
 

Публічний звіт голови 

Дарницької районної в місті 

Києві державної 

адміністрації. 

Громадський звіт про роботу 

Дарницької районної в місті 

Києві державної  

адміністрації 
 

за 2020 рік  



2 

ЗМІСТ 
 

І. Вступ……………………………………………………………………………….....3 

ІІ. Загальна соціально-економічна характеристика Дарницького району                 

міста Києва………………………………………………………………………….…..5 

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……………….….8 

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…...…………………….……17 

3. Стан житлово-комунального господарства, виконання державних та міських 

програм. Заходи, які здійснюються з метою належного проведення опалювального 

сезону…………………………………………………………………………………..24 

4. Заходи, які вживаються для передачі вільних нежитлових приміщень в оренду, 

та надходження коштів за оренду до бюджету……...………………………………33 

5. Забезпечення реалізації освітніх державних та міських програм у навчальних 

закладах...……………………………………………………………………………...35 

6. 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 ......................................................................................................................... 42 

7. Стан забезпечення житлом громадян, які знаходяться на квартирному 

обліку..............................................................................................................................62 

 8. Забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян………………………..………………………………………..….65 

9. Організація та проведення сільськогосподарських ярмарків……………….…...69 

10. Реалізація державних та міських програм із охорони здоров'я …………….....72 

11. Реалізація державних та міських програм із розвитку туризму, культури та 

інформаційної політики  ............................................................................................... 77 

12. Робота з надання адміністративних послуг населенню ………………………..86 

 

 

 



3 

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 12.12.2019 № 456/8029 «Про 

бюджет міста Києва на 2020 рік», Дарницькою районною в місті Києві державною 

адміністрацією  (далі – райдержадміністрація) підготовлено звіт про проведену 

роботу за 2020 рік.  

Діяльність 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.  

Структурою райдержадміністрації на 2020 рік передбачено 378 штатних 

одиниць, апарат та 9 структурних підрозділів зі статусом юридичної особи 

публічного права. Фактично працюючих – 365 осіб. 

Упродовж звітного періоду у райдержадміністрації призначено 7 працівників 

та звільнено 9 працівників. За різними навчальними програмами пройшли 

підвищення кваліфікації 99 працівників. 

З метою більш якісного проведення публічних закупівель, недопущення 

можливих порушень та запобігання ризиків корупції 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, 

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

виконання функцій і завдань райдержадміністрації. 
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Діяльність райдержадміністрації протягом 2020 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 райдержадміністрації перебували питання 

підприємництва, екологічної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, організації змістовного дозвілля населення тощо.  

Завдяки тісній взаємодії райдержадміністрації, правоохоронних органів та 

громадських формувань постійно проводилися практичні заходи, спрямовані на 

забезпечення суспільного спокою, законності та правопорядку. 

Упродовж 2020 року проведено 1 засідання Колегії райдержадміністрації та  

8 апаратних нарад райдержадміністрації, за результатами яких напрацьовано       

70 протокольних доручень. 

Протягом 2020 року у райдержадміністрації зареєстровано 886 розпоряджень 

та 794 накази апарату. 

Найбільше розпоряджень було підготовлено з питань: 

- сім’ї, дітей та молоді – 333; 

- соціального захисту населення – 156; 

- комунального майна – 110; 

- обліку та розподілу житлової площі – 67; 

- кадрової роботи – 63; 

- містобудування та архітектури – 27. 

Здійснено моніторинг утворення та оновлення складу консультативних, 

дорадчих та інших  допоміжних  органів  при райдержадміністрації. 

Станом на 31.12.2020 при райдержадміністрації утворено та діють 80 комісій, 

робочих груп та інших допоміжних органів. 

