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І. Вступ 
 

Відповідно до Конституції України, частини другої статті 11 Закону 

України «Про столицю України - місто-герой Київ», статті 39 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації», статті 5 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», 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 № 1042/4049, та на 

виконання рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про 

бюджет міста Києва на 2019 рік», Дарницькою районною в місті Києві державною 

адміністрацією  (далі – Дарницька райдержадміністрація) підготовлено звіт про 

проведену роботу за 2019 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 2019 році входили апарат та                

9 структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права.  

Структурою Дарницької райдержадміністрації на 2019 рік передбачено                   

378 штатних одиниць. Фактично працюючих – 359. 

Упродовж звітного періоду у Дарницькій райдержадміністрації призначено 

59 працівників та звільнено 41 працівника. За різними навчальними програмами 

пройшли підвищення кваліфікації 99 працівників. 

З метою більш якісного проведення публічних закупівель, недопущення 

можливих порушень та запобігання ризиків корупції Дарницькою 

райдержадміністрацією постійно здійснювався контроль за вчасним 

оприлюдненням договорів, актів виконаних робіт та звітів на вебпорталі 

«Київаудит» (kyivaudit.gov.ua) і на Єдиному вебпорталі публічних коштів                         

«Е-дата» (e-data.gov.ua). 

Разом з тим, проводилася оцінка діяльності щодо ефективності 

функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і 

досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності 

планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості 

надання адміністративних послуг та виконання контрольно - наглядових функцій, 
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завдань, визначених актами законодавства, та ризиків, які негативно впливають на 

виконання функцій і завдань Дарницької райдержадміністрації. 

Діяльність Дарницької райдержадміністрації протягом 2019 року була 

розгалужена та зосереджена на вирішенні 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 

місцевих мешканців, утримання в належному санітарно-технічному стані 

території району та її благоустрою. 

Постійно в полі зору Дарницької райдержадміністрації перебували питання 

підприємництва, екологічної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, організації змістовного дозвілля населення тощо.  

Завдяки тісній взаємодії Дарницької райдержадміністрації, правоохоронних 

органів та громадських формувань постійно проводилися практичні заходи, 

спрямовані на забезпечення суспільного спокою, законності та правопорядку. 

Упродовж 2019 року проведено 9 засідань Колегії Дарницької 

райдержадміністрації, за результатами яких було надано 132 доручення, та 17 

апаратних нарад Дарницької райдержадміністрації із наданням 215 протокольних 

доручень. 

Здійснено моніторинг утворення та оновлення складу консультативних, 

дорадчих та інших  допоміжних  органів  при Дарницькій райдержадміністрації.  

Протягом 2019 року у Дарницькій райдержадміністрації зареєстровано 1 198 

розпоряджень та 769 наказів апарату. 

Найбільше розпоряджень було підготовлено з питань: 

- сім’ї, молоді та неповнолітніх – 408; 

- соціального захисту населення – 253; 

- кадрової роботи – 185; 

- комунального майна – 172; 

- обліку та розподілу житлової площі – 67; 

- містобудування та архітектури – 55. 

Станом на 31.12.2019 при Дарницькій райдержадміністрації утворено та 

діють 80 комісій, робочих груп та інших допоміжних органів. 
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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 2019 рік, порівняно з даними на кінець 2018 року, зросла 

на 3,0 тис. осіб та станом на 01.12.2019 становить 346,7 тис. осіб. Збільшення 

чисельності населення відбулось за рахунок природного та міграційного 

приросту. 
        Життєдіяльність Дарницького району забезпечує: 

 

Промисловість 

Промисловий комплекс району представлений 87 підприємствами, що 

розподілені за видами економічної діяльності на 10 сфер. За  статистичними 

даними за січень-грудень 2019 року обсяги реалізованої продукції по 

Дарницькому району склали 8 682,2  млн  грн, що на 1 368,7  млн грн більше ніж у 

відповідному періоді 2018 року.  Питома вага обсягів реалізованої  промислової 

продукції Дарницького району в загальноміських обсягах реалізації складає  3,7%. 

У структурі промисловості району найбільшу питому вагу за обсягами реалізації 

продукції займають підприємства з виробництва фармацевтичних продуктів і 

препаратів, машинобудування, металургійного виробництва, виробництва готових 

металевих виробів та іншої неметалевої продукції. 

  

Житловий фонд 

Станом на 31.12.2019 житловий фонд Дарницького району налічує 1014 

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 об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (далі - ОСББ), що в свою чергу має покращити рівень 

обслуговування житла. 

Структура житлового фонду станом на 31.12.2019 виглядає наступним 

чином: 

- 544 житлові будинки комунальної форми власності; 

- 216 ОСББ; 

- 144 житлові будинки, побудовані за кошти інвесторів; 

- 57 житлово-будівельних кооперативів; 

- 41 відомчий гуртожиток; 

- 37 відомчих житлових будинків. 
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Торгівля 

Для забезпечення місцевих мешканців товарами широкого вжитку та 

платними послугами в районі функціонує широка мережа підприємств   

побутового призначення у загальній кількості 2 047 об’єктів, що включає:  

- 719 закладів непродовольчої мережі; 

- 610 підприємств побуту; 

- 370 закладів продовольчої мережі;      

- 316 закладів ресторанного господарства; 

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

соціальних сортів; 

- 7 підприємств ринкової мережі. 

За 2019 рік у Дарницькому районі відкрито 82 нові підприємства соціальної 

інфраструктури, загальною площею 153 037,4 кв. м, а саме: 

- 36 підприємств побуту площею – 2 000,0 кв. м; 

- 25 продовольчих магазинів загальною площею – 4 178,4 кв. м; 

- 11 закладів ресторанного господарства загальною площею – 2 089,0 кв. м; 

- 10 непродовольчих магазинів загальною площею – 144 770,0 кв. м. 

 

Освіта 

У Дарницькому районі функціонує 129 закладів освіти, з них: 

- 67 закладів дошкільної освіти усіх типів і форм власності;  

- 53 заклади 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 відділу 

культури Дарницької райдержадміністрації, 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 

«Партизанська слава» (далі – РЛП «Партизанська слава»), Палац культури і техніки 

«Дніпро», комунальне підприємство «Дитячий спеціалізований кінотеатр «Промінь», 

державне комунальне  підприємство «Дитячий спеціалізований кінотеатр «Факел» та 

комерційні кінотеатри «Аладдін», «WiZoria» та планета кіно (River Mall). 

 

Охорона здоров’я 

         Систему закладів охорони здоров’я станом на 31.12.2019 складають:  

- 11 амбулаторій загальної практики сімейної медицини; 

- 4 центри первинної медико-санітарної допомоги;  

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

- 1 спеціалізована медико-санітарна частина № 10;  

- 1 комунальне некомерційне підприємство «Київський міський медичний 

центр «Академія здоров’я людини». 

 

Податки 

         За останніми даними в Дарницькому районі зареєстровано 79 908 платників 

податків, із них: 

- фізичних осіб – 53 308; 

- юридичних осіб – 26 600. 
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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 

        У загальному фонді бюджету міста Києва на 2019 рік для Дарницької 

райдержадміністрації були заплановані видатки на утримання бюджетних, 

комунальних підприємств, установ та організацій, переданих до сфери 

управління, та на виконання соціальних заходів в сумі 1 990 425,4 тис. грн. 

На видатки бюджетних галузей, переданих до сфери управління, із 

загального фонду бюджету міста Києва у 2019 році спрямовано                                

1 973 931,1 тис. грн, або 95,6% від плану на рік, що більше на 431 937,5 тис. грн 

від видатків попереднього року. 

Між бюджетними галузями видатки були розподілені наступним чином: 

- на державне управління – 104 336,5 тис. грн, або 97,8% річного плану 

звітного періоду, що на 132 873,8 тис. грн більше видатків 2018 року; 

- на освіту – 1 762 682,5 тис. грн, або 90,5% річного плану звітного періоду, 

що на 380 777,2 тис. грн більше видатків 2018 року; 

- на житлово-комунальне господарство – 40 722,4 тис. грн, або 100,0% 

річного плану звітного періоду, що на 3 431,0 тис. грн більше видатків                 

2018 року; 

- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 33 816,4 тис. грн, або 

94,6% річного плану звітного періоду, що на 8 031,8 тис. грн більше видатків  

2018 року; 

- на культуру і мистецтво – 28 817,6 тис. грн, або 96,5% річного плану 

звітного періоду, що на 5 799,0 тис. грн більше видатків 2018 року; 

- на фізичну культуру і спорт – 3 550,7 тис. грн, або 85,2% річного плану 

звітного періоду, що на 1 024,7 тис. грн більше видатків 2018 року. 
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Частка видатків на оплату праці з нарахуваннями є найбільшою серед усіх 

видатків. У 2019 році на проведення цих видатків було спрямовано        

1 549 624,0 тис. грн. Заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних 

установ відсутня. Виплата заробітної плати здійснювалась своєчасно. 

На оплату за спожиті енергоносії було спрямовано 138 256,4 тис. грн. Оплата 

здійснювалась згідно з актами, наданими компаніями - постачальниками 

комунальних послуг. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня. 

На оплату харчування спрямовано 74 982,9 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 (далі – АТО). По галузі «Соціальний захист 

та соціальне забезпечення» забезпечувалось харчування 16 дітей у відділенні для 

дітей з дитячим церебральним паралічем Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району м. Києва. 

Видатки на оплату медикаментів по галузям «Освіта» та «Соціальний захист 

та соціальне забезпечення» склали 2 160,1 тис. грн. 

На виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 

2019-2021 роки видатки у 2019 році склали 3 149,7 тис. грн. Використання коштів 

проводилось наступним чином: 

- 2 135,4 тис. грн направлено на виплату матеріальної допомоги 

малозабезпеченим мешканцям району; 

- 725,5 тис. грн направлено на виплату заробітної плати психологам, які 

надають психологічну допомогу учасникам АТО; 

- 239,0 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;  

- 49,8 тис. грн направлено на оплату громадських робіт.  

Видатки на виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 

2019-2021 роки у 2019 році склали 880,0 тис. грн. З них 868,0 тис. грн 

використано на фінансову підтримку громадських організацій, діяльність яких 

має соціальну спрямованість, та 12,0 тис. грн на проведення районних соціальних 

заходів до державних свят.   

Загалом, на фінансування захищених статей видатків виділено                    

1 767 473,1 тис. грн, або 89,5% від загальної суми видатків, 10,5% направлено на 

інші видатки, до яких віднесено: утримання бюджетних установ району   

(164 256,6 тис. грн), проведення районних заходів (1 479,0 тис. грн) та проведення 

благоустрою в районі (40 722,4 тис. грн).  

Із спеціального фонду бюджету міста Києва Дарницьким районом у                  

2019 році використано видатки в сумі 408 644,6 тис. грн. 

По структурі видатків кошти розподілені: 

- на капітальний ремонт 246 138,8 тис. грн; 

- на капітальне будівництво 97 938,0  тис. грн; 

- на придбання обладнання для бюджетних установ та закладів району 

22 657,7 тис. грн; 
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- на компенсацію для придбання житла воїнам АТО та сім’ям загиблих в АТО 

18 760,2 тис. грн; 

- на проведення благоустрою району за рахунок цільового фонду           

13 642,2 тис. грн; 

- на придбання житла для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 4 507,8 тис. грн 

 

Використання коштів спеціального фонду бюджету м. Києва  

у 2018-2019 роках 

 
 

Використання коштів на проведення капітального ремонту було виконано 

наступним чином: 

 

По галузі «Житлово-комунальне господарство» виконано: 

- капітальний ремонт 26 фасадів на суму 20 270,00 тис. грн; 

- заміну вікон в 41 житловому будинку на суму 8 255,8 тис. грн; 

         - капітальний ремонт сходових клітин та вхідних груп у 21 будинку на суму 

7 610,0 тис. грн; 

- капітальний ремонт 29 інженерних та електричних мереж на суму         

7 329,0 тис. грн;  

- капітальний ремонт асфальтового покриття 84 міжквартальних проїздів на 

суму 42 254,1 тис. грн; 

- капітальний ремонт 20 покрівель на суму 13 814,2 тис. грн;  

 - облаштування 58 ігрових майданчиків на суму 10 237,4 тис. грн та                

7 спортивних майданчиків на суму 2 406,9 тис. грн; 

- капітальний ремонт  сходових клітин в 53 будинках на суму                          

19 085,0 тис. грн; 

- капітальний ремонт ліфтів у 2 будинках на суму 526, 7 тис. грн; 

- капітальний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування по           

5 об’єктах на суму 2 159,3 тис. грн; 

- реалізовано 3 громадські проєкти-переможці конкурсів на суму                      

1 874,6 тис. грн. 
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Капітальний ремонт фасаду за адресами: 

 

 Харківське шосе, 174 

 

                  до утеплення                                             після утеплення                                                                                                                                       

 

       
 

вул. Здолбунівська, 7-а 

 

до утеплення                                             після утеплення 
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Капітальний ремонт вхідної групи за адресою: Харківське шосе, 172-а 

 

                     до ремонту                                                    після ремонту 

 

     
 

Облаштування ігрового майданчика за адресою: Харківське шосе, 168-е 

 

до ремонту                                                    після ремонту 
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Облаштування спортивного майданчика за адресою: вул. Тростянецька, 6-ж 

 

до ремонту                                                    після ремонту 

 

   
 

Капітальний ремонт покрівлі за адресою: вул. Декабристів, 9 

 

     до ремонту                                                    після ремонту 

 

         
 

 

 

Додано примітку [ЧНМ1]:  
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Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресами: 

 

вул. Архітектора Вербицького, 4-а 

 

до ремонту                                                    після ремонту 

   
 

вул. Бориспільська, 49 

 

до ремонту                                                    після ремонту 

 

        
 

По галузі «Комунальне господарство» реалізовано 5 громадських проєктів - 

переможців конкурсу на суму 2 490,5 тис. грн. 

