2018 роки підопічні Терцентру отримали продуктові набори: до 

Міжнародного дня людей похилого віку – 246 осіб; до Міжнародного дня 

людей з інвалідністю – 237 осіб; до Дня Святого Миколая – 150 осіб. Також  

200 підопічних, які мають V, IV, III групу рухової активності та належать до 

малозабезпечених щоквартально забезпечувалися продуктовими наборами. 

Набори миючих засобів отримали 309 підопічних, які не здатні до 

самообслуговування. Крім того, працівники Терцентру надавали допомогу 

підопічним у зборі документів для оформлення одноразової матеріальної 

допомоги. Протягом звітного періоду таку одноразову матеріальну допомогу 
отримали 454 підопічних Терцентру на суму 321,0 тис. грн. 

Відділення денного перебування надає для пенсіонерів та осіб з 

інвалідністю комплекс соціально-педагогічних, психологічних, медичних, 

інформаційних та інших соціальних послуг,  організовує та проводить до свят 

та визначних дат культурно-масові заходи з концертними програмами за 

участю самодіяльних колективів «Калинові наспіви» та «Вирлиця».  

         Враховуючи потреби осіб похилого віку,  з метою  підтримання  їх 

життєдіяльності, соціальної активності та всебічного розвитку на базі  

відділення функціонує «Університет третього віку», в рамках якого 

організовано роботу 8 факультетів та 4 гуртків.  

Слухачами «Університету третього віку» є 191 мешканець Дарницького 

району із числа  пенсіонерів та осіб з інвалідністю.  
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         За 2018 рік психологом відділення денного перебування було надано 

послуги 724 підопічним, медична сестра з масажу надала послуги                   

159 підопічним, з них - 36 осіб з обмеженою руховою активністю отримали 

послуги вдома. 

Всього працівниками відділення протягом 2018 року надано 25 947 послуг. 

У відділенні соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим 

церебральним паралічем, діти з ураженням центральної нервової системи 

(денне перебування) (далі - відділення) проходять реабілітацію 50 дітей з 

інвалідністю, також при відділенні відкрита група короткотривалого 

перебування, завдяки чому збільшилась кількість дітей, які отримують 

реабілітаційні послуги. 

У  відділенні забезпечено належні санітарно-гігієнічні умови для денного 

перебування дітей з інвалідністю. Для зручного пересування дітей в інвалідних 

візочках вхід до відділення облаштовано пандусом. Діти до відділення 

доставляються у спеціально пристосованому автомобілі та мають триразове 

щоденне безкоштовне харчування. 

У 2018 році фахівцями відділення надано 28 702 послуги. 

У відділенні організовано та проведено 12 святково-розважальних заходів, 

постійно поповнюється аудіотека для музикотерапії, аромотерапії,  музичних 

занять з дітьми. На території Терцентру функціонує, адаптований відповідно до 

потреб дітей з інвалідністю, дитячий ігровий майданчик. 

Вихованці проходять курс фізичної реабілітації на спеціальному 

обладнанні та мають індивідуальні та групові заняття з такими спеціалістами як 

психолог, логопед, масажист та інструктор з лікувальної фізкультури. 
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 Оскільки бажаючих відвідувати відділення значно більше, ніж є 

можливостей для цього, наразі проводиться капітальний ремонт додаткового 

приміщення, в якому буде розташоване відділення ранньої соціально-медичної 

реабілітації дітей з інвалідністю за адресою: вулиця Бориспільська, 28-Б. 

 

Соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

 

У Дарницькому районі проживає більше 87 тисяч дітей. Це один з 

найбільших показників серед районів столиці. 

  Дарницькою райдержадміністрацією постійно проводиться робота щодо 

захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, організовується робота із 

запобігання дитячої бездоглядності, попередження правопорушень серед дітей.  
Протягом 2018 року було проведено 22 засідання Комісії з питань захисту 

прав дитини, під час яких розглянуто 765 питань, зокрема:   

- встановлення опіки та піклування над дітьми; 

- визначення участі одного з батьків у вихованні дитини; 

- визначення місця проживання дитини з одним із батьків;  

- позбавлення батьківських прав батьків (або одного з них) тощо. 

Крім того, органом опіки та піклування було прийнято 289 рішень, щодо 

захисту майнових та житлових прав дітей. 

У районі налагоджена система своєчасного виявлення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Інформація про таких дітей 

надходить до служби у справах дітей та сім’ї Дарницької райдержадміністрації 

(далі - служба) від медичних, навчальних закладів, ЖЕДів, громадських та 

благодійних організацій, громадян.   

Станом на 01.01.2019 на первинному обліку в службі перебувало 273 

дитини, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані:  

        -  в сім’ї опікунів/піклувальників – 234 дитини;  

- до дитячих будинків сімейного типу – 21 дитина; 

- до прийомних сімей – 6 дітей;  

- до державних закладів для дітей-сиріт – 6 дітей;  

- в Центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей – 4 дітей; 

- на навчання в ПТУ, ВНЗ (не мають опікунів) – 2 дітей.  
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Протягом 2018 року поставлено на первинний облік 19 дітей зазначеної 

категорії, знято з обліку – 24. 

Влаштування дітей до сімейних форм виховання у Дарницькому районі на 

сьогодні складає 95,6 %, і це кращий показник по м. Києву серед десяти районів 

(середній показник по місту – 92,5 %). 

У 2018 році в Україні розпочата реформа дитячих будинків та 

інтернатних закладів для дітей, держава поставила перед органами місцевої 

виконавчої влади завдання щодо створення  патронатних сімей, малих групових 

будинків (10 дітей), збільшення кількості прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу.  

У районі функціонують 3 дитячі будинки сімейного типу, в яких 

виховується 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 6 

прийомних сімей, у яких виховується 6 дітей.  

 

  
 

          Захист прав дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах 

 

Протягом 2018 року у районі проводилась робота щодо раннього 

виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.  

Станом на 01.01.2019 на обліку в службі перебувало 96 дітей, які 

опинились в складних життєвих обставинах (з 54 сімей), що на 30 % більше, 

ніж у 2017 році. 

Поставлено на облік та передано під соціальний супровід 47 дітей, знято з 

обліку – 23. 