За 2020 рік райдержадміністрацією опрацьовано 13 412 одиниць вхідної 

кореспонденції (зокрема 562 запити на публічну інформацію та 110 запитів від 

представників засобів масової інформації) та 10 077 одиниць вихідної 

кореспонденції. 
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ІІ. Загальна соціально-економічна характеристика 

Дарницького району міста 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 міста 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 2020 рік, порівняно з даними на кінець 2019 року, зросла 

на 1,7 тис. осіб та станом на 01.12.2020 становить 348,4 тис. осіб. Збільшення 

чисельності населення відбулось за рахунок природного та міграційного 

приросту. 
        Життєдіяльність Дарницького району забезпечує: 

 

Промисловість 

Промисловий комплекс району представлений 107 підприємствами, що 

розподілені за видами економічної діяльності на 10 сфер. За  статистичними 

даними за січень-грудень 2020 року обсяги реалізованої продукції по 

Дарницькому району склали 9 776,7 млн  грн, що на 1 094,5  млн грн більше ніж у 

відповідному періоді 2019 року. Питома вага обсягів реалізованої  промислової 

продукції Дарницького району в загальноміських обсягах реалізації складає         

3,4 %. 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 31.12.2020 житловий фонд Дарницького району налічує 1019 

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 31.12.2020 виглядає таким чином: 

- 541 житловий будинок комунальної форми власності; 

- 231 ОСББ; 

- 143 житлові будинки, побудовані за кошти інвесторів; 

- 57 житлово-будівельних кооперативів; 

- 41 відомчий гуртожиток; 

- 37 відомчих житлових будинків. 
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Торгівля 

Для забезпечення мешканців Дарницького району товарами широкого 

вжитку та платними послугами в районі функціонує широка мережа підприємств   

побутового призначення у загальній кількості 2 107 об’єктів, що включає:  

- 726 закладів непродовольчої мережі; 

- 634 підприємства побуту; 

- 389 закладів продовольчої мережі;      

- 326 закладів ресторанного господарства; 

- 25 об’єктів роздрібної торгівлі із продажу хліба соціальних сортів; 

- 7 підприємств ринкової мережі. 

За 2020 рік у Дарницькому районі відкрито 60 нових підприємств соціальної 

інфраструктури, загальною площею 13 257,5 кв. м, а саме: 

- 24 підприємства побуту площею – 660,0 кв. м; 

- 19 продовольчих магазинів загальною площею – 7 162,5 кв. м; 

- 10 закладів ресторанного господарства загальною площею – 1 995,0 кв. м; 

- 7 непродовольчих магазинів загальною площею – 3 440,0 кв. м. 

 

Освіта 

У Дарницькому районі функціонує 108 закладів освіти, з них: 

- 60 закладів дошкільної освіти усіх типів і форм власності;  

- 42 заклади загальної середньої освіти; 

- 6 позашкільних навчальних закладів.  

 

Культура 
 У Дарницькому районі мережа закладів культури налічує 19 установ, серед 

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

культури 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 

«Miromax» (ТРЦ «Аладін»), «WIZORIA» (ТРЦ «New Way») та «Планета Кіно» (ТРЦ 

«River Mall»). 

 

Охорона здоров’я 

         Систему закладів охорони здоров’я станом на 31.12.2020 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 69 315 платників 

податків, із них: 

- фізичних осіб – 41 738; 

- юридичних осіб – 27 577. 
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ІІІ. Основні напрями діяльності райдержадміністрації 

1. Виконання Програми соціально-економічного розвитку міста 

Києва в частині використання коштів, головним 

розпорядником яких визначена райдержадміністрація в 

бюджеті міста Києва 

        У загальному фонді бюджету міста Києва на 2020 рік для 

райдержадміністрації були заплановані видатки на утримання бюджетних, 

комунальних підприємств, установ та організацій, переданих до сфери 

управління, та на виконання соціальних заходів в сумі 3 126 294,5 тис. грн. Це 

дало можливість на кращому рівні забезпечити стабільне функціонування 

соціальної і гуманітарної сфер, покращення добробуту мешканців та проведення 

благоустрою території Дарницького району. 

Обсяг використаних видатків за 2020 рік складає 2 887 138,9 тис. грн, або 

92,4%, включаючи загальний фонд 2 165 845,8 тис. грн та спеціальний фонд                    

721 293,1 тис. грн. У порівнянні з попереднім 2019 роком використано коштів на 

21,4% більше, що в абсолютній сумі більше на 509 563,2 тис. грн. 