По галузі «Освіта» виконано: 

- заміну вікон в 19 закладах на суму 8 840,9 тис. грн; 

- капітальний ремонт покрівлі в 8 установах на суму 3 274,6 тис. грн; 

- капітальний ремонт 7 приміщень на суму 7 749,6 тис. грн; 
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- капітальний ремонт 16 фасадів на суму 33 951,0 тис. грн; 

- капітальний ремонт в 1 закладі інженерної мережі центрального опалення, 

холодного та гарячого водопостачання, каналізації на суму 299,5 тис. грн; 

- капітальний ремонт огорожі 1 закладу на суму 1 127,1 тис. грн та благоустрій 

території в 2 закладах на суму 1 576,0 тис. грн; 

- капітальний ремонт 2 спортивних залів на суму 2 646,1 тис. грн та 6 стадіонів 

та спортивних майданчиків на суму 5 278,7 тис. грн; 

- капітальний ремонт 4 ігрових майданчиків на суму 2 237,0 тис. грн; 

- капітальний ремонт асфальтового покриття 1 закладу на суму 286,7 тис. грн. 

 

По галузі «Культура і мистецтво» виконано капітальний ремонт приміщень 

бібліотек сімейного читання № 156 та № 159 на загальну суму 1 889,6 тис. грн. 

 

По галузі «Молодіжна політика» проведено заміну вікон у клубах по роботі з 

дітьми та підлітками за місцем проживання «Екватор», «Вирлиця» та «Зміна» на 

суму 796,9 тис. грн. 

 

По галузі «Державне управління» виконано капітальний ремонт місць 

загульного користування приміщення Дарницької райдержадміністрації на суму  

1 477,8 тис. грн.  

 

За рахунок коштів бюджету розвитку були проведені роботи: 

- з будівництва гідровузла мікрорайону Бортничі на суму 10 909,5 тис. грн; 

- з будівництва мережі зовнішнього освітлення за адресою:  вул. Промислова 

на суму 235,5 тис. грн; 

- з реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою 

центру первинної медико-санітарної допомоги за адресою: вул. Б. Гримі, 8 на 

суму 9 967,0 тис. грн; 

- з реконструкції приміщень захисної споруди №101404 (модернізація по 

відведенню підземних вод) за адресою: вул. Бориспільська, 30-А на суму              

11 013,4 тис. грн; 

- з реконструкції дошкільного навчального закладу № 345 на суму                 

56 345,8 тис. грн; 

- з термосанації будівлі загальноосвітнього навчального закладу № 261 на 

суму 5 674,0 тис. грн; 

- з реконструкції відділення ранньої соціально-медичної реабілітації дітей з 

дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням 

центральної нервової системи Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району м. Києва, з 

порушенням психіки за адресою: вул. Бориспільська, 28-Б на суму                          

3 792,8 тис. грн. 

Також, Дарницькому району протягом 2019 року була надана субвенція з 

Державного бюджету України на соціально-економічний  розвиток території на 

умовах співфінансування з бюджету міста Києва в загальній сумі                          

42 343,9 тис. грн.  
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За напрямами  кошти використані наступним чином: 

- по галузі «Освіта» кошти спрямовані на проведення капітальних ремонтів 

установ та закладів освіти в сумі 21 993,0 тис. грн, на придбання обладнання в 

сумі 172,9 тис. грн,  на термосанацію будівлі загальноосвітнього навчального 

закладу № 261  в сумі 5 674,0 тис. грн; 

- по галузі «Культура і мистецтво» кошти в сумі 103,2 тис. грн спрямовані на 

придбання обладнання для шкіл естетичного виховання;  

- по галузі «Житлово-комунальне господарство» кошти в сумі                         

14 400,8 тис. грн спрямовані на проведення капітального ремонту житлового 

фонду району. 

За рахунок процесу взаємодії Київської міської ради, виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 

громадськістю, спрямованої на залучення активних мешканців до участі у 

бюджетному процесі, у 2019 року на території Дарницького району  було 

реалізовано 51 громадський проєкт на загальну суму 16 559,1 тис. грн, що є 

найбільшим показником серед районів міста Києва.  

По галузі «Освіта» виконано 42 громадські проєкти на загальну суму      

11 953,0 тис. грн. 

По галузі «Житлово-комунальне господарство» реалізовано 8 громадських 

проєктів, загальна сума по яких складає 4 365,1 тис. грн. 

По галузі «Культура і мистецтво» виконано 1 громадський проєкт на суму 

241,0 тис. грн. 
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2. Стан контролю за благоустроєм, контролю та протидії 

розміщенню несанкціонованих місць стихійної торгівлі та 

самовільному встановленню тимчасових споруд. Реалізація 

державних та міських екологічних програм із збереження 

навколишнього природного 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. 

Для швидкого реагування з приводу порушення благоустрою на території 

Дарницького району (сміття, несанкціонованих зливів нечистот у відкриті 

водойми, стихійна торгівля) створено робочу групу «Чиста Дарниця», в яку 

входять керівники структурних підрозділів Дарницької райдержадміністрації та 

Дарницького управління поліції  Головного управління  національної поліції у               

м. Києві (далі - Дарницьке управління поліції ГУ НП у м. Києві). 

        З метою утримання території в належному санітарному стані у 2019 році 

було проведено весняні та осінні заходи з благоустрою, озеленення. 
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Здійснювався контроль за очищенням району від несанкціонованих місць 

накопичення будівельного та побутового сміття. Підготовлені та проведені заходи 

з благоустрою на таких територіях: 

- 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 – недіючий дитячий садок на вулиці Бориспільській та 

паркінг на вулиці Руденко;  

- біля спортивних майданчиків за адресою: вулиця Драгоманова, вулиця 

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

Крім того, ліквідовано 3 осередки стихійних сміттєзвалищ на вулицях 

Колекторна, Причальна та Канальна. 

Протягом 2019 року виявлено ряд порушень Правил благоустрою, за якими 

були вручені 8 432 приписи та складено 503 адміністративні протоколи за статтею 

152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, 

демонтовано більше п’ятидесяти тимчасових споруд силами комунального 

підприємства «Київблагоустрій» спільно з підрядними організаціями. 

 

  

Упродовж 2019 року організовано або взято участь у рейдах з ліквідації 

торгівлі з рук у невстановлених місцях. 

 

 
 
  

         Між тим, на балансі Комунального підприємства по утриманню зелених 

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

утримується 1 303,62 га зелених насаджень (парки, сквери, бульвари, проспекти, 

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

(101,81 га), квітники (1,56 га), газони (848,75 га). У цілому КП УЗН Дарницького 
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району контролюється стан зелених насаджень Дарницького району на площі 1 

267,22 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 2019 рік 

вивезено опалого листя, рослинних решток та сміття  близько 4 716 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 на 2019 рік» проведено комплекс 

заходів з утримання, озеленення та ремонту об’єктів благоустрою району. А саме, 

на території парків, скверів та вулиць було висаджено 648 дерев листяних та 

хвойних порід, 7 336 кущів, 894 тис. одиниць квітів, влаштовано та 

відремонтовано 6,5 га газонів. 

Також, проводився комплекс робіт по догляду за зеленими насадженнями та 

елементами благоустрою. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 26.11.2019 № 2039 «Про 

забезпечення на 2019 рік природоохоронних заходів у місті Києві», виконані 

роботи з озеленення Дніпровської набережної. Висаджено 2 132 декоративно-

листяні кущі в живу огорожу довжиною 425 пог. м та влаштовано квітник 

площею 146 кв. м, де висаджено 3 650 багаторічних квітів. Крім того, виконані 

роботи з озеленення вулиці Архітектора Вербицького, де висаджено                        

1 984 декоративно-листяні кущі та 1 500 багаторічних квітів. 
   

 Вздовж проспекту М. Бажана та Дніпровської набережної на вертикальних 

металевих конструкціях висаджено більше 3 500 одиниць ампельних квітів. 
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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 22.03.2019 № 507 «Про капітальний ремонт 

об’єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по 

Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)» на території Дарницького 

району здійснювались роботи з капітального ремонту скверу за адресою: вулиця 

Тростянецька, 47. На цьому об’єкті було висаджено 308 кущів, 35 дерев, 

влаштовано близько 426,3 кв. м доріжок з новим твердим мощенням, та 

встановлено 94 пог. м металевої огорожі, 13 лав для відпочинку, 13 урн для 

сміття, ігровий комплекс «Замок» та літню сцену.  

Протягом серпня - жовтня здійснювався капітальний ремонт скверу за 

адресою: вулиця Архітектора Вербицького, 11, де влаштовано доріжки 

тротуарною плиткою площею 654 кв. м, встановлено 7 лав для відпочину і урн 

для сміття, висаджено 20 хвойних дерев, 70 кущів та влаштовано 1 580 кв. м 

газону.  

Крім того, завершені роботи з капітальному ремонту скверу за адресою: 

вулиця Є. Харченка, 41. Влаштовано 800 кв. м доріжок з тротуарною плиткою, 

встановлено 8 лав для відпочинку і урн та висаджено 1 274 кв. м газону. 

     

  
 

Протягом звітного періоду КП УЗН Дарницького району забезпечено
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активну участь у міських виставках квітів на Співочому полі у 

Печерському ландшафтному парку, чаруючи киян та гостей столиці своїми 

композиціями, а саме: 

- щорічною весняною виставкою тюльпанів «Казки світу»; 

- літньою квітковою виставкою «Квіткова Еллада»; 

- виставкою до Дня Незалежності України «Спортивна гордість України»; 

- осінньою виставкою хризантем «Казкове сузір’я». 

      

  
 

У 2019 році КП УЗН Дарницького району в межах фінансування 

виконувало роботи з наступних проєктів громадського бюджету: 

- «Встановлення інклюзивного спортивно-ігрового майданчика в РЛП 

«Партизанська слава»; 

- «Реконструкція скверу «Бродвей»; 

-  «Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний кіл»; 

- «Розміщення комплексів для прибирання за собаками»; 

- «Капітальний ремонт парку імені Воїнів інтернаціоналістів у 

Дарницькому районі». 
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3. Стан житлово-комунального господарства,  

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 2019 році було забезпечено участь у 

формуванні державної житлової політики та підготовці 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 2019 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. 

Протягом 2019 року КП «КК з ОЖФ» виконано робіт з утримання 

будинків та їх прибудинкових територій на загальну суму 59 014,4 тис. грн, у 

тому числі з ремонту покрівлі, вхідних груп, інженерних мереж, сходових 

клітин, об’єктів благоустрою, герметизації стиків стінових панелей, 

облаштування ігрових майданчиків тощо. 

 

Поточний ремонт сходових клітин, фарбування стін та стелі  

житлових будинках 

 

                до ремонту                                              після ремонту 
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Капітальний ремонт вхідної групи  житлових будинках 

 

після ремонту 

 

      
 

 
 

Поточний ремонт цоколю житлових будинків 

 

після ремонту 
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Крім того, КП «КК з ОЖФ» виконані роботи відповідно до програми «Про 

співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, 

технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста 

Києва": 

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адеросою:               

вулиця Декабристів, 5; 

- капітальний ремонт фасаду житлового будинку за адеросою:                

проспект Миколи Бажана, 9-з; 

- капітальний ремонт фасаду житлового будинку за адеросою:               

вулиця Драгоманова, 14-а; 

-  заміна вікон у житловому будинку за адеросою: вулиця             

Вірменська, 1/9-к; 

-  капітальний ремонт сходових кліток житлового будинку № 45-б по          

вулиці Російська, 45-б. 
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        На балансовому утриманні КП ШЕУ Дарницького району знаходяться 

об’єкти зовнішнього благоустрою: 

-  204,8 км доріг, загальна площа доріг та тротуарів 2 515,5 тис. кв. м; 

-  76,4 км закритої дощової каналізації; 

-  1 607 од. оглядових колодязів; 

-  2 681 од. зливоприймачів; 

-  2 763 пог. м колесовідбійної стрічки; 

-  4 479 пог. м напрявляючої пішохідної огорожі. 

З метою належного утримання дорожнього покриття КП ШЕУ 

Дарницького району в 2019 році виконало ряд заходів з відновлення 

благоустрою, а саме: 

- роботи з поточного дрібного ремонту балансових вулиць Дарницького 

району загальним обсягом 16,7 тис. кв. м; 

 

  

  
 

- роботи з поточного (середнього) ремонту обсягом 8,3 тис. кв. м; 

-  заливку тріщин машинами Crafko серії Magnum обсягом  3,1 тис. кв. м з 

метою попередження значних руйнувань дорожнього покриття району;  

-  заливку тріщин асфальтобетонного покриття машиною Crafko Super Shot 

обсягом 26,7 тис. пог. м; 
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        - роботи по відновленню асфальтобетонного покриття після розриттів; 
-облаштовано наземні пішохідні переходи заниженими бортовими 

каменями та тактильною плиткою для полегшення пересування осіб з 

обмеженими фізичними можливостями; 

-встановлено острівці безпеки на наземних пішохідних переходах; 
- роботи по заміні направляючого пішохідного огородження;  

- встановлено антипаркувальні стовпчики. 

 

   
 

        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 (2 281,5 тис. кв. м); 

- літнє прибирання (1 423,1 тис. кв. м). 
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Крім того, КП ШЕУ Дарницького району в 2019 році виконувало роботи з 

утримання вулично – шляхової мережі та об’єктів зовнішнього благоустрою, а 

саме: 

- очищення гідротехнічних споруд (зливоприймачі в кількості 2 627 од. та 

оглядові колодязі – 1 545 од.); 

- поточний ремонт оглядових колодязів – 57 од. та зливоприймачів -         

467 од. на шляхах. 