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  2018 році було здійснено 317 обстежень житлово-побутових умов дітей 

даної категорії, порушено 50 клопотань перед правоохоронними органами про 

притягнення батьків до відповідальності (вирішено позитивно – 26).  

З метою виявлення бездоглядних та неохоплених навчанням дітей 

службою спільно з представниками Дарницького управління поліції  ГУ НП у 
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м. Києві, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено 25 

профілактичних рейдів «Діти вулиці». 

 

Співпраця Дарницької райдержадміністрації з Благодійною організацією 

«Фонд «Асперн» (далі - БО «Фонд «Асперн) 

 

 БО «Фонд «Асперн» постійно надає соціальну допомогу та здійснює 

соціальний захист сімей, дітей та молоді, які опинились у складних життєвих 

обставинах і не можуть самостійно їх подолати.  

 

 

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); 

 - Центр соціального захисту безпритульних дітей і навчально-

методичного супроводу у Дарницькому районі м. Києва «Віра в життя» 

(відкрито у квітні 2018 року). 

 Усього протягом звітного періоду понад 1 000 дітей та дорослих отримали 

різні соціальні послуги через БО «Фонд «Асперн». 

 

Робота з сім’ями та молоддю, розвиток фізичної культури та спорту 

 

Дарницькою райдержадміністрацією постійно проводиться робота щодо 

обліку багатодітних сімей району та видачі їм посвідчень. Станом на 01.01.2019 

на обліку перебувало 2589 багатодітних сімей. 

Протягом звітного періоду діти пільгових категорій Дарницького району 

оздоровлювались за рахунок путівок, наданих Департаментом освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
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державної адміністрації). За 2018 рік Дарницькою райдержадміністрацією 

направлено на оздоровлення 569 дітей віком від 7 до 17 років включно             

(за 2017 рік  - 576 дітей). 

З метою утвердження сімейних цінностей, організації дозвілля 

багатодітних сімей та підтримки сімей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, налагоджено співпрацю з громадською організацією                

«Фонд «Намисто».  

За звітний період надійшло 90 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’ях проведено 96 соціальних інспектувань. 

Для ефективного надання послуг жертвам домашнього та 

гендернозумовленого насильства  в Дарницькому районі сформовано мережу 

консультативних та інформаційно-ресурсних центрів. У 2018 році налагоджено 

співпрацю з громадською організацією «Ла Страда Україна», Третім Київським 

місцевим центром безоплатної правової допомоги, Центром допомоги дівчатам 

та молодим жінкам «Право на здоров’я» та Проектним офісом Міністерства 

внутрішніх справ України.  

Також, для покращення оперативного реагування на факти домашнього та 

гендернозумовленого насильства  Дарницька райдержадміністрація  спільно з 

Міністерством внутрішніх справ України реалізує на території району пілотний 

проект «Поліна». При Дарницькій райдержадміністрації утворено робочу групу 

з питань впровадження новітніх форм і методів роботи з питань попередження 

насильства в сім’ї. Спеціалістами Дарницької райдержадміністрації проведено 

80 відвідувань сімей в складі мобільної групи поліції. 

Для  профілактики  правопорушень в молодіжному і дитячому 

середовищі та формування ненасильницької моделі поведінки в школах та 

вищих навчальних закладах (далі - ВНЗ) району реалізовувався проект з 

впровадження відновних практик (медіації) «Служба розв’язання конфліктів». 

У звітному періоді було опрацьовано та направлено до виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) необхідні 

документи на присвоєння 11 особам почесного звання України «Мати-героїня». 

Крім того, Дарницькою райдержадміністрацією постійно проводиться 

робота щодо розвитку фізичної культури та спорту у районі. У черговий раз, 

було проведено студентську комплексну естафету з наступних видів спорту: 

шахів, шашок, легкої атлетики, міні-футболу, волейболу, кульової стрільби, 

плавання та настільного тенісу. 
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У 2018 році проведено 10 заходів з реалізації молодіжної політики та 

національно-патріотичного виховання, якими охоплено 6 570 осіб. 

Найбільш значним можна назвати фестиваль молодіжної творчості 

«Молодість 2018» та дводенну військово-патріотичну гру «Патріот». 

 

 
 

Також, 11.06.2018 у актовій залі Дарницької райдержадміністрації 

проведено підведення підсумків роботи ДЮСШ «Атлет» за 2017-2018 роки та 

нагородження найкращих гравців. У заході взяли участь близько 890 осіб.  
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        У 2018 році збірна команда Дарницької райдержадміністрації взяла участь 

у Міській спартакіаді профспілок «Праця і спорт ведуть до висот», де посіла     

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

квартирному обліку 

 
           Відповідно до делегованих повноважень Дарницькою 

райдержадміністрацією ведеться облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов. 

Станом на 01.01.2019 на квартирному обліку для надання житлової площі у 

Дарницькому районі перебуває 7 310 сімей, із них: 

- позачерговиків – 919; 

- першочерговиків – 2 667; 

- на загальних підставах – 3 724. 

        За 2018 рік проведено 24 засідання районної громадської комісії з 

житлових питань та 2 засідання комісії з оцінки вартості майна, що знаходиться 

у власності громадянина і членів його сім’ї. 

На квартирний облік було прийнято 152 родини, із них: 

- з правом позачергового отримання житла – 28 родин; 

- з правом першочергового отримання житла – 95 родин; 

- на загальних підставах – 29 родин. 

Внесено 294 зміни до квартоблікових справ громадян, поновлено на 

квартирному обліку 22 сім’ї, знято з квартирного обліку 121 родину. 

Також, за звітний період прийнято на квартирний облік 28 громадян, які 

прибули з інших районів, підприємств та установ м. Києва. 

За звітний період 17 родинам черговиків квартирного обліку поліпшено 

житлові умови, із них:  

- родині матері-героїні; 

- багатодітній родині, яка має 5 і більше дітей; 

- двом родинам постраждалим в  зв’язку з аварією на ЧАЕС (1 категорії); 

- родині з особою, яка має інвалідність внаслідок війни (при виконанні 

обов’язків військової служби) 1 групи; 

- родині з особою, яка має інвалідність внаслідок війни (учасники АТО) 3 

групи; 

- родині з особою, яка має інвалідність внаслідок війни, 

інтернаціоналісту; 

- багатодітній родині; 

- родині учасників бойових дій, інтернаціоналістів; 

- восьми родинам учасників бойових дій, залучених до АТО. 