 

Структура видатків в розрізі галузей за 2020 рік 

 

 
 

Між бюджетними галузями видатки були розподілені таким чином: 

- на державне управління – 112 546,6 тис. грн, або 97,8% річного плану 

звітного періоду, що на 8 210,1 тис. грн більше видатків 2019 року;  

- на освіту – 1 928 232,3 тис. грн, або 92,3 % річного плану звітного періоду, 

що на 165 544,8 тис. грн більше видатків 2019 року;  

- на житлово-комунальне господарство – 49 949,2 тис. грн, або 86,5% річного 

плану звітного періоду, що на 9 226,8 тис. грн більше видатків 2019 року;  
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- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 41 939,5 тис. грн, або    

95,1% річного плану звітного періоду, що на 8 123,1 тис. грн більше видатків    

2019 року;  

- на культуру і мистецтво – 28 521,7 тис. грн, або 87,1% річного плану 

звітного періоду, що на 295,9 тис. грн більше видатків 2019 року;  

- на фізичну культуру і спорт – 4 656,5 тис. грн, або 89,2% річного плану 

звітного періоду, що на 1 105,8 тис. грн більше видатків 2019 року. 

Частка видатків на оплату праці з нарахуваннями є найбільшою серед усіх 

видатків. У 2020 році на проведення цих видатків було спрямовано          

1 730 309,7 тис. грн. Заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних 

установ відсутня. Виплата заробітної плати здійснювалась своєчасно. 

На оплату за спожиті енергоносії було спрямовано 94 569,4 тис. грн. Оплата 

здійснювалась згідно з актами, наданими компаніями - постачальниками 

комунальних послуг.  

На оплату харчування дітей спрямовано 84 103,9 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/операції об’єднаних сил 

(далі – АТО/ООС). 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. 

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

2019-2021 роки видатки у 2020 році склали 3 360,2 тис. грн. Використання коштів 

проводилось таким чином: 

- 2 318,6 тис. грн направлено на виплату матеріальної допомоги 

малозабезпеченим мешканцям району; 

- 791,6 тис. грн направлено на виплату заробітної плати психологам, які 

надають психологічну допомогу учасникам АТО/ООС; 

- 250,0 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. 

Видатки на виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 

2019-2021 роки у 2020 році склали 935,4 тис. грн, із яких 923,4 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                         

1 928 128,1 тис. грн, або 89,0% від загальної суми проведених видатків загального 

фонду, 11,0% направлено на інші видатки, до яких віднесено: утримання 

бюджетних установ району (186 503,4  тис. грн), проведення благоустрою в 

районі (47 905,4 тис. грн), придбання дезінфікуючих засобів для комунальних 

житлових організацій району (2 043,8 тис. грн)  та проведення районних заходів 

(1 265,1 тис. грн). 
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Із спеціального фонду бюджету міста Києва Дарницьким районом у                  

2020 році використано на видатки 686 281,7 тис. грн, або 92,0% до річного плану. 

Видатки спеціального фонду бюджету міста Києва для Дарницького району 

на 2020 рік передбачені в сумі 682 287,5 тис.  грн. 

По структурі видатків кошти розподілені: 

- на капітальний ремонт 365 530,4 тис. грн; 

- на капітальне будівництво 209 969,2  тис. грн; 

- на придбання обладнання для бюджетних установ та закладів району            

99 670 тис. грн; 

- на проведення благоустрою району за рахунок цільового фонду           

11 112,1 тис. грн. 

 

Використання коштів спеціального фонду  

бюджету міста Києва у 2019-2020 роках 

 

 
 

Крім того, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету України було 

придбано 18 квартир для учасників АТО/ООС, особам, які захищали незалежність 

України та були переміщені з тимчасово окупованих територій, учасникам 

бойових дій на територіях інших держав та учасникам Революції гідності. 

Загальга сума видатків склала 35 011,04 тис. грн. 

Згідно з адресним переліком проводились роботи по капітальному ремонту 

на об’єктах освіти, культури, соціального захисту та житлового господарства 

району. 
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Кошти на проведення капітального ремонту було використано таким чином: 

По галузі «Житлово-комунальне господарство» виконано капітальний 

ремонт: вхідних груп, сходових клітин, інженерних та електричних мереж, 

покрівель, фасадів, асфальтного покриття прибудинкових та міжквартальних 

проїздів, заміну вікон в житлових будинках, облаштування ігрових та спортивних 

майданчиків на загальну суму 173 507,1 тис. грн. 