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 «Про будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу 

через р. Дніпро в м. Києві на залізничній дільниці Київ - Московський - 

Дарниця» та від 13.07.2004 № 490-р «Про початок будівництва об’єктів 

Мінтрансу в м. Києві» було розпочато будівництво Дарницького мосту. Повний 

запуск об'єкта відбувся у 2011 році. Готовність об'єкта на сьогоднішній день 

становить 82,4 %, так як проєктом було передбачено також облаштування 

автомобільної розв'язки з Дніпровською набережною, котра наразі відсутня. 

Протягом останніх двох років коштів з Державного бюджету України на 

завершення будівництва не виділялось. 

Не дивлячись на те, що міст функціонує вже 9 років, через відсутність 

належного фінансування досі не реалізовано одну із надважливих складових 

проєкту будівництва - транспортну розв'язку на Дніпровську набережну. 

Стовідсоткова готовність Дарницького мосту мала би прискорити рух 

автомобілів у всіх напрямках і знизити навантаження на мости Патона і 

Південний. 

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 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», 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»;                  

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 підприємство»;  ТОВ «Рада-2»; ТОВ «Аркада-
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Житлосервіс»; ТОВ «Інвестбудгаличина»; ТОВ КП «Комфорт»; ТОВ 

«Повітрофлотський сервіс», ТОВ «Місто для людей Київ» та інші. 

Проводиться активна робота зі створення ОСББ, кількість яких зростає. 

Діють ініціативні групи зі створення ОСББ, їх представникам постійно 

надаються детальні роз’яснення щодо прав власників житлових та нежитлових 

приміщень. На офіційному вебсайті 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 законів 

України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку» та «Про житлово-комунальні послуги».  

Станом на 31.12.2019 у Дарницькому районі створено 216 ОСББ, із них 

протягом 2019 року - 17 ОСББ. Процес створення ОСББ триває.  

 

 
 

Разом з тим, по галузі житлово-комунального господарства залишаються 

невирішеними такі питання: 

1. капітальний ремонт застарілого житлового фонду; 

2. проведення експертного обстеження ліфтів, за результатами якого буде 

виконана їх заміна чи модернізація (станом на 31.12.2019 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. 
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4. Заходи, які здійснюються з метою належного проведення 

опалювального сезону  

Підготовка районного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 

2019/2020 років здійснювалася відповідно до заходів, затверджених 

розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 12.06.2019 № 1074 «Про підготовку 

міського господарства до осінньо-зимового періоду 2019/2020 років», від 

26.09.2019 № 1710 «Про теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери», від 

24.10.2019 №1853 «Про початок опалювального періоду 2019/2020 років у місті 

Києві» та розпорядженням Дарницької райдержадміністрації від 28.05.2019 

№ 415 «Про заходи щодо підготовки районного господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період 2019/2020 років». 

Створено оперативний районний штаб з питань підготовки районного 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років, на 

засіданнях якого постійно заслуховувалися звіти керівників комунальних 

підприємств та закладів бюджетної сфери району щодо виконання заходів з 

підготовки до зимового періоду. 

Одним із напрямів 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 2019/2020 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 

тепла та своєчасної сплати коштів за житлово-комунальні послуги щоб 

уникнути перебоїв в наданні послуг.  
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Для забезпечення економного використання тепла та його збереження в 

осінньо-зимовий період 2019/2020 років у житлових будинках силами житлово-

експлуатаційних підприємств району виконуються такі роботи: 

- ремонт та профілактичні заходи в рамках управління житловими будинками; 

- 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 центрального опалення; 

- повірка контрольно-вимірювальних приладів (манометрів). 

Технічний стан внутрішньобудинкових інженерних мереж знаходився на 

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

яка складається з 4 бригад, загальна кількість працюючих - 32 людини (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. 

Аварійно-відновлювальні бригади з ліквідації аварійних ситуацій 

укомплектовані 4 мотопомпами, необхідним обладнанням і інструментом. Крім 

того, працівники забезпечені одягом та спецвзуттям. 

 

 
 

Опрацьований алгоритм інформування мешканців району про відключення 

гарячого водопостачання, опалення та про аварійні ситуації у житлових 

будинках. Оперативними черговими Дарницької райдержадміністрації спільно 
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з КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Євро-Реконструкція» щоденно проводиться 

звірка даних і надсилається інформація на центральну диспетчерську службу 

15-57 в електронному вигляді із зазначенням конкретних планових дат 

відновлення постачання послуг. 

 
Дарницькою райдержадміністрацією здійснюється постійна співпраця з 

КП «КК з ОЖФ», КП ШЕУ Дарницького району, КП УЗН Дарницького   

району, КП «Київміськсвітло», КП «Центр комунального сервісу» КП 

«Київтеплоенерго», ТОВ «Євро-Реконструкція», ПрАТ «АК «Київводоканал», 

ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» з питань проходження опалювального 

сезону 2019/2020 років. 

КП «КК з ОЖФ» розроблено План дій реагування керівного складу 

підприємства та структурних підрозділів житлово-експлуатаційних дільниць                    

№ 201-210 на час погіршення погодних умов в осінньо-зимовий період 

2019/2020 років. Оповіщення здійснюється через аварійну службу, яка працює 

при підприємстві цілодобово.      
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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 (Київською міською державною адміністрацією) повноважень у сфері 

управління комунальною власністю територіальної громади міста Києва 

Дарницька райдержадміністрація у 2019 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 міста Києва, створення нових 

робочих місць, підтримки соціальних проєктів 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 вебпорталі Київської міської влади з  розміщенням 

фотознімків та поверхових планів потенційних об’єктів оренди. 

Із 759,9 тис. кв. м площі нежитлових приміщень комунальної власності, що 

віднесені до сфери управління, в оренду передано 118,0 тис. кв. м (15,5 %) об’єктів 

нерухомості, що закріплені за підпорядкованими комунальними підприємствами, а 

також установами. Із загальної площі, наданої в користування, площа, яка 

передається із орендною платою у розмірі 1 грн  на рік, становить 72,7 тис. кв. м 

(61,6 %), 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 592 договори оренди з     364 орендарями. 

За 2019 рік за користування приміщеннями нараховано 21 480,5 тис. грн  

орендної плати, отримано 21 648,3 тис. грн з урахуванням перерахувань сум 

заборгованості минулих періодів, що становить 100,8 % від нарахованої суми коштів.  

       Для зменшення заборгованості з орендної плати Дарницькою 

райдержадміністрацією за 2019 рік разом з балансоутримувачами проведено 

відповідну претензійно-позовну роботу, у тому числі направлено боржникам 159 

приписів-попереджень, подано 3 позови до суду, а також за результатами розгляду 

судових справ, на підставі рішень судів, відкрито 2 виконавчі провадження. За 

результатами проведених виконавчих дій державними виконавцями погашено 

заборгованість в сумі 105,9 тис. грн. 

За результатами даних комунальних підприємств, установ – 

балансоутримувачів об’єктів комунальної власності станом на 31.12.2019  загальна 

заборгованість з орендної плати із урахуванням боргів минулих років становить 

1 493,3 тис. грн.  
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Зведені показники надходжень від оренди нерухомого майна 

за 2019 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 2019 рік суборендарями було перераховано кошти 

у сумі 114,1 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 31.12.2019 зареєстровано право власності на        

316 об’єктів нерухомості із 359, що становить 88,0 % від їх загальної кількості.  
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6. Забезпечення реалізації освітніх державних та міських програм 

у навчальних закладах  
 

У Дарницькому районі на кінець 2019 року в мережі закладів освіти 

функціонує 129 закладів усіх типів і форм власності, загальною чисельністю 

педагогічних працівників – 5 152 особи, зокрема: 

- 67 закладів дошкільної освіти, 3 школи-дитячі садки та навчально-

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

освіту 16 807 дітей; 

- 53 заклади загальної середньої освіти, в яких навчаються 46 577 учнів;  

- 6 позашкільних навчальних закладів, в яких займається 9 290 вихованців. 

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

документа про освіту. У закладах загальної середньої освіти з 21.05.2019 по                      

13.06.2019 проведено зовнішнє незалежне оцінювання (далі - ЗНО). За 

результатами ЗНО шість учнів району набрали найвищі бали - 200 балів, 

зокрема, 2 учні ліцею «Наукова зміна», 1 учень ліцею «Інтелект», 2 учні 

середнього загальноосвітнього закладу «Слов’янська гімназія» та 1 учень 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів Скандинавська гімназія. 

У 2019 році Свідоцтва про базову загальну середню освіту одержали            

3 434 учня, з них – 134 з відзнакою. Атестати про повну загальну середню 

освіту отримали 11 836 випускників, з них - 74 нагороджені золотими медалями 

«За високі досягнення у навчанні» та 39 - срібними медалями «За досягнення у 

навчанні».  

У 2019-2020 навчальному році у закладах загальної середньої освіти 

району у 1 534 класах здобувають освіту 46 577 учнів. Це на 92 класи,                 

3 220 учнів більше, ніж у минулому році. Слід зазначити, що мережа шкіл 

району не збільшилася. 

 

 
 

 У роботу закладів освіти успішно запроваджено активні форми національно-

патріотичного виховання учнів, проводиться робота з формування в учнів 

ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості, навичок активного 

самоврядування.  

У Дарницькому районі, єдиному в місті Києві, проведено І (районний) етап 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

для трьох вікових категорій: 
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- 25.04.2019 на базі Навчально-наукового інституту № 3 Національної 

академії внутрішніх справ у форматі гри-квесту «Козачата ФЕСТ» для роїв, до 

складу яких входять учні віком 9-10 років. У грі взяли участь рої 27 закладів 

загальної середньої освіти району (220 дітей); 

- з 16.05.2019 по 18.05.2019 у форматі гри-експедиції «Пригоди у «Козацькій 

Фортеці» для роїв, до складу яких входять учні віком 11 – 14 років. Гра, в якій 

взяли участь рої 29 закладів освіти району (260 учнів), проводилась на базі табору 

«Козацька Фортеця» (с. Плескачівка, Смілянського району, Черкаської області); 

- з 20.05.2019 по 25.05.2019 гру для роїв, до складу яких входять учні віком 

15-17 років, зокрема: 20.05.2019 проведено конкурс «Стрільба» на базі тирів  

закладів загальної середньої освіти - спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 113 

технологічного та спортивного профілю навчання, школи І-ІІІ ступенів № 289 

Дарницького району м. Києва, загальноосвітньої середньої  школи І-ІІІ ступенів № 

314 з поглибленим вивченням іноземної  мови, гімназії «Діалог»;  

 - з 21.05.2019 по 25.05.2019 виїзний табір «Дарницька Січ» функціонував на 

базі позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна». У грі 

взяли участь рої 33 закладів освіти району (340 учнів). Під час таборування 

учасники змагалися у 9 конкурсних випробуваннях. Переможцем гри став рій 

«Молода січ» (спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 296 з 

поглибленим вивченням іноземної мови); 

 

   
 

- 11.10.2019 до Дня захисника України на базі Центру позашкільної освіти 

Дарницького району проведено Фестиваль патріотичних ідей «У єдності 

поколінь – сила нації», в якому взяли участь юні джури роїв гри «Сокіл» 

(«Джура») трьох вікових категорій з 28 закладів освіти, понад 200 учнів та 

педагогів. 

На базі Центру позашкільної освіти Дарницького району створено 

сучасний соціально-дозвіллєвий простір для активної учнівської молоді, 

розвитку навичок лідерства, нових форм комунікацій та реалізації ідей – 

працюють районні органи самоврядування учнівської молоді, дитячий 

парламент Дарницького району та районна рада старшокласників «СТРІЛА». 

За підтримки Дарницької райдержадміністрації у 2019 році успішно було 

реалізовано низку соціально-громадських проєктів: інтегрований практикум 

«Батьки+. Сімейна гармонія» (пошук шляхів налагодження комунікації між 
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підлітками та батьками), рольова гра «DARMUN-2019» (Модель ООН), клуб 

дебатів «Ораторська конференція «ДарСпіч», патріотична акція «Ми хочемо 

миру Україні!» та інші. 

У період з 13.09.2019 по 15.09.2019 на базі позаміського дитячого табору 

оздоровлення та відпочинку «Зміна» для 125 учнів, депутатів дитячого 

парламенту Дарницького району, лідерів учнівського самоврядування закладів 

загальної середньої освіти проведено виїзний навчальний практикум 

«Лідерство і самоврядування – простір формування громадянської культури 

учнів». 

Напередодні Дня місцевого самоврядування 06.12.2019 в Дарницькій 

райдержадміністрації була проведена гра-симуляція «Влада-юніор» за участі 

депутатів дитячого парламенту Дарницького району та лідерів Дарницької 

районної ради старшокласників «СТРІЛА». Діти ознайомилися з роботою 

органу місцевої влади та її структурних підрозділів, отримали інформацію про 

специфіку державної служби. Була проведена зустріч дітей з керівництвом 

Дарницької райдержадміністрації. Під час спілкування у форматі «круглого 

столу» були обговорені питання залучення дітей до проведення соціально-

гуманітарних та культурно-масових заходів, акцій; розширення комунікації між 

дітьми, молоддю та владою. 

У 2019 році з метою розвитку творчих здібностей дітей, було організовано 

та проведено 45 масових заходів (конкурси, змагання, фестивалі, турніри, 

свята), в яких взяли участь понад 25 тисяч юних дарничан. 

Серед найяскравіших подій в галузі освіти у 2019 році стало свято 

«Дитинства вальс прощальний…», яке було проведено 15.05.2019 в колонній 

залі Київської міської ради. Складовою свята став фінал районного етапу 

міського конкурсу «Київський вальс» серед учнів 11-х класів, у якому взяли 

участь випускники 11 закладів. Переможцями стали учні загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІІ ступенів Скандинавська гімназія, які 18.05.2019 

здобули Гран-прі міського конкурсу. 