         Видано 19 ордерів на жилу площу в гуртожитках мешканцям, які постійно 

в них проживають, зареєстровані та перебувають на обліку і потребують 

поліпшення житлових умов. 

Затверджені спільні рішення адміністрації підприємств та профспілкових 

комітетів про надання 2 квартир працівникам установ, які перебували на 

квартирному обліку в Дарницькому районі. 
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Затверджені рішення адміністрацій підприємств, організацій та установ 

Дарницького району щодо надання службової житлової площі працівникам за 

місцем роботи - 44 сім’ї.  

 

 
 

На підставі клопотань підприємств, організацій та установ виключено з 

числа службової житлової площі 83 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 – 1 735 сімей. 

За державною програмою пільгових довготермінових кредитів молодим 

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

придбання житла на обліку перебуває 354 молоді сім’ї. 

На обліку для отримання житлової площі з фонду соціального призначення 

перебуває 6 родин, з яких 4 родини проживають в соціальних квартирах. 

Однією з основних складнощів залишається відсутність фінансування 

програми «Доступне житло» та відсутність маневреного фонду для тимчасового 

проживання громадян, які потребують соціального захисту.   

Після введення в експлуатацію житлових будинків планується забезпечити 

житлом 25 родин, які перебувають на квартирному обліку у першочерговому та 

позачерговому списку на отримання житла, серед яких 14 дітей-сиріт. 
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9. Забезпечення законності, правопорядку, охорони  прав, свобод  

і законних  інтересів  громадян 

 
Упродовж  2018 року Дарницькою райдержадміністрацією 

забезпечувалась взаємодія структурних підрозділів із правоохоронними 
органами для протидії адміністративним та кримінальним правопорушенням.  

Відповідно до міської цільової комплексної програми профілактики та 
протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2016-2018 роки, 
правоохоронними органами забезпечувалась охорона громадського порядку під 
час проведення масових та святкових заходів на території Дарницького району. 

26.06.2018 в приміщенні Дарницького управління поліції  ГУ НП України 

у м. Києві відбувся «круглий стіл» за участю керівництва Дарницької 

райдержадміністрації, Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві, 

громадської ради при Дарницькій райдержадміністрації, представників ОСН, 

ОСББ та ЖБК, стосовно виконання Плану спільних дій Дарницької 

райдержадміністрації та Дарницького управління поліції ГУ НП України у м. 

Києві, щодо покращення співпраці з дільничними інспекторами. 

 

    
 

Для надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від 

відбування покарання і осіб умовно-достроково звільненими від відбування 

покарання, здійснення заходів соціального патронажу, організації громадського 

контролю за дотриманням прав і законних інтересів цих осіб, у липні 2018 року 

утворено спостережну комісію при Дарницькій райдержадміністрації та 

забезпечено проведення засідань спостережної комісії.  
З метою запобігання та виявлення корупції постійно проводиться 

роз’яснювальна робота серед працівників Дарницької райдержадміністрації, яка 
спрямована на формування всебічних знань з антикорупційного законодавства. 
Також, на постійному контролі перебуває питання недопущення виникнення 
конфлікту інтересів та дотримання обмежень щодо сумісництва. 

На сайті Дарницької райдержадміністрації постійно розміщуються основні 
антикорупційні нормативно-правові акти, методичні рекомендації та 
роз’яснення, а також зазначено інформацію про постійно діючий телефонний 
номер, за яким громадяни можуть повідомити (в тому числі анонімно) про 
виявлені факти корупції та інші правопорушення у Дарницькому районі. 
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У холі першого поверху приміщення Дарницької райдержадміністрації 
розміщена скринька довіри, через яку можна повідомити про факти порушень 
та зловживань з боку працівників Дарницької райдержадміністрації. 

З метою колегіального напрацювання пропозицій стосовно проведення 
заходів з питань запобігання корупції в Дарницькій райдержадміністрації 
19.02.2018 утворено Антикорупційну раду. 

Разом з тим, у Дарницькій райдержадміністрації періодично проводились 
наради з керівниками структурних підрозділів, на яких акцентувалась увага 
щодо формування негативного ставлення до будь-яких корупційних проявів.  

Як результат послідовної та відповідальної антикорупційної політики 
Дарницької райдержадміністрації, за звітний період відсутні випадки 
притягнення до кримінальної,  адміністративної чи дисциплінарної 
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень з числа працівників 
Дарницької райдержадміністрації. 

 
                                                   Звернення громадян 

 

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

Конституцією України Дарницька райдержадміністрація проводить роботу з 

розгляду звернень громадян. 

Зокрема, через КБУ «Контактний центр міста Києва» за 2018 рік 

надійшло 37 963 усних звернення громадян, а саме:  

- цілодобова «гаряча лінія» 1551 – 23 428 звернень; 

- сайт – 11 324 звернення; 

- урядова «гаряча лінія» – 3 172 звернення;  

- інші (електронна пошта, іногородні, телеефір) – 39 звернень. 

 
Письмових звернень громадян надійшло 3 712, з них: безпосередньо від 

громадян – 1 599 (43 %), за дорученням керівництва міста – 1 241 (33 %), з яких 

за дорученням Київського міського голови – 121 (3 %), від інших організацій та 

установ –  872 (24%).  

Звернення розподілились на: заяви – 3 449 (93 %); скарги – 119 (54 %) та 

пропозиції – 64 (2 %).  
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З урахуванням колективних звернень, до Дарницької 

райдержадміністрації звернувся 25 461 громадянин, якими порушено 4702 

питання. 

У зверненнях громадяни переважно порушували питання комунального 

господарства (37 %), соціального захисту населення (4 %), житлової політики 

(5%), забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (4%), 

освіти (3%) тощо. 

Упродовж 2018 року керівництвом Дарницької райдержадміністрації 

проводились особисті та виїзні прийоми громадян, а також прямі «гарячі» 

телефонні лінії відповідно до затвердженого графіка. Крім того, було 

проведено: 

- 17 виїзних днів «контролю» спільно з представниками виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 

метою перевірки фактичного виконання стану доручень;  

 

   
 

- 12 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 

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

позитивному вирішенні порушених питань; 

- 11 перевірок щодо організації роботи із зверненнями громадян в 

структурних підрозділах Дарницької райдержадміністрації та комунальних 

підприємствах району із наданням необхідних методичних рекомендацій. 
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Виконувачем обов’язків голови Дарницької райдержадміністрації було 

проведено:  
- 33 особисті прийоми громадян, на яких звернулось 212 громадян; 

 

        
 

- 10 виїзних прийомів, під час яких звернулось 23 громадянина; 
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- 13 дзвінків на пряму «гарячу» телефонну лінію, під час яких звернулось 

16 громадян. 