 

Капітальний ремонт вхідної групи за адресою: Харківське шосе, 174 

 

                     до ремонту                                                    після ремонту 
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Капітальний ремонт фасаду за адресою: Харківське шосе, 168-а 

 

                     до ремонту                                                    після ремонту 

 

            
 

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

 

до ремонту                                                    після ремонту 
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Капітальний ремонт покрівлі за адресою: вул. Новодарницька, 28/9 

 

        після ремонту 

 

 
 

Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресами: 

 

вул. Івана Франка, 2, 4, 6, 8, 11, 12 

 

до ремонту                                                    після ремонту 
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вул. Бориспільська, 26, 28, 28-в, 32-а, 32-б, 32-в 

 

до ремонту                                                    після ремонту 

 

    
 

вул. Бориспільська, 3,3/1,3-а,3-б, 3/3, 3/3-а, 
 

до ремонту                                                    після ремонту 

 

    
 

По галузі «Освіта» виконано капітальний ремонт: покрівлі, приміщень, 

фасадів, інженерної мережі центрального опалення, холодного та гарячого 

водопостачання, каналізації, огорожі, спортивного залу та допоміжних 

приміщень, місць загального користування, асфальтового покриття, ігрових 

майданчиків та облаштування тіньових навісів, роботи з заміни вікон, посилення 

фундаменту, облаштування пандусів на загальну суму 303 432,63 тис. грн. 

По галузі «Культура і мистецтво» було виділено кошти на 3 бібліотеки 

загальною сумою 2 036,9 тис. грн. Капітальний ремонт приміщень проведено у 
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бібліотеці ім. А. Чехова та бібліотеці ім. Миколи Руденка. Відповідно до проєкту 

розпочаті підготовчі роботи на проведення капітального ремонту приміщень 

бібліотеки ім. Зої Космодем’янської, які планується завершити у 2021 році.  

 

      
 

По галузі «Молодіжна політика» проведено капітальний ремонт приміщення 

клубу по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання «Гермес» на суму 

979,9 тис. грн. 

За рахунок коштів бюджету розвитку проведені роботи: 

- з будівництва гідровузла мікрорайону Бортничі на суму 19 664,2 тис. грн; 

- з будівництва магістрального самопливного колектора в мікрорайоні Бортничі 

на суму 496,0 тис. грн; 

- з реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру 

первинної медико-санітарної допомоги за адресою: вул. Бориса Гмирі, 8 на суму 

45 606,9 тис. грн; 

- з реконструкції приміщень захисної споруди № 101404 (модернізація по 

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

28 934,6 тис. грн; 

- з реконструкції стадіону та спортивних майданчиків загальноосвітніх 

навчальних закладів № 62 і № 111 на суму 9 963,8 тис. грн; 

- з реконструкції стадіону загальноосвітнього навчального закладу № 261 на суму 

367,0 тис. грн; 

- з реконструкції гімназії № 315 на суму 58 404,5 тис. грн; 

- з будівництва амбулаторії загальної лікарської практики-сімейної медицини за 

адресою: вул. Завальна, 1-в на суму 3 263,0 тис. грн; 

- з реконструкції дошкільного навчального закладу № 345 на суму 964,4 тис. грн; 

- з реконструкції стадіону гімназії № 267 на суму 334,3 тис. грн; 

- з будівництва мережі зовнішнього освітлення мікрорайону Осокорки за 

адресою: вул. Колекторна на суму 268,3 тис. грн; 
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- з реконструкції алеї від вул. Декабристів, 7 до вул. Архітектора          

Вербицького, 32-а на суму 170,0 тис. грн. 

  Крім того, були проведені видатки: з будівництва дощової каналізації на 

суму 3 582,9 тис. грн; з реконструкції загальноосвітньої школи № 305 на суму       

3 399,5 тис. грн; з будівництва доріг в мікрорайоні Бортничі на суму                 

186,3 тис. грн; з будівництва доріг в мікрорайоні Осокорки на суму 220,0 тис. грн. 

Також, у 2020 році районом були отримані субвенції з державного бюджету 

України на проведення капітального ремонту та будівництва об’єктів у загальній 

сумі 49 998,6 тис. грн, у тому числі субвенція на соціально-економічний розвиток 

території у сумі 15 855,2 тис. грн, субвенція в рамках реалізації програми 

«Спроможна школа для кращих результатів» в сумі 19 980,2 тис. грн та субвенція 

на реалізацію проекту з термомодернізації гімназії № 290 в сумі 14 163,3 тис. грн. 