 

       
 

Напередодні Дня фізичної культури і спорту на стадіоні школи № 289 було 

проведено районне свято «Спортивний Олімп», під час якого були відзначені   

43 учні та 5 команд закладів освіти, які у поточному році здобули значні 

досягнення та перемоги у спорті.  
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У листопаді 2019 року проведено конкурсні перегляди ІХ районного 

конкурсу-фестивалю дитячої творчості «Дарниця талантами славиться-2019», в 

яких взяли участь понад 1000 учнів. Також, було проведено свято нагородження 

переможців та гала-концерт конкурсу-фестивалю. Призерами конкурсу-

фестивалю у 2-х номінаціях (Гран-прі, І, ІІ, ІІІ місця) стали 75 учнів та 17 

творчих колективів. 

Крім того, у грудні 2019 року був проведений районний етап Х 

Всеукраїнського конкурсу фестивалю «Молодь обирає здоров’я», в якому взяли 

участь команди 16 закладів освіти. 

На базі Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної 

молоді Дарницького району м. Києва:  

- з 03.06.2019 по 21.06.2019 з 09 год 00 хв до 15 год 00 хв працювало літнє 

творче об’єднання «Країна майстрів» у форматі відпочинкової програми: творчі 

майстер-класи, ігрові майданчики, екскурсії, творчі майстерні (106 дітей); 

- з 03.06.2019 по 20.06.2019 з 10 год 00 хв до 15 год 00 хв працювала літня 

комп’ютерна школа «Smart IT» (30 дітей). 

Дитячо-юнацьким центром з 03.06.2019 по 14.06.2019 реалізовувалась 

літня відпочинкова програма «Арт-ФРЕШ» (40 дітей). 

 

     
     

Разом з тим, у закладах дошкільної освіти району налічується                     

39 стаціонарних плавальних басейнів. Щороку проводяться районні змагання з 

плавання та змагання «Перші кроки», на яких старші дошкільники змагаються у 

виконанні вправ з основних рухів. 
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На традиційному районному фестивалі дитячої творчості «Талановита 

малеча» у 2019 році свої творчі здібності продемонстрували                              

278 найталановитіших вихованців з 27 закладів освіти району.  

 

   
 

Серед пріоритетних напрямів роботи закладів дошкільної освіти – 

збереження та зміцнення здоров’я вихованців. Це – прямий шлях до їх 

гармонійного та всебічного розвитку.  

З метою реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти для створення освітнього середовища початкових класів Нової 

української школи були передбачені кошти в сумі 14 832,1 тис. грн, в тому числі 

субвенція з державного бюджету в сумі 6 943,5 тис. грн, а саме на: дидактичні 

матеріали – 2 587,1 тис. грн, сучасні меблі – 9 307,4 тис. грн та комп’ютерне 

обладнання – 2 937,6 тис. грн. Виконання робіт становить 14 311,4 тис. грн, що 

складає 96,5%. Залишок коштів - економія після проведення тендерних торгів - 

повернуто до бюджету. 

Для створення комфортних та безпечних умов проводяться реконструкції 

та капітальні ремонти навчальних закладів.  

Протягом 2019 року у закладах освіти Дарницького району виконано  

капітальних ремонтів на загальну суму 153 266,1 тис. грн, зокрема: 

- капітальний ремонт покрівель – виконані роботи в 5 закладах; 

 

   
     

- капітальний ремонт фасадів – виконано у 16 закладах; 

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 спортивних залів з допоміжними приміщеннями – 

виконано у 2 закладах; 

- капітальний ремонт дитячих ігрових майданчиків та тіньових навісів –

виконано у 3 закладах; 

 

              
 

- капітальний ремонт стадіонів - виконано в 5 закладах (громадський       

бюджет); 

 

  
 

- капітальний ремонт приміщень - виконано у 6 закладах; 

- заміна вікон – виконано у 19 закладах; 
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- капітальний ремонт басейнів - виконано в 1 закладі (громадський бюджет); 

 

 
 

-  благоустрій територій закладів освіти – виконано роботи у 2 закладах; 

- капітальний ремонт інженерних мереж виконано у гімназії «Діалог». 

У рамках реалізації проєкту «Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури, Українського фонду соціальних інвестицій V» завершено 

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

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

Завершується реконструкція закладу дошкільної освіти № 652 на вулиці 

Бориспільській, 28/1. Проєктна потужність дитячого садка після реконструкції 

– 11 груп, 210 місць. 
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 Крім того, завершується реконструкція закладу дошкільної освіти № 345 

за адресою: вулиця Санаторна, 9-а. Проєктна потужність дитячого садка після 

реконструкції –  5 груп, 95 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 125 дітей 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 кінець 2019 року, становить 7 189 осіб, з них 1 514 

осіб претендують на переведення до іншого дитячого садка. 

У 2019–2020 навчальному році 62 % закладів загальної середньої освіти 

району працюють з перевищенням проєктної потужності.  

У мікрорайоні житлового масиву Позняки - 3 у спеціалізованій школі                          

№ 329 «Логос» імені Г. Гонгадзе при проєктній потужності 36 класів 1080 

учнів, навчається у 67 класах 2 445 дітей, що більше ніж вдвічі перевищує 

норму.  

На теперішній час у мікрорайоні житлового масиву Позняки – 4-а немає 

жодного загальноосвітнього та дошкільного закладу, а у мікрорайоні житлового 

масиву Позняки - 4 функціонує лише один загальноосвітній заклад – 

Слов’янська гімназія. При проєктній потужності 44 класи 1 240 учнів, фактично 

у 62 класах навчається 2 022 учні. Це перевищує потужність навчального 

закладу на 782 учні (на 63 %).  

Крім того, у мікрорайоні житлового масиву Позняки - 8 функціонують: 

Київська інженерна гімназія, в якій при проєктній потужності 990 учнів 

навчається 1 171, що на 18 % перевищує проєктну потужність; спеціалізована 

школа № 314, в якій при проєктній потужності 1 240 учнів навчається 1 678, що 

на 35 % перевищує проєктну потужність. 
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Наразі, для вирішення проблемних питань щодо існуючої мережі закладів 

освіти Дарницького району планується: 

- будівництво у найближчий час нових загальноосвітніх та дошкільних 

закладів освіти, що у значній мірі вирішить проблему забезпечення 

мікрорайонів закладами освіти та сприятиме розвантаженню вже існуючих; 

-  надбудова 4 поверху у вже існуючих закладах загальної середньої освіти. 

 У районі розміщено 12 типових шкіл, які можна реконструювати, 

добудувавши 4 поверх. Це надасть можливість збільшити мережу одного 

закладу на 18 класів,   540 учнів. Разом з тим, надбудова 4 поверху не потребує 

виділення земельної ділянки під забудову; 

-  будівництво на ділянці 24 у мікрорайоні житлового масиву Позняки - 2 

закладу позашкільної освіти «Школа мистецтв», у якому можливе розміщення 

Центру дитячої та юнацької творчості; 

- для забезпечення дитячої юнацько-спортивної школи «Дарниця» 

власними приміщеннями та навчально-тренувальною базою на ділянці 66 у 

мікрорайоні житлового масиву Осокорки - 10 можливі наступні шляхи: 

- завершити будівництво приміщень басейну; 

- реконструювати стадіон та спортивні споруди спеціальної школи І-ІІ 

ступенів    № 10, що дозволить дитячій юнацько-спортивної школі «Дарниця» 

використовувати у позаурочний час сучасну спортивну базу школи для 

розвитку відділень спорту з футболу, бейсболу тощо. На сьогоднішній день 

підготовлено проєктно-кошторисну документацію,  проте для проведення робіт 

з реконструкції потрібні додаткові кошти у сумі 62 000,00 тис. грн. 
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7. Стан інформування місцевих мешканців 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 2019 року забезпечувалася 

реалізація міських цільових програм: «Турбота. Назустріч киянам» на 2019 – 

2021 роки та «Соціальне партнерство» на 2019 – 2021 роки. 

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

а також комплексної допомоги киянам - учасникам АТО та членам їх сімей 

приділялася значна увага. З метою визначення і вирішення в межах компетенції 

соціально-побутових потреб ветеранів війни та осіб з інвалідністю 

реалізовувався ряд соціальних програм, передбачених законодавством України. 

       Окрім того, упродовж 2019 року Дарницькою райдержадміністрацією 

забезпечувалася робота з громадянами, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та місць проведення АТО, 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 

 

7.1. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей, державні 

соціальні допомоги та житлові субсидії . 

 

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Дарницької 

райдержадміністрації перебуває: 

- учасників АТО, яким встановлено статус учасника бойових дій 

відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» - 2 896 осіб; 

-  членів сімей загиблих (померлих) під час проведення АТО – 49 осіб        

(в т. ч. 10 дітей); 

-   осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи – 4 особи;  

-    осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи – 64 особи; 

-    осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи – 42 особи; 

-    учасників війни (АТО) – 11 осіб; 

-    членів сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень  здоров'я, одержаних під час участі у 

Революції Гідності – 1 особа; 

-   осіб, які визнані постраждалими учасниками Революції Гідності –          

53 особи. 

З метою надання всебічної соціальної допомоги киянам – учасникам АТО 

та членам їх сімей здійснювалось направлення постраждалих учасників 

Революції Гідності та учасників АТО до санаторно-курортних закладів для 
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оздоровлення. Станом на 31.12.2019 з 53 особами укладено відповідні договори 

на оздоровлення. 

Крім того, здійснювалось оздоровлення дітей киян-учасників АТО віком 

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

2019 році до санаторіїв направлено 78 сімей, у яких виховується – 89 дітей. 

 

  
 

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 2019 році 

нараховано 77 особам. 

Протягом 2019 року грошову компенсацію за належні для отримання жилі 

приміщення було призначено 43 особам на загальну суму 26 232,7 тис. грн. 
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 2019 року 24 особи пройшли професійне навчання. 

 

 

Для проходження психологічної реабілітації до реабілітаційних установ 

направлено 18 учасників бойових дій (АТО). 
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Програма субсидій в Україні діє, як ефективний спосіб допомоги вразливим 

верствам населення. З 01.01.2019 в Україні стартувала програма монетизації 

житлових субсидій, метою якої є створення прозорого механізму надання 

житлових субсидій і стимулювання громадян до ощадливого споживання. 

Монетизація субсидій – це процес переходу від перерахування субсидій у 

безготівковому вигляді на рахунки надавачів житлово-комунальних послуг до 

надання субсидій громадянам у грошовій формі.  

Залишки невикористаної субсидії, які утворюються за рахунок економного 

споживання води, теплової енергії, газу і електроенергії, одержувачі субсидії 

зможуть використати на власні потреби. 

Крім того, з 01.10.2019 стартувала програма монетизації пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг, метою якої є створення прозорого механізму 

надання пільг і стимулювання громадян до ощадливого споживання. 

Виплата розрахованої пільги здійснюється за двома механізмами: у 

грошовій безготівковій формі та грошовій готівковій формі, які функціонують 

паралельно. 

Станом на 31.12.2019 управлінням праці та соціального захисту населення 

Дарницької райдержадміністрації проведено відповідний розрахунок пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі: 

– за жовтень 2019 року 21 743 пільговикам (в тому числі у грошовій 

готівковій формі – 590 пільговикам) на суму 14 445,7 тис. грн.; 

– за листопад 2019 року 21 233 пільговикам (в тому числі у грошовій 

готівковій формі – 590 пільговикам) на суму 22 110,2 тис. грн.;   

– за грудень 2019 року 21 115 пільговикам (в тому числі у грошовій 

готівковій формі – 606 пільговикам) на суму 22 819,1 тис. грн. 
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В 2019 році проводилась робота щодо здійснення ідентифікації, реєстрації 

та обліку пільгових категорій громадян-утримувачів «Картки киянина». Пільги 

та переваги для утримувачів «Картка киянина»: 

- знижка на ліки в мережах аптек комунального підприємства «Фармація»; 

- знижка при придбанні квитка до Київського зоопарку; 

- безоплатний проїзд в метрополітені та в міському пасажирському 

комунальному транспорті загального користування; 

- знижка в супермаркетах «BILLA України», «NOVUS», ПП Торговий Дім 

«Вест Лайн», «Фуршет» та «Фокстрот»; 

- знижка до 20% на передплату видань Видавничого дому «Толока»; 

- система знижок на хліб та хлібобулочні вироби, яка діє в об’єктах 

роздрібної торгівлі ПАТ «Київхліб». 

 

   
 

7.2. Санаторно-курортне оздоровлення та забезпечення засобами 

реабілітації пільгових категорій громадян 

На виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 

2019-2021 роки у 2019 році здійснювалась видача засобів особистої гігієни 

пільговим категоріям громадян, направлень на забезпечення ортопедичним 

взуттям та ортопедичними устілками, технічними засобами реабілітації, видача 

санаторно-курортних путівок ветеранам війни та праці, особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Упродовж 2019 року укладено 97 тристоронніх угод для оздоровлення осіб 

з інвалідністю в санаторіях України. Оздоровлено 486 осіб з числа ветеранів 

війни і праці, осіб з інвалідністю, осіб які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

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.  

Станом на 31.12.2019 до реабілітаційних установ направлено 25 дітей з 

інвалідністю, до Центру реабілітації та відпочинку «Акварель» м. Скадовськ 

направлено 33 дитини у супроводі дорослого.  
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 Укладено 40 договорів на забезпечення реабілітаційними заходами дітей з 

інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу. 

 

  
 

Крім того, за 2019 рік видано 745 направлень на забезпечення 

ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками, 70 засобів реабілітації 

(палиці, милиці, засоби для орієнтування для осіб з інвалідністю по зору)           

12 224 одиниці засобів гігієни на загальну суму 3 712,0 тис. грн. 