 

 

        У рамках програми «Прямий зв’язок з Київською міською владою», який 

реалізує КБУ «Контактний центр міста Києва», керівник апарату двічі 

відповідав на питання киян у прямому ефірі.  

 
 

         З метою забезпечення широкої поінформованості населення на 

офіційному веб-сайті Дарницької райдержадміністрації постійно розміщуються 

та оновлюються інформаційні матеріали про стан роботи зі зверненнями 

громадян, зокрема: графіки проведення особистих прийомів громадян 

керівництвом структурних підрозділів Дарницької райдержадміністрації, 

Порядок організації проведення особистих, виїзних прийомів громадян, а також 

інформація щодо проведення прямих «гарячих» телефонних ліній виконувачем 

обов’язків голови Дарницької райдержадміністрації. 
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10. Організація та проведення сільськогосподарських ярмарків у 

межах району 

 
         З метою забезпечення мешканців району та м. 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      

2018 року організовано та проведено 47  сільськогосподарських ярмарків на 

вулиці Ревуцького. За кількістю торгових місць та площею ярмарок на вулиці 

Ревуцького найбільший у Києві. 

 

       

 

Загалом на сільськогосподарських ярмарках у районі завезено та реалізовано           

15 753,49 тонн продуктів харчування для населення, з них: 10 635,76 тонн 

картоплі, плодоовочевої продукції, фруктів; 5 117,73 тонн інших продовольчих 

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

товарів, молочної продукції, ковбасних, кондитерських виробів, інших 

продуктів харчування). 

 У ярмаркових заходах взяли участь 19 100 підприємств харчової та 

переробної промисловості, фермерських господарств та одноосібних громадян - 

виробників власної сільськогосподарської продукції із багатьох областей 

України і м. Києва. Традиційно на ярмарках сільськогосподарська продукція від 

виробника пропонувалась за роздрібними цінами нижче ніж в торговельній 

мережі. 

         З метою належної організації і проведення ярмаркових заходів 

забезпечувалась організація  встановлення мобільних біотуалетів, мобільного 

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

пропозицій», графіком 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.     
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           З метою повного задоволення попиту киян та гостей столиці на посівні 

матеріали квітів та овочів, саджанців фруктових дерев і ягід, садово-городній 

реманент та супутні товари, за сприянням Дарницької райдержадміністрації 

21.04.2018 на вулиці Ревуцького організовано та проведено загальноміський 

ярмарок. У ньому взяли учать 10 районів міста Києва, та було розміщено 

торгові комплекси на 250 торговельних місцях. 

 

 
 

Крім того, районні сезонні ярмарки працювали також на проспекті            

М. Бажана (пішохідна доріжка від торговельно-розважального центру 

«Аркадія» до станції метро «Осокорки»), на перетині вулиць Чубинського ті   

Ю. Пасхаліна  та за адресами: вулиця Є. Харченка, 41-47; вулиця А. Ахматової, 

31; на вулиця Бориспільська, 30-А та 47.  

На сьогодні дарничани забезпечені в достатній кількості об’єктами 

соціально-побутового призначення в межах пішохідної досяжності. 

Приріст торговельних площ протягом звітного періоду збільшився на            

30 000,0 кв. м переважно за рахунок відкриття нового сучасного закладу 

торгівлі, адаптованого до світових стандартів, які застосовують 

високотехнологічні форми обслуговування, а саме: торговельно-розважального 

центру «Rive Gauche» за адресою: вул. Здолбунівська, 15-А, у якому розпочали 

діяльність супермаркет «Ашан» площею 15 000,0 кв. м та інші підприємства 

торгівлі, побуту та ресторанного господарства. Крім того, відкрився 

торговельний центр «PARK PLAZA» за адресою: просп. М. Бажана, 1-Л 

загальною площею 4 645,0 кв. м.  



76 
 

  

 

        На території Дарницького району працює мережа роздрібної торгівлі із 

продажу хліба та хлібобулочних виробів, які користуються найвищим 

споживчим попитом серед населення ПАТ «Київхліб» 20 об’єктів. Для 

задоволення потреб мешканців у придбанні соціального хліба та хлібобулочних 

виробів, виробником ТОВ «Саботін Трейд» (ТМ «Куліничі») у районі 

встановлено 6 об’єктів, які були розміщені у кожному мікрорайоні та доступні 

для мешканців похилого віку.  

 

  
 

         Щотижня здійснювався моніторинг працюючих об’єктів роздрібної 

торгівлі із продажу хліба соціальних сортів, які на сьогодні перебувають в 

належному санітарно-технічному стані та забезпечені підключенням до 

електромереж. Хліб та хлібобулочні вироби завозяться виробником своєчасно. 

 За результатами моніторингів на об’єктах роздрібної торгівлі, що 

функціонують у районі, випадків відсутності хліба соціальних сортів або 

порушень  встановлених роздрібних цін на соціальну продукцію у  2018 році не 

виявлено. 
На виконання Комплексної київської міської цільової програми сприяння 

розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 

роки згідно з графіком, затвердженим виконавчим органом Київської міської 
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ради (Київською міською державною адміністрацією), Дарницькою 

адміністрацією спільно з представниками управління торгівлі та побуту 

Департаменту промисловості та підприємництва у 2018 році двічі проведено 

моніторинг стану діяльності суб’єктів господарювання сфери побутового 

обслуговування району. Було обстежено 45 об’єктів  побутового 

обслуговування району, в тому числі: сервісні центри, ательє з ремонту 

хутряних виробів, салони краси, перукарні, швейні майстерні, майстерні по 

ремонту взуття, виготовлення ключів, пральні, хімчистки, тощо. Суб’єктам 

господарювання надавалась консультативна та інформаційна допомога щодо 

якості обслуговування на підприємствах побуту, встановлення зручного 

режиму роботи, санітарного та естетичного стану приміщень, якості і 

безпечності у наданні послуг, наявності необхідної і доступної інформації у 

відповідності до вимог законодавства України. Найкращі підприємства побуту 

визначено районною та міською конкурсною комісією для присвоєння звання 

«Зразковий об’єкт побуту міста Києва 2018 року». 