У 2020 році райдержадміністрацією було реалізовано 96 громадських 

проєктів на загальну суму 16 223,1 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 

Райдержадміністрацією постійно проводиться робота з організації 

благоустрою території району. Разом з тим, до участі у заходах залучаються 

громадські організації, представники бізнесу та громадяни, які небайдужі до 

належного санітарного стану довкілля. 

Для швидкого реагування з приводу порушень благоустрою на території 

Дарницького району (сміття, несанкціоновані зливи нечистот у відкриті водойми, 

стихійна торгівля) створено оперативну робочу групу по здійсненню перевірок 

місць розміщення несанкціонованої сезонної і стихійної торгівлі та швидкого 

адміністративного реагування на виявлення порушення, в яку входять керівники 

структурних підрозділів 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 2020 році 

проведено весняні заходи з благоустрою та озеленення. 

 

   

   

Здійснювався контроль за очищенням району від несанкціонованих місць 

накопичення будівельного та побутового сміття. Підготовлені та проведені заходи 

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

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

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

площа); 

- зелені зони за адресами: схили від станції метро «Червоний Хутір» до 

станції метро «Бориспільська»; схил від вул. Григорія Ващенка до вул. Садової; 

схил від вул. Григорія Ващенка до  вул. Колекторної; 

- просп. Петра Григоренка, вул. Зрошувальна, Ремонтна, Вишняківська, 

Автотранспортна, Ташкентська, Ялинкова, Бориспільська, Тепловозна, Іжевська, 

Коцюбинського, Ревуцького; ріг вул. Вишняківської та Ревуцького;                  

пров. Островського, Любарський; вул. Здолбунівська до залізничних колій; 

станція метро «Харківська» (під мостом);  

 

   
  

- покинуті будівлі – недіючий дитячий садок на вул. Бориспільській та 

паркінг на вул. Лариси Руденко;  

- біля спортивних майданчиків за адресою: вул. Бориспільська (стадіон 

«Добро»), вул. Привокзальна (стадіон «Восход»). 

Крім того, ліквідовано 5 осередків стихійних сміттєзвалищ на                      

вул. Колекторна, Канальна, Коцюбинського, Анни Ахматової та пров. Лермонтова 

(урочище «Вітовець»). 
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Протягом 2020 року виявлено ряд порушень Правил благоустрою, за якими 

були вручені 8 432 приписи та складено 503 адміністративних протоколів за 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

Демонтовано 33 тимчасові споруди, які були розміщені без дозвільних 

документів та знаходились біля багатоповерхових житлових будинків, виходів зі 

станцій метрополітену та на зелених зонах, тим самим завдавали незручності 

мешканцям  району. У цьому напрямку робота триває. 

Упродовж 2020 року організовано та взято участь у рейдах з ліквідації 

торгівлі з рук у невстановлених місцях. 
 

 

       
 

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 

створено робочу групу, до складу якої входять працівники Дарницького 

управління поліції ГУ НП в м. Києві, Головного управління Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у             

м. Києві, Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), муніципальної охорони та 

райдержадміністрації. Робочою групою щоденно проводився моніторинг 

суб’єктів господарювання щодо безумовного виконання обмежувальних та 

заборонених заходів під час запроваджених карантинних обмежень. У разі 

виявлення порушення складалися протоколи за статею 44³ Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Так, за 2020 рік було складено 111 протоколів 

про адміністративні правопорушення. 
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 Між тим, на балансі Комунального підприємства по утриманню зелених 

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

утримується 1 303,64 га зелених насаджень (парки, сквери, бульвари, проспекти, 

вулиці, урочища), зокрема: зелені насадження уздовж вулиць та магістралей 

(94,23 га), квітники (1,56 га), газони (594,0 га).  

Для підтримання належного санітарного стану на балансових територіях     

КП УЗН Дарницького району встановлено 521 урну для сміття та 151 контейнер 

для збору побутових відходів, сміття з яких вивозиться постійно. Всього за       

2020 рік вивезено опалого листя, рослинних решток та сміття  близько                   

5 195 куб. м. Здійснювались всі види робіт з озеленення та догляду за 

насадженнями. Проводився комплекс відновлювальних робіт у паркових зонах та 

скверах району, здійснювалась 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 2020 рік» проведено комплекс 

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

на території парків, скверів та вулиць було висаджено 845 дерев листяних та 

хвойних порід, 5 923 кущі, 901 466 одиниць квітів, влаштовано та відремонтовано 

6,0 га газонів. Крім того, виконано такі роботи: 