 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 2019 року видано 4 349 направлень та укладено 

484 договори на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації на 

суму 13 082,5 тис. грн.  
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7.3. Соціальна робота 

 

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

молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги, в Дарницькому районі функціонує Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр). 

        Протягом 2019 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 

такі заходи: 

1. ХІІ 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 дванадцять 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 2019-2021 роки.        



51 

      Протягом 2019 року 2 709 соціальними послугами охоплено сім’ї учасників 

АТО.  Проводилася відповідна робота з організації соціально-адаптаційних та 

культурологічних заходів для  дітей та сімей. Розповсюджувались інформаційні 

матеріали в закладах охорони здоров’я, соціального захисту, військовому 

комісаріаті, ЖЕКах та ЖЕДах району, які включають в себе корисну 

інформацію, потрібну для повернення учасників АТО до повноцінного життя. 

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

опинилися у складних життєвих обставинах – клієнтів Центру».                           

З 03 до 14.06.2019 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).  

4. XXІX Всеукраїнський збір-похід волонтерських загонів та 

молодіжних громадських організацій «Козацькими шляхами!» (с. Виграїв, 

Корсунь – Шевченківського району Черкаської області).  

 

     
 

5. Соціальний захід «Служба соціальної підтримки сімей». Протягом 

звітного періоду від суб’єктів соціальної роботи до Центру надійшло                   

2 443 повідомлення/звернення щодо сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. Відповідно до повідомлень спеціалістами Центру були здійснені 

соціальні відвідування сімей та складено 1 089 оцінок потреб сім’ї/особи. За 

результатами оцінок потреб 461 сім’я  перебуває на обліку сімей, які опинилися 

у складних життєвих обставинах. Соціальними послугами спеціалістів 

охоплено 1 997 сімей. 

         Відповідно до державних соціальних стандартів стандартом соціальної 

послуги «Консультування» охоплено 1 934 сім’ї та 66 сімей державним 

стандартом «Соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах». 
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6. «Оздоровлення дітей та молоді в літньому наметовому таборі 

«Інший вимір». З 31.07. по 14.08.2019 відпочинкова програма проводилася  у 

літньому наметовому таборі «Інший вимір» (с. Верхній Ясенів Верховинського 

району Івано-Франківської області). З учасниками табору проводилися 

тематичні культурно-виховні заходи, пізнавально - розважальні та розвиваючі 

конкурси,   квести,  вікторини, спортивні змагання, естафети. Організовані 

екскурсії до музеїв І.Я. Франка, «Гуцульщина» та «Параджанова». Під 

керівництвом інструктора учасники оздоровчої групи здійснили піший вихід на 

гору Говерла та Писаний камінь. 

7.  

   
 

        Загальна кількість всіх соціальних послуг, які були надані Центром у           

2019 році – 32 208, з них: індивідуальних – 11 371,   групових – 20 837. 

 У Дарницькому районі функціонує Центр по роботі з дітьми та молоддю 

за місцем проживання (далі – ЦРДМ), який є навчально-виховним закладом 

мережі позашкільної освіти за місцем проживання.  

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

естетичного спрямування, які відвідують 1 772 вихованця, з яких понад 15% - 

діти та молодь пільгової категорії.  

Ключовими заходами, які були організовані та проведені ЦРДМ у                  

2019 році стали: святковий захід 24.04.2019 «Великодні передзвони», який 

відзначився чудовими концертними номерами, майстер-класами; захід «У колі 

дружньої сім’ї» до Дня сім’ї та матері, де була представлена концертна 

програма, виставка дитячих робіт, ігротеки та майстер-класи; 25.06.2019 була 

організована та проведена концертно-розважальна програма, присвячена Дню 

Києва та Дню столиці; до міжнародного Дня захисту дітей 03.06.2019 відбувся 

традиційний розважально-ігровий захід «Діти – цвіт нації», до Дня фізичної 

культури і спорту 14.09.2019 було проведено фізкультурне свято «Здорове 

покоління – надія України!», яке стало вже традиційним, а спортивна гра «Тато, 

мама і я – спортивна сім’я» та інші; низка заходів, присвячених Дню захисника 

України та Дню людей похилого віку  

З метою всебічного розвитку дітей та молоді протягом звітного періоду в 

клубах було проведено конкурси  малюнків, тематичні бесіди та відеолекторії, 

відбулась інтелектуально-розважальна гра «Розумники й розумниці», 
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літературні свята, вікторини, конкурси, години пам’яті, перегляди фільмів, 

зустрічі з цікавими людьми – медиками, письменниками, ветеранами та 

учасниками бойових дій, екскурсії до музеїв тощо. 

 

        
 

Всього протягом 2019 року ЦРДМ було організовано та проведено              

1 201 захід,  у якому взяли участь понад 30 тисяч осіб. 

Вихованці клубів активно беруть участь у різноманітних міських, 

всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах. Так, вихованці гуртка 

«До-мі-солька» вибороли перше та 2 других місця у 8 Всеукраїнському 

фестивалі хореографічного мистецтва KIDS WILL DANS та стали 

переможцями ХХІ Всеукраїнського дитячого фестивалю «Зоряні малята. Зима - 

2019». Вихованці хореографічної студії «Лілея» взяли участь у                             

ІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі класичної хореографії, музики та вокалу 

«Viva Odessa,Viva classic» та отримали призові місця. Вихованці вокального 

гуртка клубу «Вирлиця» вибороли ІІ місце на Київському фестивалі-конкурсі 

«Україна збирає таланти».   
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За підтримки Міністерства культури України, Національної спілки 

композиторів України 09.02.2019 відбувся ХІІ Всеукраїнський конкурс-

фестиваль «Українська естафета творчості», де вихованка клубу «Гном» 

Кірєєва Наталія отримала ІІ премію в номінації естрадний вокал. А також,  

02.06.2019 відбувся VI Міжнародний фестиваль-конкурс учнівської та 

студентської молоді «Київська веселка», де вихованець студії естрадного 

сольного співу клубу «Гном» Іван Волков став володарем Гран-прі. 

Крім того, 20.04.2019 в місті Одесі відбувся відкритий чемпіонат України з 

КУДО. У змаганнях  взяли участь вихованці секції КУДО клубу «Зміна», які  

здобули:  4 золоті,  4 срібні та 3 бронзові медалі.  

         
 

  У Дарницькому районі функціонує Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (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 у 2019 році спеціалісти, на виконання 

міської програми «Діти. Сім’я. Столиця.» на 2019-2021 роки, 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.   

Спортивно-оздоровча спрямованість діяльності Центру реабілітації: 

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

шашок тощо. 

Протягом 2019 року працювала програма «Незалежне життя». Молодь з 

ментальними порушеннями, яка брала участь в програмі,  досягли певних 

результатів в особистісному зростанні на шляху до незалежного життя. 

Головним творчим досягненням 2019 року стало 10 переможців в різних 

номінаціях в ХХVIII міському фестивалі «Повіримо у себе». 

 

  
 

Основне проблемне питання Центру реабілітації – приміщення. Наявне 

орендоване приміщення загальною площею 246,0 кв. м. на території 

спеціалізованої школи № 296 не відповідає потребам осіб з інвалідністю, як 

щодо їхньої кількості так і умов отримання необхідних соціальних послуг. На 

теперішній час в Департаменті комунальної власності м. Києва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 

опрацюванні перебуває питання щодо надання в орендну нежитлового 

приміщення загальною площею 463,20 кв. м за адресою: Харківське шосе, 156-

а.  

Комплекс соціальних послуг для одиноких непрацездатних громадян та 

осіб з інвалідністю у районі надає Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – Терцентр). До складу 

Терцентру входять 3 відділення соціальної допомоги вдома, розташовані в 
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трьох мікрорайонах, які найбільш наближені до споживачів соціальних послуг 

(«Харківське», «Ново-Дарницьке» та «Рембаза»), 3 відділення за напрямами 

роботи: відділення денного перебування; відділення організації надання 

адресної натуральної та грошової допомоги; відділення соціально-медичної 

реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем та дітей з ураженням 

центральної нервової системи (денне перебування) та відділення ранньої 

соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, 

розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з 

порушенням психіки (створено 01.11.2019).    

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 2019 рік соціальні робітники трьох відділень соціальної 

допомоги вдома надали – 305 473 послуги 980 самотнім непрацездатним 

громадянам з інвалідністю. 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 при 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, гарячого харчування з приватними 

підприємствами та підприємцями району.  

         З початку 2019 року 30 громадян похилого віку та особи з інвалідністю 

отримували талони на щоденне безкоштовне харчування в їдальні Свято-

Ольгинської церкви. 
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Крім того, 147 осіб які переселились із тимчасово окупованих територій, 

отримали гуманітарну допомогу у вигляді одягу та перукарських послуг. 

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

на 2019-2021 роки у 2019 році 1 464 підопічних Терцентру, які мають V, IV, III 

групу рухової активності та належать до малозабезпечених отримали, 

продуктові набори. Набори миючих засобів та предмети особистої гігієни 

отримали 980 підопічних, які не здатні до самообслуговування. Крім того, 910 

підопічних до Великодня отримали святкові кулічі. 

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 9 факультетів та 6 гуртків.  

Слухачами «Університету третього віку» є 233 мешканці Дарницького 

району із числа  пенсіонерів та осіб з інвалідністю.  
 

   

За 2019 рік фахівцями відділення надано 26 862 послуги. 

У відділенні соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим 

церебральним паралічем, діти з ураженням центральної нервової системи 



58 

(денне перебування) (далі - відділення) проходять реабілітацію 57 дітей з 

інвалідністю. 

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. 

У  відділенні забезпечено належні санітарно-гігієнічні умови для денного 

перебування дітей з інвалідністю. Для зручного пересування дітей за 

допомогою інвалідних візків вхід до відділення облаштовано пандусом. Діти до 

відділення доставляються у спеціально пристосованому автомобілі та мають 

триразове щоденне безкоштовне харчування. 

За 2019 рік фахівцями відділення надано 45 218 послуг.    
З метою охоплення більшої кількості дітей з інвалідністю Дарницького 

району, які потребують отримання соціальних та реабілітаційних послуг, у 

листопаді 2019 року створено відділення ранньої соціально-медичної 

реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей 

та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки. У  

цьому відділенні послуги будуть надаватися курсами 21 день для 16 дітей. 

Запланована кількість, яким надаватимуться реабілітаційні послуги на 

наступний рік - 170-200 дітей. 

 

 
  

Станом на 31.12.2019 у новоствореному відділенні, яке розташоване за 

адресою: вул. Бориспільська 28-б, завершено роботи з реконструкції, закуплено 

необхідне обладнання для реабілітації та наразі йде підготовка до його 

урочистого відкриття. 

 

7.4. Соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

 

У Дарницькому районі проживає більше 90 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.  
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Протягом 2019 року було проведено 25 засідань Комісії з питань захисту 

прав дитини, під час яких розглянуто 650 питань, зокрема:   

- встановлення опіки та піклування над дітьми; 

- надання дітям статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування, дитини, яка постраждала від воєнних дій та 

збройних конфліктів;  

- реєстрація народження покинутих у пологовому будинку дітей; 

- захист житлово-майнових прав дітей; 

- вирішення сімейних спорів щодо дітей; 

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

- встановлення соціального супроводу сімей з дітьми тощо. 

Крім того, органом опіки та піклування було прийнято 363 рішення щодо 

захисту прав і законних інтересів дітей та з питань сімейної політики.  

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 31.12.2019 на первинному обліку в службі перебувало            

279 дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані:  

        -  в сім’ї опікунів/піклувальників – 243 дитини;  

- до дитячих будинків сімейного типу – 20 дітей; 

- до прийомних сімей – 5 дітей;  

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

- в Центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей – 2 дітей; 

- на навчання в ПТУ, ВНЗ (не мають опікунів) – 3 дітей.  

Влаштування дітей до сімейних форм виховання у Дарницькому районі на 

сьогодні складає 96 % і це кращий показник по м. Києву серед десяти районів 

(середній показник по місту – 91,7 %). 

У районі функціонують 3 дитячі будинки сімейного типу, в яких 

виховується 22 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та     

6 прийомних сімей, у яких виховується 5 дітей.  

 

      



60 

7.4.1. Захист прав дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах 

 

Протягом 2019 року у районі проводилась робота щодо раннього 

виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.  

Станом на 31.12.2019 на обліку в службі перебувало 202 дітей, які 

опинились в складних життєвих обставинах, що на 75 % більше, ніж на кінець 

2018 року, 84 дітям надано статус дитини, яка постраждала від воєнних дій та 

збройних конфліктів. 

Поставлено на облік та передано під соціальний супровід 91 дитину, 

знято з обліку – 29. 

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, надається 

правова та психологічна допомога.  

У 2019 року було здійснено більше 300 обстежень житлово-побутових 

умов дітей цієї категорії, порушено більше 50 клопотань перед 

правоохоронними органами про притягнення батьків до відповідальності, до 

суду подано 6 позовних заяв про позбавлення 9 батьків батьківських прав щодо 

13 дітей. На сьогодні 3 позови задоволено. 

З метою виявлення бездоглядних та неохоплених навчанням дітей 

службою спільно з представниками Дарницького управління поліції  ГУ НП у 

м. Києві, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено          

30 профілактичних рейдів «Діти вулиці». 

 

7.4.2. Заходи сімейної політики 

 

Відповідно до міської цільової програми «Діти. Сім’я. Столиця на        

2019-2021 роки» у звітному періоді проводились заходи з питань сімейної 

політики. Протягом 2019 року проведено 19 заходів. Зокрема, організовано 

святковий захід до міжнародного Дня сім’ї, в якому взяли участь близько 1000 

осіб (це – батьки, діти, мешканці Дарницького району).  