За результатами моніторингу, у районі працюють 572 підприємства 

побуту, у звітному періоді суб’єктами господарювання створено 14 нових 

підприємств побуту, в яких організовано 38 робочих місць.                                                   
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11. Реалізація державних та міських програм із охорони здоров'я 

в межах повноважень 

 
        Протягом 2018 року амбулаторна допомога населенню Дарницького 

району здійснювалася  мережею з 7 закладів первинної та вторинної медичної 

допомоги. 

        У рамках реформування системи охорони здоров’я, відповідно до Закону 

України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення», з 02.04.2018 в Україні розпочато кампанію «Лікар для кожної 

сім’ї», тобто підписання декларації між лікарем з надання первинної медичної 

допомоги та пацієнтом. 

В системі «Електронне здоров’я» зареєстровано 198 лікарів центрів 

первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва (далі – 

ЦПМСД). З початку зазначеної кампанії 25% лікарів вже досягли оптимального 

обсягу медичної практики. 

 
 

З метою оптимізації порядку підписання декларацій з лікарями первинної 

медичної допомоги, громадською радою при Дарницькій райдержадміністрації 

спільно з громадським сектором та громадською організацією «Об'єднання 

сусідів» було організовано понад 60 виїзних зустрічей з мешканцями району. 

Першочергово для зустрічей обирались будинки, мешканці яких найменше 

звертаються до закладів охорони здоров’я, а показник підписання декларацій є 

найнижчим.  
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Завдяки плідній співпраці, за підсумками 2018 року декларації з лікарями 

підписали 65% населення, що на 14% вище середньоміського (по м. Києву 51%) 

та є найвищим показником серед районів міста Києва. 

Для подальшої реалізації заходів з реформування системи охорони 

здоров’я, зокрема, ведення електронної медичної картки пацієнта, виписки 

електронного рецепту, видачі електронного листка непрацездатності, 

направлення пацієнта на діагностичні обстеження тощо, ЦПМСД оснащено 

комп’ютерною технікою у кількості 50 одиниць на загальну суму понад       

750,0 тис. грн. 

У 2018 році медичні працівники району продовжили роботу з реалізації 

урядової програми «Доступні ліки». Протягом року програмою скористалися 

понад 70 тисяч мешканців району та отримали безкоштовно або з незначною 

доплатою необхідні їм ліки для лікування цукрового діабету, бронхіальної 

астми та серцево-судинних захворювань на загальну суму 8 900,0 тис. грн.  

 

 
 

Крім того, в Дарницькому районі запрацював проект «Лікар у Вашому 

домі». Відтепер ще більше людей можуть у зручному форматі 

проконсультуватися із медиками, пройти елементарні тести на визначення 

індексу здоров’я (виміряти артеріальний тиск,  дізнатися про оптимальну для 

себе вагу тощо), пройти експрес-діагностування для виявлення на початковій 

стадії захворювань серцево-судинної системи, цукрового діабету,  ВІЛ. 

В рамках проекту на базі ЦПМСД створені мобільні мультидисциплінарні 

бригади для виїздів до осіб, які не здатні до самообслуговування та потребують 

постійного медичного нагляду (із залученням, при потребі, соціальних 

працівників, лаборантів та лікарів – спеціалістів).  Протягом року було 

здійснено 362 виїзди.   

Проект «Лікар у вашому домі» запроваджено як додаткову можливість для 

мешканців столиці подбати про своє здоров’я.  
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За 2018 рік відбулося оновлення матеріально-технічної бази 

Консультативно-діагностичних центрів району. 

На базі комунального некомерційного підприємства «Консультативно-

діагностичного центру № 2 Дарницького району м. Києва» (далі –                  

КНП КДЦ № 2), що знаходиться за адресою: Харківське шосе, 121, розпочав 

роботу сучасний багатофункціональний мамограф, який був придбаний за 

кошти бюджету міста Києва (2 955,0 тис. грн).  

 

 
 

За минулий рік пройшли профілактичні обстеження майже 1 000 жінок, що 

дало змогу виявити 68 осіб з підозрою на онкологічне захворювання молочної 

залози.  

З метою вчасної діагностики гінекологічних захворювань у жінок та 

проведення необхідних обстежень та процедур, за рахунок бюджетних коштів 
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було придбано високотехнологічне медичне обладнання для 

гістерорезектоскопії на загальну суму 2 198,8 тис. грн.  

 

 
 

У зв’язку зі значною розповсюдженістю цукрового діабету в Дарницькому 

районі (понад 7 тисяч дарничан) та з метою профілактики ускладнень цієї 

недуги, в комунальному некомерційному підприємстві «Консультативно-

діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» за адресою:              

вул. Архітектора Вербицького, 5, відкрито кабінет «Діабетичної стопи». 

Завдяки оснащенню сучасним медичним обладнанням (на загальну суму             

1 104,9 тис. грн.) проводяться як діагностичні обстеження, так і медичні 

процедури.  
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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 445 осіб. 

Діяльність 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 районі діють 27 аматорських творчих колективів, які об`єднують понад 

753 учасника. Серед аматорських колективів району 6 мають звання 

«Зразковий» та 6 - «Народний». Впродовж звітного періоду вищезазначені  

колективи  були учасниками та отримали призові місця в 19 міжнародних, 13 

всеукраїнських та 15 міських конкурсах та фестивалях. 

  У 2018 році проведено значну роботу з реалізації завдань та заходів 

міських цільових програм: Програма економічного і соціального розвитку міста 

Києва на 2018-2020 роки та «Столична культура на 2016-2018 роки»,  в рамках 

яких було проведено 2159 культурно - мистецьких заходів, учасниками яких 

стали 113441 особа. З нагоди відзначення державних свят проведено                 

17 районних заходів та 8 мітингів.    

        Також, важливими аспектами роботи закладів культури Дарницького 

району було створення іміджевих культурно-мистецьких проектів, а також було 

організовано та проведено 41 культурно-мистецький захід, зокрема: 

- виставка сакрального мистецтва християнського живопису іконописця С. 