- проведено обрізку 605 сухостійних та аварійних дерев; 

- очищено 415 дерев від омели; 

- проведено формувальну та санітарну обрізку 32 362 дерев та кущів; 

- вивезено та подрібнено 1 615,0 куб. м обрізаного гілля; 

- відремонтовано 36 дитячих та спортивних майданчиків; 

- ліквідовано 43 стихійні звалища на території, прилеглій до  станцій  метро  

«Славутич» та «Червоний хутір»; 

- вивезено та утилізовано 895,0 тонн побутового сміття. 

Також, проводився комплекс робіт з догляду за зеленими насадженнями та 

елементами благоустрою. 
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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 26.02.2020 № 327 «Про 

капітальний ремонт об’єктів, що фінансується в 2020 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                     

РЛП «Партизанська слава». На цьому об’єкті створено сучасний публічний 

простір для відпочинку; споруджено світловий пішохідний фонтан, як один з 

елементів входу до парку, фонтан внесений до Національного реєстру рекордів 

України, як найвищий світловий пішохідний фонтан; висаджено 3 000 кущів,             

та 100 дерев, влаштовано близько 3 450 кв. м доріжок з новим твердим мощенням, 

влаштовано 2,1 га газонів та висаджено 2 960 одиниць багаторічних квітів. 

 

     
 

На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30.03.2020 № 528 «Про 

забезпечення виконання у 2020 році природоохоронних заходів у місті Києві» 
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виконані робити з озеленення просп. Миколи Бажана, Харківської площі, вул. 

Колекторної та Вишняківської. Влаштовано екологічно-захисну смугу із 256 

червонолистяних кленів та 705 м дворядного живоплоту із 3 525 кущів. 

Дарницький район є своєрідним, бо саме тут починається Київ зі сторони 

міжнародного аеропорту "Бориспіль" і саме звідси починають своє знайомство з 

містом його гості. Тож, КП УЗН Дарницького району м. Києва прикладає 

максимум зусиль для покращення санітарного та екологічного стану району, 

розвитку його квіткового наповнення, щоб він був яскравим, цікавим і 

неповторним. В зв’язку з цим, вздовж просп. Миколи Бажана та Дніпровської 

набережної на вертикальних металевих конструкціях висаджено більше 3 500 

одиниць ампельних квітів. 

 
  Вздовж проспекту Миколи Бажана та Дніпровської набережної на вертикальн их металевих конструкціях висаджено більше 3 50 0 одини ць ампельних квітів.  

              
 

Протягом звітного періоду КП УЗН Дарницького району брало 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; 

- виставкою до Дня Незалежності України «Мульт-ленд»; 

- осінньою виставкою хризантем «Світ солодощів». 
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Крім того, проводився комплекс заходів з вирощування у тепличному 

господарстві квіткової продукції для потреб Дарницького району. 
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3. Стан житлово-комунального господарства, виконання 

державних та міських програм. Заходи, які здійснюються з 

метою належного проведення опалювального сезону. 

        Пріоритетним для 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 2020 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.   

 

     

    
 
        Постійно 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 
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ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького 

району» м. Києва (далі – КП ШЕУ Дарницького району). Зазначеними 

підприємствами забезпечувалось належне утримання будинків, прибудинкових 

територій, зелених насаджень та балансових територій. 

Так, протягом звітного періоду КП «КК з ОЖФ» виконано робіт з 

утримання будинків та їх прибудинкових територій на загальну суму       

20 239,2 тис. грн, зокрема з ремонту покрівлі, фасадів, вхідних груп, цоколів, 

інженерних мереж, теплових пунктів, сходових клітин, підлоги місць 

загального користування,  об’єктів благоустрою, герметизації стиків стінових 

панелей, облаштування ігрових майданчиків тощо. 

 

Поточний ремонт сходових клітин, фарбування стін та стелі  

житлових будинках 
 

                                                  після ремонту 
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Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків 
 

після ремонту 

 

     
 

Поточний ремонт вхідних груп житлових будинків 

 

після ремонту 

 

   
 

Поточний ремонт цоколів житлових будинків 

 

після ремонту 
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        На балансовому утриманні КП ШЕУ Дарницького району знаходяться 

об’єкти зовнішнього благоустрою: 

-  207,8 км доріг, загальна площа доріг та тротуарів 2 598,5 тис. кв. м; 

-  82,90 км закритої дощової каналізації; 

-  1 634 одиниці оглядових колодязів; 

-  2 783 одиниці зливоприймачів; 

-  2 763 пог. м колесовідбійної стрічки; 

-  4 664 пог. м напрявляючої пішохідної огорожі. 