        У лютому 2019 року при Дарницькій райдержадміністрації утворено 

консультативно-дорадчий орган – координаційну раду з питань запобігання 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі, гендерної рівності та 

протидії торгівлі людьми. Забезпечення діяльності координаційної ради 

покладено на службу. 

       У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 

13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним 

сім’ям» значно збільшилась кількість звернень, пов’язаних з встановленням 

статусу батьків та дітей з багатодітної сім’ї.  

       Так, тільки протягом 2019 року надійшло 1 550 звернень від багатодітних 

сімей. 
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7.4.3. 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» 

проєкти, зокрема:  

- Соціальний гуртожиток «Дім на половині дороги»,  в якому тривалий 

час проживає 8 молодих людей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які не мають житла; 

         - Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей Дарницького 

району м. Києва,  в якому протягом звітного періоду проживало та проходило 

реабілітацію 15 дітей (на сьогодні проживає 12 дітей віком від 4 до 16 років), 

більше 20 дітей  відвідували денний стаціонар та літній табір; 

         - Центр інтегративного професійного навчання дітей та молоді 

Дарницького району м. Києва, у якому пройшли навчання з різних напрямків 

більше 350 осіб віком від 12 до 23 років з найбільш соціально вразливих груп 

дітей та молоді; 

         -  Центр матері та дитини, облаштований у 5-кімнатній квартирі за 

адресою: вулиця Декабристів, 9 (власність БО «Фонд «Асперн»), де тимчасово 

проживали одинокі матері з маленькими дітьми, всього – 4 сім’ї; 

 - Центр соціального захисту безпритульних дітей і навчально-

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

-  Соціальна комунальна квартира «Асперн» для сімей переселенців 

(власність БО «Фонд «Асперн»). 

 Усього протягом звітного періоду понад 1 200 дітей та дорослих отримали 

різні соціальні послуги через БО «Фонд «Асперн». 
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7.5. Робота з молоддю, розвиток фізичної культури та спорту 

 

Дарницькою райдержадміністрацією постійно проводиться активна робота 

зі спортивними клубами, організаціями та школами, спрямована на розвиток 

фізичної культури та спорту, на популяризацію здорового способу життя, 

встановлення вищих досягнень у спорті за участі вихованців спортивних 

закладів, студентів вищих начальних закладів, школярів, громадських 

активістів та всіх бажаючих.  

Протягом 2019 року проведено 4 засідання Ради з питань молодіжної 

політики при Дарницькій райдержадміністрації, 3 засідання Координаційної 

ради з питань національно-патріотичного виховання при Дарницькій 

райдержадміністрації та 3 засідання Тимчасової робочої групи із з’ясування 

обставин, що склалися навколо спортивного комплексу «Восход» при 

Дарницькій райдержадміністрації. 

Дарницька райдержадміністрація є виконавцем міської комплексної 

цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки. За напрямами 

діяльності програма поділяється на: 

- підтримка творчої, ініціативної та обдарованої молоді; 

- військово-патріотичне виховання, допризовна підготовка молоді та 

військово-професійна орієнтація; 

- масовий спорт; 

- фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем роботи населення. 

Протягом 2019 року було проведено ряд заходів з таких видів спорту: 

шахів, шашок, художньої гімнастики, футболу, тенісу, бейсболу, спортивних 

танців тощо. 

  
 

У травні 2019 року в актовій залі Дарницької райдержадміністрації (вулиця 

О. Кошиця, 11) було проведено шахово-шашковий фестиваль «Дарницька 

весна», який об’єднав любителів інтелектуального спорту, що мешкають, 

навчаються або працюють у Дарницькому районі. 
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Найбільш значним можна назвати фестиваль вихідного дня «Спорт-актив» 

молодіжної творчості «Молодість 2019» та відкритий чемпіонат Дарницького 

району з футболу до Дня Києва.  

 

 

 

Також проведено захід до Дня молоді. У заході взяли участь близько           

3 500 осіб.  
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        У звітному періоді збірна команда Дарницької райдержадміністрації взяла 

участь у Міській спартакіаді профспілок. Змагання проводились з 5 видів 

спорту: футбол, волейбол, настільний теніс, шахи та шашки. В загальному 

заліку збірна команда посіла ІІІ місце. 

 

 

Дарницькою райдержадміністрацією продовжується здійснюватися 

співпраця з громадськими організаціями учасників бойових дій - ветеранів 

АТО. В якості учасників та почесних гостей вони активно залучаються до 

участі у спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходах, які 

проводяться в Дарницькому районі. Зокрема, 23 та 25.05.2019 було проведено 2 

товариські матчі між командами Дарницької райдержадміністрації та 

учасниками громадської спілки «Братерство учасників бойових дій України».  
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Проблемним питанням залишається обмежена кількість путівок на 

пільгове оздоровлення та відпочинок дітей, які надає Департамент молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), у зв’язку з чим влітку склалась напружена ситуація. При 

кількісті 802 заяви, які надійшли до Дарницької райдержадміністрації, та           

551 дитини, яку було направлено на оздоровлення, потреби в путівках 

задоволено лише на  68,7 %.  

При цьому, Дарницька райдержадміністрація посіла друге місце серед 

районів міста Києва з результативності роботи з мешканцями за кількістю 

направлених на відпочинок дітей. 
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8. Стан забезпечення житлом громадян, які знаходяться на 

квартирному обліку 

 
Станом на 31.12.2019 на квартирному обліку для надання житлової площі у 

Дарницькому районі перебуває 7 359 сімей, із них: 

- позачерговиків – 916; 

- першочерговиків – 2 695; 

- на загальних підставах – 3 748. 

На квартирний облік було взято 185 родин, із них: 

- з правом позачергового отримання житла – 26 родин; 

- з правом першочергового отримання житла – 132 родини; 

- на загальних підставах – 27 родин. 

Внесено 331 зміну до квартоблікових справ громадян, поновлено на 

квартирному обліку 22 сім’ї, знято з квартирного обліку 132 родини. 

Також, у 2019 році проведено 26 засідань районної громадської комісії з 

житлових питань та 9 засідань комісії з оцінки вартості майна, що знаходиться 

у власності громадянина та членів його сім’ї. За прийнятими рішеннями 

підготовлено 64 розпорядження Дарницької райдержадміністрації з питань 

квартирного обліку. 

За звітний період 29 родинам черговиків квартирного обліку поліпшено 

житлові умови, із них:  

- дванадцяти дітям-сиротам; 

- семи родинам з особою, яка має інвалідність внаслідок війни (учасники 

АТО); 

- чотирьом родинам учасників бойових дій, залучених до АТО; 

- двом родинам, постраждалим в  зв’язку з аварією на ЧАЕС (2 категорії); 

- багатодітній родині; 

- родині з хворим з медичним висновком; 

- родині матері-героїні; 

- родині, яка виховує дітей з інвалідністю. 

         Видано 8 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 8 квартир працівникам установ, які перебували на 

квартирному обліку в Дарницькому районі. 

Задоволено прохання підприємств, організацій та установ у включенні до 

числа службових житлових приміщень 91 квартири. 
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На підставі клопотань підприємств, організацій та установ виключено з 

числа службової житлової площі 73 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 – 1 680 сімей. 

За державною програмою пільгових довготермінових кредитів молодим 

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

придбання житла на обліку перебуває 285 молодих сімей. 

На обліку для отримання житлової площі з фонду соціального призначення 

перебуває 6 родин. У 2019 році на соціальний квартирний облік взято дві 

родини з числа внутрішньо переміщених осіб. 

Крім того, Дарницькій райдержадміністрації делеговано повноваження 

щодо ведення обліку громадян, які потребують надання житлового приміщення 

з фондів житла для тимчасового проживання, надання відповідних житлових 

приміщень та забезпечення укладання договорів найму житлових приміщень із 

фондів житла для тимчасового проживання. 

Однією з основних складнощів залишається відсутність фінансування 

програми «Доступне житло» та відсутність маневреного фонду. 
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9. Забезпечення законності, правопорядку, охорони  прав, свобод  

і законних інтересів громадян 

 
Упродовж 2019 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 2019–2021 роки, 
правоохоронними органами забезпечувались заходи з охорони громадського 
порядку під час проведення масових та святкових заходів на території 
Дарницького району. 

 На території Дарницького району забезпечення правопорядку та безпеки 
жителів здійснює Управління патрульної поліції у м. Києві Департаменту 
патрульної поліції та Дарницьке управління поліції ГУ НП у м. Києві.  

 З метою підвищення рівня правопорядку, посилення безпеки населення, 
впровадження заходів, які сприятимуть профілактиці та протидії злочинності на 
території Дарницького району, 05.04.2019 підписано трьохсторонній 
меморандум, між Дарницькою райдержадміністрацією, Дарницьким 
управлінням поліції ГУ НП у м. Києві та Київським міським громадським 
формуванням з охорони громадського порядку і державного кордону 
«Муніципальна варта» про взаємодію у сфері забезпечення правопорядку та 
муніципальної безпеки на території Дарницького району міста Києва. 

Одним із пріоритетних напрямів взаємодії та співпраці сторін є організація 

спільних заходів із залученням небайдужої громадськості, представників 

органів самоорганізації  населення (далі – ОСН)  за їх згодою, спрямованих на 

підвищення рівня забезпечення правопорядку та муніципальної безпеки, 

боротьбу з несанкціонованою (стихійною) торгівлею, несанкціонованим 

утворенням сміттєзвалищ, забрудненням парків, скверів і прибережних смуг на 

території Дарницького району та інших заходів тощо. 
За підсумками 2019 року проведено зустріч за участю керівництва 

Дарницької райдержадміністрації, Дарницького управління поліції ГУ НП у      

м. Києві, керівників закладів освіти, представників громадської ради при 

Дарницькій райдержадміністрації, ОСН, громадських організацій та 

небайдужих дарничан, на якій заслухано звіт про проведену роботу у 2019 році 

Дарницького управління поліції ГУ НП у  м. Києві та спільно розроблено план 

роботи на 2020 рік. Крім того, учасниками наради було обговорено низку 

нагальних питань, зокрема: ліквідація спільними зусиллями стихійної торгівлі, 

діяльність хостелів на територіях ОСН, проблема кадрового дефіциту 

дільничних, підтримка громадського правопорядку та інше. 
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9.1. Звернення громадян 

 

Згідно з Конституцією України та на виконання Закону України «Про 

звернення громадян» Дарницька райдержадміністрація проводить роботу з 

розгляду звернень громадян. 

Зокрема, через КБУ «Контактний центр міста Києва» за 2019 рік 

надійшло 44 083 усних зверненя громадян, з них: цілодобова «гаряча лінія» 

1551 – 21 455 (48,67%), через сайт – 20 081 (45,55%), урядова «гаряча лінія» -     

2 504 (5,68%), інші (електронна пошта, телеефір) – 43 (0,10%). 

 

 
 

Письмових звернень громадян надійшло 4 014, з них: безпосередньо від 

громадян – 1 932 (48 %), за дорученням керівництва міста – 1 277 (32 %), з яких 

за дорученням Київського міського голови – 333 (9 %), від інших організацій та 

установ –  805 (20%).  

Звернення розподілились на: заяви – 3 780 (94 %); скарги – 155 (4 %) та 

пропозиції – 79 (2 %). 
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За 2019 рік до Дарницької райдержадміністрації надійшло                        

570 колективних звернень, що складає 14 % загальної кількості звернень 

громадян. У порівнянні з 2018 роком слід відмітити зменшення колективних 

звернень на  6 %. 

З урахуванням колективних звернень, до Дарницької 

райдержадміністрації звернулось 31 248 громадян, якими порушено                      

4 923 питання. 

У зверненнях громадяни переважно порушували питання комунального 

господарства (36 %), житлової політики (6 %), соціального захисту населення   

(4 %), забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (3 %), 

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

власності (3 %) тощо. 

Упродовж звітного періоду керівництвом Дарницької 

райдержадміністрації проводились особисті та виїзні прийоми громадян, а 

також прямі «гарячі» телефонні лінії відповідно до затвердженого графіка. Крім 

того, було проведено: 

- 13 виїзних днів «контролю» спільно з представниками виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 

метою перевірки фактичного виконання стану доручень;  

 

   
 

- 22 перевірки щодо організації роботи із зверненнями громадян в 

структурних підрозділах Дарницької райдержадміністрації та комунальних 

підприємствах, віднесених до сфери управління, із наданням необхідних 

методичних рекомендацій; 

- 12 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 

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

позитивному вирішенні порушених питань. 

Головою (виконувачем обов’язків голови) Дарницької 

райдержадміністрації було проведено:  
- 30 особистих прийомів громадян, на яких звернулось 146 громадян; 
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-  24 виїзні прийоми, під час яких звернулось 48 громадян; 

- 12 дзвінків на пряму «гарячу» телефонну лінію, під час яких звернулось 

24 громадянина. 

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

реалізує КБУ «Контактний центр міста Києва», 03.05.2019 голова Дарницької 

райдержадміністрації та 29.10.2019 керівник апарату Дарницької 

райдержадміністрації відповідали на питання киян у прямому ефірі. 

 

 
 

         З метою забезпечення широкої поінформованості населення на 

офіційному вебсайті 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 головою 

(виконувачем обов’язків голови) Дарницької райдержадміністрації. 
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10. Організація та проведення сільськогосподарських ярмарків  

 
         З метою забезпечення мешканців району та міста Києва якісними та 

безпечними продовольчими товарами, продукцією рослинництва, тваринництва 

і продуктами їх переробки, іншими продуктами харчування, товарами першої 

необхідності та для запобігання торгівлі у невстановлених місцях, впродовж      

2019 року організовано та проведено 43 сільськогосподарські ярмарки 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           

14 205,4 тонн продуктів харчування для населення, з них: 9 644,9 тонн картоплі, 

плодоовочевої продукції, фруктів; 4 560,5 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 14 332 підприємства 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, з травня 2019 року забезпечено роботу 

пересувної лабораторії.     
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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 

13.04.2019 на вулиці Ревуцького організовано та проведено загальноміський 

ярмарок «Сад - Город - 2019». 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 та   

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

31; вулиця Бориспільська, 30-А та 47.  