Горбаня з ініціативи Просвітницького центру Фонду пам`яті Блаженнішого 

Митрополита Володимира в культурно-мистецькому центрі; 

 

- презентація книги «Позивний «Бандерас» та творча зустріч Сергія Дзюби 

та Артемія Кірсанова з ветеранами АТО Дарницького району з переглядом 

однойменного фільму в публічній бібліотеці № 160 сімейного читання; 

- святковий концерт за участю народної артистки України Ніни Матвієнко 

та ансамблю автентичного співу «Божичі» до Дня Покрови Пресвятої 
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Богородиці, Дня Українського козацтва та Дня захисника України в Палаці 

культури «Дарниця»; 

-  урочисте відкриття виставки творчих робіт учнів дитячої художньої 

школи №11 «Індія-казкова країна» за участі надзвичайного і Повноважного 

Посла Індії в Україні - Манодж Кумара Бхарті;  

 

-  районне свято засвічування новорічної ялинки в парку ім. «воїнів-

інтернаціоналістів» та відкриття новорічної  традиційної ялинки на площі біля 

Палацу культури «Дарниця» за участю керівництва Дарницької 

райдержадміністрації  та громадськості району. 

 

 
 
          З метою створення умов розвитку для самореалізації особистості з 

урахуванням творчих здібностей проведено більш ніж 30 різноманітних 

широкомасштабних  культурно-мистецьких проектів, 9 акцій, 1 флешмоб  та 

встановлено 2 національні рекорди України (найдовший прапор України та 

найбільший мотузковий  парк). 

У рамках Року Слова Божого в Україні започатковано загальносистемний 

Проект «Нехай Божа мудрість поведе нас!..», за участі  Парафії Святих Бориса і 

Гліба УГКЦ на Позняках та  організовано низку заходів, зокрема, зустріч з 

делегацією представників католицької церкви з Німеччини, на чолі з 

Єпископом Матіасом Кинігом, священиками та керівниками Благодійного 

фонду Карітас Єпархії Патернборн щодо соціальної роботи, яку проводять 

бібліотеки району. 
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Третій рік для дарничан  відбувається  відкриття  літнього читального залу 

«Бібліотека просто неба». Відкриття відбулось в РЛП «Партизанська слава» за 

участю дитячого письменника Василя Довжика.  

 

У рамках Проекту «Бібліотека – інформаційна платформа громадянських 

ініціатив» для мешканців району було облаштовано ще один виїзний читальний 

зал «Читай - двір» у сквері за адресою: вул. А. Ахматової, 41, 43. Для 

мешканців бібліотекарі організували різноманітні інформаційні заходи, голосні 

читання, майстер – класи та лялькові вистави. 

Всього за червень-серпень 2018 року літні виїзні читальні зали відвідало      

6 820 осіб, загальна книговидача склала 3 920 примірників, організовано          

294 масові заходи за участю  3 885 осіб. 

       З метою створення умов розвитку для самореалізації особистості з 

урахуванням творчих здібностей та підтримки інтелектуальної особистості 

проводились різноманітні  мистецькі проекти, конкурси та заходи,  зокрема: 

- соціальний проект «Мир у погляді дитячому» - портрет дитини з 

прифронтових територій  України очима дітей – учнів художніх відділень шкіл 

естетичного виховання Дарницького району міста Києва. Портрети було 

передано до м. Лисичанська. Крім того, викладачами художніх відділень         

№№ 4 і 9 та дитячої художньої школи № 11 було проведено майстер-клас для 

дітей з м. Лисичанська; 

- до Дня Конституції України відбувся святковий концерт колективів 

художньої самодіяльності Палацу культури «Дарниця». В рамках літнього 

читального залу «Бібліотека просто неба» в РЛП «Партизанська слава» була 

організована районна акція «Державна Біблія України». 
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- Акція «Бібліосутінки та Бібліоніч» під гаслом:  «Willkommen in 

Deutschland!» яка відбулася в публічній бібліотеці №160 сімейного читання за 

участі  Дитячого центру розвитку «6-16 Education», дитячого клубу «Атюдики», 

конструкторського бюро «RoboHouse» та Тимура Гулієва з кав’ярні «Coffee 

Room»; 

- до Дня Святого Миколая у приміщенні Дарницької райдержадміністрації 

та Палацу культури «Дарниця» відбулося відкриття Вітальні Святого Миколая, 

в рамках цього проекту проведено 12 благодійних вистав для дітей пільгових 

категорій. 

 

 
 

- до Дня Вишиванки проведено флешмоб та презентацію  малюнку на 

асфальті «Вишивана моя Україна - Єдина», створеного учнями та працівниками 

закладів культури Дарницького району на майданчику біля Дарницької 

райдержадміністрації; 

 

- до Дня Державного Прапора України встановлено та зафіксовано 

Національний рекорд України «Найдовший прапор України» (довжина прапора 

2700 метрів, кожні 100 метрів символізують рік незалежності України). 

Фіксація рекорду відбулася вздовж проспекту М. Бажана від вулиці Л. Руденко 

до Харківської площі; 
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- встановлено та зафіксовано Національний рекорд України «Найбільший 

мотузковий парк» (11 мотузкових доріжок загальною протяжністю понад          

2 тис. м) до Дня Туризму. Фіксація рекорду відбулася в РЛП «Партизанська 

слава», за адресою: вул. Славгородська, 49, на території мотузкового парку  

«SEIKLAR». Крім того, на території РЛП «Партизанська слава», відбувся   

святковий захід для дітей Дарницького району. 

Важливе місце у системі культури Дарницького району займають 

мистецькі школи, основною метою яких є задоволення потреб громадян, 

суспільства і держави у початковій мистецькій освіті, виховання найбільш 

обдарованих дітей і залучення їх до професійного мистецтва. У школах 

навчається 1840  учнів, із них: 1201 на бюджетній основі,  640 у групах 

самоокупності, 258 дітей навчаються на пільгових умовах, а саме: діти з 

функціональними обмеженнями, з малозабезпечених сімей, позбавлені 

батьківського піклування, діти-сироти та з багатодітних сімей. 

Протягом 2018 року проведено велику кількість різноманітних заходів, 

спрямованих на підвищення професійного виконавського рівня учнів та 

викладачів естетичного виховання. Так, впродовж звітного періоду 920 учнів 

були учасниками конкурсів і фестивалів різного рівня: міжнародних, 

всеукраїнських, міських, районних, з них - 547 учасників отримали нагороди 

різного рівня. 