З метою належного утримання дорожнього покриття в 2020 року КП ШЕУ 

Дарницького району виконано ряд заходів з відновлення благоустрою, а саме: 

- роботи з поточного дрібного ремонту балансових вулиць Дарницького 

району загальним обсягом 2,7 тис. кв. м; 

  

 
 

- роботи з поточного (середнього) ремонту обсягом 70,2 тис. кв. м; 

- заливка тріщин машинами марки CRAFСO Magnum обсягом                    

2,7 тис. кв. м з метою попередження значних руйнувань дорожнього покриття 

району;  

-  заливка тріщин асфальтобетонного покриття машиною CRAFСO 

SuperShot обсягом 32,1 тис. пог. м; 
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        - роботи з відновлення асфальтобетонного покриття після розриттів; 
- облаштовано наземні пішохідні переходи із заниженими бортовими 

каменями та тактильною плиткою для полегшення пересування осіб з 

обмеженими фізичними можливостями; 

- встановлено острівці безпеки на наземних пішохідних переходах; 
- роботи з заміни 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 комунальною корпорацією «Київавтодор» та 

райдержадміністрацією, а саме: 

- зимове прибирання (2 374,7 тис. кв. м); 

- літнє прибирання (1 553,6 тис. кв. м). 

Крім того, КП ШЕУ Дарницького району виконало роботи з утримання 

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

- очищення гідротехнічних споруд (зливоприймачі в кількості 2 886 од. та 

оглядові колодязі – 1 697 од.); 

- поточний ремонт оглядових колодязів – 78 одиниць та зливоприймачів -         

176 одиниць на шляхах. 

Райдержадміністрація протягом звітного періоду продовжувала сприяти 

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-



29 

Житлосервіс»; ТОВ «Інвестбудгаличина»; ТОВ КП «Комфорт»; ТОВ 

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

Райдержадміністрацією спільно з Департаментом житлово-комунальної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) проведено масштабну інформаційно-роз’яснювальну 

роботу щодо реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста 

Києва, в яких створені ОСББ, а також у кооперативних будинках. 

За результатом конкурсу проєктів з реалізації енергоефективних заходів 

визначено 32 найбільш енергоефективні проєкти ОСББ та ЖБК Дарницького 

району міста Києва. 

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 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». 

Протягом 2020 року у Дарницькому районі створено 22 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 31.12.2020 на обслуговуванні 

житлово-експлуатаційних підприємств Дарницького району перебуває        

3 795 ліфтів, з яких 1 283 перевищили граничний строк експлуатації); 

3. потреба у відновленні асфальтового покриття внутрішньо-квартальних 

проїздів та прибудинкових територій; 
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4. потреба у заміні застарілих дитячих та спортивних майданчиків на 

сучасні; 

5. відсутність джерел та механізму відшкодування витрат на прибирання 

територій загального користування. 

 

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 трьох років коштів з Державного бюджету України на 

завершення будівництва не виділялось. 

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

відсутність належного фінансування 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 та знизити навантаження на міст імені Патона і 

Південний міст. 

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. 

 

Підготовка районного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 

2020/2021 років здійснювалася відповідно до заходів, затверджених 

розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 25.06.2020 № 905 «Про підготовку міського 

господарства до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років» та розпорядженням 

райдержадміністрації від 24.06.2020 № 410 «Про заходи щодо підготовки 

районного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років». 

Створено оперативний районний штаб з питань підготовки районного 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років, на 

засіданнях якого постійно заслуховувалися звіти керівників комунальних 

підприємств та закладів бюджетної сфери району щодо виконання необхідних 

заходів із підготовки.  
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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 2020/2021 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 

2020/2021 років. Оповіщення буде здійснюватися через аварійну службу, яка 

працює при підприємстві цілодобово.      