Впродовж 2019 року дарничани були забезпечені в достатній кількості 

об’єктами соціально-побутового призначення в межах пішохідної досяжності. 

        На території Дарницького району працює мережа роздрібної торгівлі із 

продажу хліба та хлібобулочних виробів ПАТ «Київхліб» (21 об’єкт, що 

користуються найвищим споживчим попитом серед населення). Для 

задоволення потреб мешканців у придбанні соціального хліба та хлібобулочних 

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

встановлено 4 об’єкти, які були розміщені у кожному мікрорайоні та доступні 

для мешканців похилого віку.  

Керуючись необхідністю соціального захисту громадян і забезпечення 

цінової політики на ринку хліба та хлібобулочних виробів в місті Києві, за 

ініціативи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 04.12.2018 укладено Меморандум про співпрацю між 

структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та ПАТ «Київхліб». 

Згідно з Меморандумом ПАТ «Київхліб» по місту Києву                    

здійснює реалізацію нових сортів хліба та хлібобулочних виробів власного 

виробництва за спеціальними цінами, а саме: батон «Фірмовий» 0,5 кг не 

упакований за роздрібною ціною – 15,90 грн; хліб «Фірмовий український»    

0,95 кг неупакований за ціною – 12,50 грн; хліб пшеничний «Фірмовий» 0,65 кг 

неупакований за ціною – 10,50 грн.  
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Крім того, ПАТ «Київхліб» встановлено термінали АТ «Ощадбанк» із 

спеціальною програмою для ідентифікації багатофункціональної електронної 

пластикової картки «Картка Киянина». Пред’явнику «Картки Киянина» після її 

ідентифікації через термінал АТ «Ощадбанк» надається можливість отримати 

знижку у розмірі від 20% до 70% (в залежності від пільгової категорії) на 

придбання однієї одиниці хлібної продукції на вибір в день.  

 

  
 

         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  2019 році не 

виявлено. 

Приріст торговельних площ протягом звітного періоду збільшився на            

153 037,4 кв. м переважно за рахунок відкриття нового сучасного закладу 

торгівлі, адаптованого до світових стандартів, які застосовують 

високотехнологічні форми обслуговування, а саме: торговельно-розважального 

центру «River Mall» площею 140 000,0 кв. м за адресою: Дніпровська 

набережна, 12, у якому розпочали діяльність супермаркет «Сільпо» та інші 

підприємства торгівлі, побуту та ресторанного господарства.  
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11. Реалізація державних та міських програм із охорони здоров'я  

 
        Протягом 2019 року амбулаторна допомога населенню Дарницького 

району здійснювалася  мережею з 7 закладів первинної та вторинної медичної 

допомоги. 

Вже третій рік поспіль комунальні некомерційні підприємства працюють в 

рамках реформування системи охорони здоров’я за договором з Національною 

службою здоров’я України, реалізувавши на практиці вільний вибір лікаря 

незалежно від місця проживання та принцип фінансування «гроші ходять за 

пацієнтом».  

Вже 82 % мешканців району підписали декларації з лікарем, якого вони 

обрали. Це найкращий показник серед районів міста Києва та на 24 % вище 

середнього показника в столиці (57,8 %). 

Медичні працівники центрів первинної медико-санітарної допомоги       

(далі - ЦПМСД) працюють в єдиній електронній системі обміну медичної 

інформації E-Health, що дає змогу оперативно обмінюватись інформацією та 

формувати статистичну звітність. Впроваджено он-лайн - систему 

попереднього запису до лікарів. 

 

 
 

Для подальшої реалізації заходів з реформування системи охорони 

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

електронного рецепту, видачі електронного листка непрацездатності, 

направлення пацієнта на діагностичні обстеження тощо, ЦПМСД у 2019 році 

було дооснащено комп’ютерною технікою у кількості 50 одиниць на загальну 

суму понад 750,0 тис. грн. 

Робота ЦПМСД за новим фінансовим принципом дозволила отримати за 

медичні послуги первинної допомоги в 1,5 рази більше коштів, ніж які 

надходили за медичною субвенцією до реформи. Це дало змогу підвищити 
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середню заробітну плату лікарів з 8 767,0 грн до 16 614,0 грн (максимальна 

заробітна платня складає 25 143,0 грн). 

З метою вивчення громадської думки та проведення експертизи процесів 

трансформації системи охорони здоров’я медична галузь району активно 

співпрацює з громадською радою при Дарницькій райдержадміністрації та 

громадськими організаціями. 

Протягом 2019 року проведено низку оздоровчо-просвітницьких акцій та 

заходів: тиждень імунізації, «Здорова мати - щаслива сім’я», «День здорової 

дитини», «Рожева стрічка», «День боротьби з цукровим діабетом». Це дало 

змогу більше 500 дарничанам отримати профілактичні консультативні послуги 

та усвідомити необхідність раннього звернення до лікаря. 

 

   
 

У 2019 році медичні працівники району продовжили роботу з реалізації 

урядової програми «Доступні ліки». За звітний період цією програмою 

скористалися близько 40 тисяч мешканців району та отримали безкоштовно або 

з незначною доплатою необхідні їм ліки для лікування цукрового діабету, 

бронхіальної астми та серцево-судинних захворювань. Медичними 

працівниками в рамках зазначеної програми було виписано понад 90 тисяч 

електронних рецептів на лікарські засоби, що дало змогу запобігти 

ускладненням цих грізних недугів. 

 

   



77 

Крім того, другий рік поспіль в Дарницькому районі реалізується 

проєкт «Лікар у Вашому домі». В рамках проєкту мешканці району мають 

можливість 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. 

У рамках проєкту 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 2019 року було 

здійснено 507 виїздів.   

 

   
 

У рамках міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2017-2019 роки у 

2019 році  здійснювалося забезпечення дітей з інвалідністю технічними та 

іншими засобами медичного догляду (підгузники). Централізовано було 

отримано близько 100 тисяч одиниць засобів догляду та видано за потребою 

понад           60 тисяч одиниць особам, які потребують щоденного використання 

в цілях догляду та гігієни.  

Консультативно-діагностичними центрами здійснювалося забезпечення 

осіб з інвалідністю засобами догляду за стомою. Видано біля 15 тисяч одиниць 

зазначених засобів 65 особам.  

Закладами охорони здоров’я району протягом 2019 року в рамках 

Програми економічного та соціального розвитку м. Києва, було проведено 

ремонтні роботи на загальну суму 7 610,0 тис. грн (заміна системи опалення, 

водопостачання та каналізації; заміна ліфтів; заходи із термосанації будівель; 

капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації тощо). 

ЦПМСД для створення сервісних умов перебування пацієнтів були 

отримані за надання послуг первинної медичної допомоги від Національної 

служби здоров’я України та за рахунок власних надходжень кошти в загальній 

сумі 4 539,4 тис. грн, за які було проведено роботи поточного ремонту 

приміщень для покращення доступу осіб з обмеженими можливостями.  
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Проводились роботи по покращенню сервісних умов перебування 

пацієнтів в медичних закладах, а саме: встановлено навігацію; створено 

відкриту реєстратуру; облаштовано дитячі куточки та кімнату матері та дитини; 

переоснащено санітарні кімнати для осіб з обмеженими можливостями; 

придбано телевізори для висвітлення інформації про заходи в галузі «Охорона 

здоров’я» та встановлено кулери; проведено заміну ліфта. 

 

 
 

 
 

Крім того, у 2019 році відбулося оновлення матеріально-технічної бази 

медичних закладів району. 

Централізовано за кошти бюджету м. Києва придбано сучасні цифрові 

рентгенологічні апарати для комунального некомерційного підприємства 

«Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» за 

адресою: вулиця Архітектора Вербицького, 5 на загальну суму 6368,0 тис. грн: 

- плоскоканальний детектор рентгенівського випромінювання                

FXRO – 1417 WB; 

-   система рентгенографічна UNIVERSAL X URS. 

У рамках громадського проєкту «Безкоштовна медична діагностика для 

киян» за рахунок коштів громадського бюджету м. Києва на загальну суму 

912,3 тис. грн закуплений сучасний автоматичний біохімічний аналізатор 

«Chamrау». Аналізатор працює на базі комунального некомерційного 

підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району 

м. Києва».  
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У липні 2019 року за кошти Національної служби здоров’я України 

комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Дарницького району» закуплений аналізатор 

гематологічний автоматичний RT-7600S, який визначає до 20 параметрів крові 

пацієнта, вартістю 192,0 тис. грн. Аналізатор працює за адресою:                     

вулиця Срібнокільська, 14-б. 

Проведено понад 12 тисяч лабораторних досліджень та понад                   

300 дарничан мали змогу пройти ультразвукову діагностику на сучасному 

багатофункціональному медичному обладнанні. 

Крім того, двома ЦПМСД придбано медичний спеціалізований 

автотранспорт на загальну суму 1 155,6 тис. грн. 
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12. Реалізація державних та міських програм із розвитку туризму, 

культури та інформаційної політики 

 
       На території Дарницького району працює 19 установ культури з загальною 

чисельністю працюючих 433 особи. 

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 10 міжнародних,        

12 всеукраїнських та 11 міських конкурсах та фестивалях. 

  У 2019 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 2019-2021 роки»,  в рамках 

яких було проведено 1 487 культурно – мистецьких заходів, учасниками яких 

стали 97 343 особи.  

        Також, важливими аспектами роботи закладів культури Дарницького 

району було створення іміджевих культурно – мистецьких проєктів, 

флешмобів, акцій, а також було організовано та проведено 158 культурно-

мистецьких заходів. 

До Свята Масляної було проведено районні заходи в РЛП «Партизанська 

Слава» «Дарницька Масляна-2019» та в мікрорайоні Бортничі - «Як  Масляну 

святкували - люту зиму проводжали». 
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До Дня пам'яті та примирення та 74-ї річниці з Дня перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні проведено:  

- районний захід «Трамвай пам’яті» – поїздка для ветеранів Дарницького 

району у стилізованому вагоні до пам’ятного знаку на честь бойової 

співдружності партизанських бригад, які боролися проти німецько-

фашистських загарбників; 

- святкові концерти колективів художньої самодіяльності Палацу культури 

«Дарниця» в парку «Позняки» та в парку імені Воїнів інтернаціоналістів. 

 

     
 

До Дня Києва 25-26.05.2019 в РЛП «Партизанська слава», парку імені 

Воїнів інтернаціоналістів та парку «Позняки» проведено цикл районних 

святкових культурно-мистецьких заходів з різноманітними майстеркласами, 

ігротеками, бодіартом, тематичними малюнками на асфальті, танцювальними 

майстер- класами та показовими виступами спортсменів, зокрема: культурно-

мистецький захід «Люблю тебе, столице України», під час якого встановлено 

Національний рекорд України «Найбільша кількість видів тортів в одному 

виробі».                            

 

   
 

До міжнародного Дня захисту дітей відбулась низка культурно-масових 

заходів, зокрема: благодійний Всеукраїнський конкурс-фестиваль таланту та 

краси «Казкові мрії» для дітей та молоді з інвалідністю та різноманітні майстер-

класи та встановлено  Національний рекорд України «Наймасовіший форум 

дітей з інвалідністю» в парку «Позняки». 
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До Дня Конституції України в районі було організовано закладання 

каменю на місці майбутнього меморіалу «Героям-дарничанам», які загинули, 

захищаючи суверенитет і територіальну цілісність України від російської 

агресії.  

 
 

 До Дня Святого Миколая у приміщенні Дарницької райдержадміністрації 

відбулося відкриття Вітальні Святого Миколая. Також, було організовано 

районне свято засвічування новорічної ялинки в парку імені Воїнів 

інтернаціоналістів та відкриття новорічної традиційної ялинки на площі біля 

Палацу культури «Дарниця». 
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У рамках проєкту «Діти Дарницького району – дітям Вишгорода» 

відбулись: святковий концерт «Від Миколая до Йордана»; святковий  захід 

«Барви Великодня»; концерт та виставка художніх робіт учнів мистецьких шкіл 

Дарницького району на тему «А вже весна, а вже красна…».    

У рамках благодійного соціального проєкту «Мир у погляді дитячому» для 

дітей з м. Лисичанська в дитячій школі мистецтв № 9 проведено частування та 

розважальну програму з цікавими творчими майстеркласами. 

До Дня Києва проведено майстеркласи на тему «Витинанки», «Квітка 

каштану», конкурс «Малюнок на асфальті» та святковий концерт. 

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей проведено різноманітні 

майстеркласи та святковий концерт. 

Четвертий рік для дарничан та гостей міста відбувається відкриття  

літнього читального залу «Бібліотека просто неба». Відкриття відбулось в     

РЛП «Партизанська слава» за участю дитячого письменника Василя Довжика. 

Вже другий рік у рамках проєкту «Бібліотека – інформаційна платформа 

громадянських ініціатив» для мешканців району було облаштовано ще один 

виїзний читальний зал «Читай - двір» у сквері за адресою: вулиця                       

А. Ахматової, 41, 43.  

 

     
 

У рамках Року Китаю в Україні  бібліотеками району організовано низку 

культурно-просвітницьких та інформаційних заходів, що розкривають історію, 

культуру та мистецтво країни, зокрема: акція «Бібліосутінки та Бібліоніч» під 

гаслом:  «На гостини до Піднебесної країни». 

Бібліотеками Централізованої бібліотечної системи відділу культури 

Дарницької  райдержадміністрації продовжено акцію «Поділися  книгою з 

бібліотеками Сходу України» зі збору книг для бібліотеки прифронтової зони – 

с. Єгорівка Волноваської Централізованої бібліотечної системи та передано 

сотні примірників книг сучасної української літератури. 