За  результатами  2017-2018 навчального року 4 учнів початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів отримали творчу стипендію 

Київського міського голови. 

        Серед досягнень у галузі культури можна відмітити театрально-естрадну 

студію «Теларії» Палацу культури «Дарниця». За звітний період студія 

презентувала свої вистави у різноманітних конкурсах-фестивалях та отримала 

19 дипломів, призові місця та Гран-прі. Цей колектив було відібрано для участі 

у квітні 2019 року в Міжнародному театральному конкурсі (місце проведення - 

Краків, Польща) серед 6 учасників, які діють в Україні. 

Достойно представляють свою країну на престижних міжнародних 

конкурсах вже відомі в місті Києві та за його межами талановиті юні піаністи – 

брати Роман та Олександр Федюрки, вихованці Дитячої музичної школи № 21. 

За результатами своїх блискучих перемог, юні музиканти отримали творчу 

стипендію Київського міського голови та можливість виступати на головних 

музичних сценах  України.  

З метою надання можливостей для навчання у мистецьких школах 

Дарницького району більшій кількості бажаючих дітей відкрито філіал Дитячої 

школи мистецтв № 4 «Місто твоїх мрій», який знаходиться за адресою:          

вул. Російська, 35. Завдяки відкриттю цієї філії було створено 6 нових робочих 

місць. 

У грудні 2018 року «Соціальний центр - Хаб в бібліотеці» Дарницької ЦБС 

отримав нагороду благодійного фонду «Карітас-Київ», як кращий соціальний 

центр-хаб 2018 року.     
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Крім того, після капітального ремонту та оновлення матеріально-технічної 

бази було відкрито бібліотеку № 143 для дітей та дорослих (мікрорайон 

Бортничі), в тому числі з врахуванням доступу до неї людей з обмеженими 

фізичними можливостями. 

Відповідно до рішення  Київської міської ради щодо прийняття «Програми 

економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки» розпочато 

роботу з трансформації районної бібліотеки для дітей ім. Зої Космодем`янської 

в сучасний культурно-інтелектуальний центр дозвілля, єдиний мультимедійний 

простір для проведення зустрічей, тренінгів, майстер-класів.    

 
                        Внутрішня політика та зв’язки з громадськістю 

 

Дарницька райдержадміністрація відкрита до взаємодії з громадськістю. 

Для ефективного налагодження тісного діалогу між владою та громадою, а 

також для отримання ефективного зворотнього зв’язку функціонує веб-сайт 

(www.darn.kyivcity.gov.ua) та офіційна сторінка у соціальній мережі 

«Facebook», де постійно розміщується актуальна інформація про діяльність 

Дарницької райдержадміністрації, новини, події, що відбуваються на території 

району та міста. 

     
 

У 2018 році охоплення аудиторії сторінки соціальної мережі «Facebook» 

Дарницької райдержадміністрації склало 1 198 513 чоловік. Це означає, що в 

середньому за місяць новини надходять до 99 876 мешканців, які користуються 

мережею «Facebook». Це у 3 рази більше ніж у 2017 році. 

Частка активних читачів протягом 2018 року склала 10 354 мешканців, які 

за 12 місяців 2018 року переглянули новини 124 249 разів. 

За 2018 рік кількість новин склала 1 882 одиниці, що в середньому складає 

157 новин на місяць.  

Відвідування веб-сайту Дарницької райдержадміністрації становить          

15 тисяч відвідувань щомісяця. За звітний період на веб-сайті розміщується в 

середньому 90 новин щомісяця (на 40% більше у порівнянні з 2017 роком).  
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У процесі обговорення та прийняття рішень щодо актуальних питань 

місцевого розвитку, райдержадміністрація активно співпрацює з членами 

громадської ради при Дарницькій райдержадміністрації (далі – громадська 

рада), органами самоорганізації населення, громадськими організаціями, 

благодійними фондами, з громадськістю. 

У травні 2018 року змінився керівний склад громадської ради – головою 

консультативно-дорадчого органу обрано Гойко Тетяну Олексіївну. Також, 

зазнала змін і структура громадської ради. Громадська рада активно співпрацює 

з громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації) - 11 членів громадської ради 

представляють інтереси жителів Дарницького району. Тож інтереси дарничан 

на міському рівні безперечно враховуються.  

Спільно з громадською радою за 2018 рік було організовано низку заходів 

у різних сферах у формі круглих столів, семінарів, робочих зустрічей, акцій 

тощо. Основними заходами були: 

- зустріч з мешканцями будинків за адресою: вул. Є. Харченка, 47-А, 47-Б, 

47-В щодо усунення конфліктної ситуації між забудовником та 

інвесторами; 

- робоча зустріч щодо вивчення ситуації, стосовно будівництва у 

мікрорайоні Осокорки, що склалась між забудовником «Аркада» та 

громадською організацією «Екопарк Осокорки»; 

 

 
 

- робоча зустріч з керівниками органів самоорганізації населення 

Дарницького району, на якій були розглянуті болючі для них питання, 

розроблені шляхи їх вирішення та план спільних заходів; 

- захід до Дня боротьби із раком молочної залози, де мешканці 

безкоштовно отримали важливу інформацію про рак молочної залози від 

лікаря-мамолога, індивідуальні безкоштовні консультації з обстеженням. 
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Також здійснювалася плідна співпраці із Радою волонтерів Дарницької 

райдержадміністрації завдяки якої вівся активний збір та відправка до зони 

проведення АТО одягу, продуктів харчування, різних матеріально-технічних 

засобів. Продовжують діяти акції: «Зігрій серце солдата» (збір допомоги нашим 

військовим, які тримають лінію оборони в зоні проведення АТО) та інше. За 

звітний період було відправлено близько 90 тонн гуманітарної допомоги до 

міста Бахмут Донецької області.  

В оздоровчий період 2018 року для дітей організований літній відпочинок 

у таборах дякуючи співпраці із Духовною Радою Церков при Дарницькій 

райдержадміністрації. 

 

 
 

         Протягом 2018 року Дарницькою райдержадміністрацією були 

організовані та проведені знакові заходи районного рівня, такі як:  

- вручення книг пам’яті родинам загиблих учасників АТО в боротьбі за 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Захід було 

організовано та проведено громадською спілкою «Братерство учасників 

бойових дій України» разом з Дарницькою райдержадміністрацією, 

Національним військово-історичним музеєм, за участі родин загиблих, 

духовенства, громадськості, учнівської та студентської молоді; 

- відкриття фотовиставки «Щастя без меж, краса без обмежень», створеної 

міжнародним благодійним фондом «Волонтерське об’єднання «Крила» в 

рамках якого було проведено декілька фотосесій, в яких взяли участь дівчата з 

Центру соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями Дарницького району міста Києва; 

http://darn.kievcity.gov.ua/gallery/243.html
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- проведення  консультації з громадськістю у формі громадських слухань з 

питання перейменування бібліотеки імені Зої Космодем’янської для дітей на 

бібліотеку імені Грицька Бойка, українського письменника, поета і 

перекладача; 

- публічне громадське обговорення проектів авторів Громадського 

бюджету (бюджету участі), проекти яких допущені до голосування для 

реалізації у 2019 році; 

- проведення урочистого заходу «Волонтерство – це поклик душі», 

присвячений Міжнародному дню волонтера, де були відзначені найактивніші 

волонтери Дарницького району та ін.  

Крім того, Дарницька райдержадміністрація активно налагоджує 

співпрацю у сфері міжнародних відносин з такими країнами, як Китайська 

Народна Республіка, Туреччина, район Грюнау у місті Лейпциг (Німеччина), а 

також поновлює зв'язки із  містом Роменвіль (Франція). 
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13. Робота з надання адміністративних послуг населенню 

Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією 
          

Управління (Центр) надання адміністративних послуг Дарницької 

райдержадміністрації (далі - ЦНАП) - це обслуговування за принципом 

відкритого простору, що сприяє прозорості роботи; забезпеченню своєчасного 

надання послуг; зручний графік прийому; організація надання послуг у 

найкоротший строк за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.  

Найважливіша перевага функціонування ЦНАП – це ліквідація  потреби  

особи звертатися до різних адміністративних органів, розпорошених 

територіально, а  також – це  суттєве покращення якості послуг, оперативність, 

дотримання строків надання послуг, доступність та інформованість громадян до 

публічних послуг.  

На  сьогодні в ЦНАП  громадяни  мають можливість  отримати понад 150  

адміністративних послуг, які оформлюються через адміністратора шляхом  

його  взаємодії з суб’єктами  надання  адміністративних  послуг.  

Протягом 2018 року в ЦНАП було оформлено 90 175  адміністративних 

послуг, 605 «швидких послуг», надано 2 080 електронних он-лайн консультацій 

та понад 10 тисяч консультацій.  

Найбільшу кількість  адміністративних послуг надано: 

-  з питань реєстрації місця проживання особи - 42 007; 

- оформлення паспорта громадянина України у формі ID - картки та 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон – 24 865; 

- реєстрація фізичних та юридичних осіб - проведено 12 775 дій (це 

послуги надані за  принципом екстериторіальності по місту Києву);  

- реєстрація речових та майнових прав – 2348 справ; 

- оформлення посвідчень батьків та дітей з багатодітних родин –1868; 

-  приватизація державного житлового фонду -1359; 

-  питання опіки та піклування дітей  - 1026; 

-  постановка на квартирний облік – 707. 

Складено 980 справ про  адміністративні  правопорушення (проживання 

без паспорта громадянина України або без реєстрації місця проживання та 

умисне зіпсування паспорта чи втрата його з необережності). 

Для надання якісних послуг в ЦНАП два роки працює консультаційний 

блок, де громадяни мають можливість оперативно отримати спектр   

комплексних консультацій, що має позитивні відгуки та скорочує кількість   

вмотивованих відмов при розгляді адміністративних справ. 
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Пріоритетним напрямом роботи ЦНАП є надання адміністративних послуг 

у встановлені законодавством терміни, велика увага приділяється стану 

очікування в черзі. 

Протягом  2018 року сумарний час очікування  суб’єктів звернень  в черзі 

становив 13 хвилин. Питому вагу порушень термінів розгляду 

адміністративних справ складають такі послуги як, оформлення паспорта 

громадянина України у формі ID - картки та паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон. Але вже на сьогодні послуга надається вчасно за рахунок  

збільшення потужностей Поліграфкомбінату «Україна». 

Значна увага приділялася зворотному зв’язку з суб’єктами звернень, а 

саме: надіслання SMS - повідомлень щодо стану розгляду замовленої  

адміністративної послуги, проведення опитувань та анкетування щодо якості 

обслуговування в ЦНАП. 

Результати опитувань свідчать про  належний  рівень організації роботи 

ЦНАП.  Крім того, діяльність ЦНАП постійно відстежується громадськістю та 

висвітлюється в друкованих ЗМІ та  в Інтернет ресурсах. 

Наші здобутки  - це нові послуги, які впроваджені у 2018 році та мають 

численні  позитивні відгуки суб’єктів звернень щодо:  

- оформлення витягу з Державного земельного кадастру про реєстрацію 

земельної ділянки (проведено комплекс організаційних заходів із 

запровадження цієї послуги); 

- дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства 

(надаються ці послуги за екстериторіальним принципом).  
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У ЦНАП заплановано запровадження послуг Міністерства внутрішніх 

справ України – це державна реєстрація нових транспортних засобів, їх 

перереєстрація у зв’язку із зміною анкетних даних власника та отримання 

посвідчень водія.  

Також заплановано у подальшому здійснювати оформлення посвідки на 

тимчасове та постійне проживання в Україні у формі ID – картки та державну 

реєстрацію актів цивільного стану.  

 

    
 

     
 

         За підсумками 2018 року Дарницький ЦНАП отримав максимальну оцінку 

якості роботи з надання адміністративних послуг у місті Києві.  
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       Дарницька райдержадміністрація вдячна усім дорадчим громадським 

органам, депутатському корпусу, підприємствам, установам та 

організаціям, об’єднанням, активістам, волонтерам та усім мешканцям 

Дарницького району за співпрацю у вирішенні нагальних питань, за 

ініціативність, небайдужість, за активну громадянську позицію. 

      Тільки об’єднавши зусилля, ми зможемо зробити Дарницький район 

комфортним для мешканців та гостей району. 

 