До різдвяних свят народний ансамбль української пісні «Чарівниця», 

ансамбль народної пісні та побутового танцю «Громиця», народного 

фольклорного- етнографічного ансамблю «Голосухи» взяли участь у 

Всеукраїнському флешмобі «Нова радість стала». 
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З нагоди Дня вишиванки проведено флешмоб на площі перед Палацом 

культури «Дарниця» за участю викладачів, учнів мистецьких шкіл Дарницького 

району та місцевих мешканців. А також, організовано святковий концерт в 

Палаці культури «Дарниця»  для дітей пільгових категорій. 

 

   
 

Крім того, в Палаці культури «Дарниця» відбулися Всеукраїнський 

фестиваль «Феєрія мистецтв» Київського міського центру народної творчості та 

культорологічних досліджень,  а також VII Міський фестиваль української пісні 

в  школах естетичного виховання. 

У рамках фестивалю «Вихідного дня» кожні вихідні в районі відбувалися 

різноманітні цікаві заходи за участю мешканців району. 

Протягом  звітного періоду діяльність бібліотечних установ району була 

спрямована на пошук нових підходів для задоволення інформаційних запитів 

користувачів, способів формування і розповсюдження інформаційних ресурсів, 

традиційних і інноваційних форм обслуговування, які б відповідали 

різноманітним інтересам читачів району.  

За 2019 рік бібліотеками надано послуги 39 665 мешканцям району, 

загальна книговидача склала 1 577 095 примірників літератури, організовано               

669 масових заходів за участю 21 874 осіб. 

Крім того,  організовано роботу 5 творчих аматорських об’єднань та          

14 безоплатних гуртків, груп за інтересами, в рамках яких проведено 140 занять 

за участю 3 775 осіб. В бібліотеках № 159 та № 160 продовжено безоплатні 
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навчання роботі на комп’ютері, в мережі інтернет для людей похилого віку 

«Університету третього віку» та групи за інтересами «Навздогін за онуками».     

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 1 820  учнів, із них: 1 178 на бюджетній основі,  642 у групах 

самоокупності, 279 дітей навчаються на пільгових умовах, а саме: діти з 

функціональними обмеженнями, з малозабезпечених сімей, позбавлені 

батьківського піклування, діти-сироти та з багатодітних сімей. 

Протягом 2019 року проведено велику кількість різноманітних заходів, 

спрямованих на підвищення професійного виконавського рівня учнів та 

викладачів естетичного виховання. Так, впродовж звітного періоду 460 учнів 

були учасниками конкурсів і фестивалів різного рівня: міжнародних, 

всеукраїнських, міських, районних, із них - 273 учасники отримали нагороди 

різного рівня. 

За результатами  2018–2019 навчального року 2 учні початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів отримали творчу стипендію 

Київського міського голови. 

Найважливішим залишається вирішення питання будівництва у 

Дарницькому районі сучасних іміджевих соціально-культурних об’єктів. Для  

задоволення  культурних потреб мешканців району проводяться роботи 

спрямовані на збільшення мережі закладів культури, оскільки переважна 

частина об'єктів соціо-культурного призначення  знаходиться в орендованих 

приміщеннях.  

Крім того, в мікрорайонах Осокорки та Позняки зовсім відсутні заклади 

культури. Тому, вже сьогодні головною проблемою, яка вирішується 

Дарницької  райдержадмінінстрацією  є  будівництво в районі сучасних 

приміщень для розміщення мистецьких шкіл.   

 

12.1. Внутрішня політика та зв’язки з громадськістю 

 

Дарницька райдержадміністрація повністю відкрита до взаємодії з 

громадськістю. З метою забезпечення публічності, прозорості та відкритості в 

діяльності районної влади, а також з метою забезпечення ефективних 

діалогових відносин з населенням Дарницького району та залучення 

представників інститутів громадянського суспільства до вирішення державних 

та районних питань, на вебсайті Дарницької райдержадміністрації 

(www.darn.kyivcity.gov.ua) постійно висвітлюється актуальна інформація про 

роботу та повсякденну діяльність Дарницької райдержадміністрації. 

Велика увага приділяється наповненню сторінки Дарницької 

райдержадміністрації у соціальній мережі «Facebook». В даний момент сторінка 

перетворилася у своєрідний спосіб діалогу «online 24/7» між Дарницькою 

райдержадміністрацією та місцевими мешканцями, що дає можливість їм 

передавати свої звернення, побажання та зауваження безпосередньо до 
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Дарницької райдержадміністрації і розглядати сторінку у соціальній мережі 

«Facebook» як своєрідну платформу для проведення консультацій з 

громадськістю. 

У 2019 році кількість охопленої аудиторії сторінки Дарницької 

райдержадміністрації у мережі «Facebook» становить більше ніж 215 тисяч 

відвідувань щомісяця. За звітний період на офіційному вебсайті розміщено в 

середньому 950 публікацій. 

Кількість читачів сторінки Дарницької райдержадміністрації в соціальній 

мережі «Facebook» зросла майже на 7 тисяч осіб. Завдяки цьому сторінка 

Дарницької райдержадміністрації входить до п’ятірки лідерів серед сторінок 

державних установ всієї України в соціальній мережі «Facebook». 

У процесі обговорення та прийняття рішень щодо актуальних питань 

місцевого розвитку, Дарницька райдержадміністрація активно співпрацює з 

членами громадської ради при Дарницькій райдержадміністрації (далі – 

громадська рада), ОСН, громадськими організаціями, благодійними фондами та 

мешканцями району. 

У травні 2019 року сформовано новий склад громадської ради шостої 

каденції. Дарницькою райдержадміністрацією було прийнято заяви від            

128 представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) для 

допущення до установчих зборів по формуванню нового складу громадської 

ради при Дарницький райдержадміністрації на 2019–2021 роки. До участі в 

установчих зборах було допущено 113 представників ІГС.   

До складу громадської ради шляхом рейтингового голосування було 

обрано 35 представників ІГС. Головою громадської ради обрано Сінцова 

Геннадія, голову громадської організації «Громадський рух «Тут починається 

Київ».  

 

 
 

Окрім громадської ради Дарницька райдержадміністрація активно 

співпрацює і з іншими консультативно-дорадчими органами. Так, 24.05.2019 
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був сформований новий склад Духовної Ради Церков у кількості                        

16 представників релігійних організацій  і головою - Петром Марченком. 

Наразі, до складу Духовної ради церков при Дарницькій 

райдержадміністрації входять представники різних релігійних конфесій.  У 

планах нового складу Духовної ради церков – організація та реалізація цікавих 

проєктів та заходів доброчинного характеру.  

 

   
 Крім того, 07.10.2019 Дарницькою райдержадміністрацією видано 

розпорядження № 906 «Про утворення Ради волонтерів при Дарницькій 

районній в місті Києві державній адміністрації», яким було затверджено нове 

Положення Ради волонтерів при Дарницькій райдержадміністрації. 

У грудні 2019 року проведено установчі збори по формуванню нового 

складу Ради волонтерів при Дарницькій райдержадміністрації, на яких було 

обрано 15 членів. Головою обрано - Шматко Раїсу.  

У Дарницькому районі зареєстровано та активно працюють 15 органів 

ОСН. Керівники ОСН приймають активну участь у всіх заходах, які організовує 

Дарницька райдержадміністрація, в реалізації проєктів громадського бюджету 

міста Києва. 

 

        
 

Також, Дарницька райдержадміністрація співпрацює з депутатським 

корпусом, залучає народних депутатів України та депутатів Київської міської 

ради до участі в районних заходах та вирішенні питань життєдіяльності та 

розвитку району. 



88 

Здійснено організаційну роботу по прийому громадян народними 

депутатами, а саме: проведено анонсування прийому громадян, які проводяться 

в приміщенні Дарницької райдержадміністрації, на офіційному сайті 

Дарницької райдержадміністрації та в соціальній мережі «Facebook», попереднє 

інформування громадян про дату, місце та час проведення прийому. 

Протягом звітного періоду продовжено роботу по налагодженню зв’язків з 

матерями та сім’ями загиблих воїнів АТО та активне залучення їх до 

суспільного життя Дарницького району.  

         Протягом 2019 року Дарницькою райдержадміністрацією було 

організовано відкриття чотирьох меморіальних дошок загиблим героям АТО та  

 

  
проведення урочистого відкриття пам’ятного знаку, де буде встановлено 

меморіальний комплекс героям-дарничанам, загиблим в АТО та ін. 

Дарницькою райдержадміністрацією 16.11.2019 проведено консультації з 

громадськістю у форматі публічного громадського обговорення щодо 

функціонування на території Дарницького району міста Києва 

сміттєспалювального заводу СП «Енергія» КП «Київтеплоенерго», які 

проводились за ініціативи громадської ради при Дарницькій 

райдержадміністрації. В заході взяли участь більше 600 учасників. 

 

   

Крім того, Дарницька райдержадміністрація активно налагоджує 

співпрацю у сфері міжнародних відносин з такими країнами, як Китайська 

Народна Республіка, район Каршияка у місті Ізмір (Туреччина), район Грюнау 

у місті Лейпциг (Німеччина), а також із містом Роменвіль (Франція). 
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13. Робота з надання адміністративних послуг населенню  
          

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 до публічних послуг та 

інформованість громадян.  

У ЦНАП громадяни мають можливість отримати понад                              

150  адміністративних послуг, які оформлюються через адміністратора шляхом  

його  взаємодії з суб’єктами  надання  адміністративних  послуг.  

Протягом 2019 року в ЦНАП було надано 106 579 адміністративних 

послуг, 2 185 електронних он-лайн консультацій, складено 119 справ про 

адміністративні правопорушення (проживання без паспорта громадянина 

України або без реєстрації місця проживання та умисне зіпсування паспорта чи 

втрата його з необережності). 

 
 

Нові послуги, які впроваджені у першому півріччі 2019 року, а саме: 

- оформлення державної реєстрації народження дитини; 

- обмін чи видача дубліката посвідчення водія; 

- реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;  
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- оформлення заяви щодо соціальної допомоги при народженні дитини; 

- взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання 

житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання;  

- надання відомостей у формі  витягу з Державного земельного кадастру. 

   

Велика увага приділялась доступності адміністративних послуг особам з 

інвалідністю, а саме: 

- вхідну групу оснащено вивіскою щодо графіку роботи та схемою 

приміщення шрифтом Брайля; 

-  нанесено тактильні напрямні смуги на пандусі; 

-  сходи облаштовано попереджувальною контрастною смугою; 

-  визначено місця паркування для осіб з інвалідністю; 

- виготовлено інформаційний довідник (буклет) щодо переліку та порядку 

оформлення адміністративних послуг та візитки-флаєра з використанням 

шрифта Брайля; 

- впроваджено проєкт «Сервіс - УТОГ» - сервіс перекладача жестової мови 

за допомогою програм смартфона WhatsApp, Viber та Skype;  

- працює електронна черга першочергового обслуговування для осіб з 

інвалідністю; 

- на першому поверсі облаштовано додаткове робоче місце для 

оформлення закордонного паспорта, паспорта громадянина України у формі 

ID-картки та водійського посвідчення для осіб з інвалідністю. 
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Значна увага приділялася зворотному зв’язку з суб’єктами звернень, а 

семе:  

- для вирішення оперативних питань та отримання консультацій 

організовано та забезпечено безперебійну роботу «гарячої лінії»                   

(Call-центр) - понад 50 тисяч звернень;  

- впроваджено сервіс «Розкажи нам про свої враження від візиту до 

ЦНАП» (за допомогою QR-коду через месенжер Viber відвідувач має 

можливість залишити звернення або відгук стосовно роботи ЦНАП).  

 

         
 

Пріоритетним напрямом роботи ЦНАП є надання адміністративних послуг 

у встановлені законодавством терміни, велика увага приділяється стану 

очікування в черзі. Протягом 2019 року сумарний час очікування  суб’єктів 

звернень  в черзі становив 7 хвилин.  

Протягом 2019 року ЦНАП працював за індивідуальним  планом розвитку, 

а саме: 

 - впроваджено сервіс інноваційного формату - «Експрес обслуговування», 

що надає можливість отримувати «швидкі послуги» за лічені хвилини; 

- започатковано оформлення «Пакетних послуг за життєвими  ситуаціями»: 

державна реєстрація народження; реєстрація місця проживання малолітньої 

дитини; надання державної соціальної допомоги при народженні дитини; 

видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї  (у разі наявності  

підстав);  

- з березня 2019 року  ЦНАП працює за подовженим графіком прийому 

громадян до 20 год 00 хв  та в суботу  до 18 год 00 хв;  

- для іноземних громадян в електронній системі керування черги «Qlogiс» 

розміщено меню англійською мовою та забезпечено голосове оповіщення; 

- покращено умови перебування для громадян в ЦНАП (в зоні очікування 

розміщені  кулери  з питною  водою, збільшено кількість місць для очікування, 

модернізовано «особистий кабінет відвідувача», облаштовано місця для 

зарядки електронних девайсів, працює внутрішній телефонний зв’язок, 

розширено спектр оплати послуг у платіжних терміналах). 
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У 2020 році спектр надання адміністративних  послуг буде розширено. 
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  Дарницька райдержадміністрація вдячна усім дорадчим органам, 

депутатському корпусу, підприємствам, установам та організаціям, 

об’єднанням, активістам, волонтерам та усім місцевим мешканцям за 

співпрацю у вирішенні нагальних питань, за ініціативність, небайдужість, 

за активну громадянську позицію. 

      Тільки об’єднавши зусилля, ми зможемо зробити наш район 

комфортнішим для місцевих мешканців та гостей. 

 

 