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 2020/2021 років керівникам житлово-експлуатаційних 

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

було попереджено про їх персональну відповідальність за проведення 

необхідних ремонтних робіт та заходів з приведення житлових будинків у 

технічний стан відповідно до вимог законодавства, необхідність дотримання 

обсягів споживання енергоносіїв, а також недотримання встановлених лімітів і 

проведення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії і житлово-

комунальні послуги. 

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. 

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 задля 

уникнення перебоїв в наданні послуг.  

Для забезпечення економного використання тепла та його збереження в 

осінньо-зимовий період 2020/2021 років у житлових будинках силами житлово-

експлуатаційних підприємств району заплановано виконання таких робіт: 

- 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; 



32 

- 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. Аварійно-відновлювальні бригади з ліквідації аварійних 

ситуацій укомплектовані 4 мотопомпами та необхідним обладнанням і 

інструментом, працівники забезпечені одягом та спецвзуттям. У разі 

виникнення аварійних ситуацій у житлових будинках своєчасно вживалися 

відповідні заходи щодо їх усунення.  

 

     
 

Опрацьований алгоритм інформування мешканців району про відключення 

гарячого водопостачання, опалення та про аварійні ситуації у житлових 

будинках. Оперативними черговими райдержадміністрації спільно з 

КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Євро-Реконструкція» щоденно проводилася 

звірка даних і надсилалася інформація на центральну диспетчерську службу    

15-57 в електронному вигляді із зазначенням конкретних планових дат 

відновлення постачання послуг. 

Слід зазначити, що останнім часом, ТОВ «Євро-Реконструкція» до 

житлових будинків подавалася гаряча вода та опалення з параметрами, які не 

відповідали санітарним нормам, що призводило до скарг мешканців, у зв’язку з 

чим райдержадміністрацією неодноразово направлені листи до ТОВ «Євро-

Реконструкція», з проханням вжити відповідних заходів щодо забезпечення 

безперебійного гарячого водопостачання та централізованого опалення. 
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4. 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 

райдержадміністрація у 2020 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 764,8 тис. кв. м площі нежитлових приміщень комунальної власності, що 

віднесені до сфери управління, в оренду передано 118,4 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 64,8 тис. кв. м 

(53,2%), зокрема, для бюджетних установ та організацій, що повністю утримуються 

за рахунок бюджету міста Києва, спеціалізованих  громадських та благодійних 

організацій, приватних навчальних закладів із відповідною ліцензією у сфері освіти. 

Загалом укладено 551 договір оренди з 327 орендарями. 

За 2020 рік за користування приміщеннями нараховано 12 673,11 тис. грн  

орендної плати, отримано 13 119,73 тис. грн з урахуванням перерахувань сум 

заборгованості минулих періодів, що становить 103,5% від нарахованої суми коштів.  

       Для зменшення заборгованості з орендної плати райдержадміністрацією за   

2020 рік разом з балансоутримувачами проведено відповідну претензійно-позовну 

роботу, зокрема направлено боржникам 388 приписів-попереджень, подано              

2 позови до суду. За результатами проведених виконавчих дій державними 

виконавцями погашено заборгованість в сумі 150,77 тис. грн. 

За результатами даних комунальних підприємств, установ – 

балансоутримувачів об’єктів комунальної власності станом на 31.12.2020  загальна 

заборгованість з орендної плати із урахуванням боргів минулих років становить 

1 184,94 тис. грн, у порівнянні із показниками на початок 2020 року заборгованість 

зменшилася на 308,27 тис. грн. 
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Зведені показники надходжень від оренди нерухомого майна 

за 2020 рік (тис. грн) 

 

 
 
1. Відділ культури райдержадміністрації. 

2. Заклади охорони здоров’я райдержадміністрації. 

3. Управління освіти райдержадміністрації. 

4. КП «КК з ОЖФ». 

 

До бюджету міста Києва за 2020 рік суборендарями було перераховано кошти 

у сумі 44,57 тис. грн. 

 З метою захисту майнових інтересів територіальної громади міста Києва та 

недопущення втрат міських активів райдержадміністрацією забезпечено 

проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно комунальної 

власності. Станом на 31.12.2020 зареєстровано право власності на 364 об’єкти 

нерухомості із 379, що становить 96,0% від їх загальної кількості.  
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5. Забезпечення реалізації освітніх державних та міських програм 

у навчальних закладах  
 

У Дарницькому районі у 2020 році в мережі закладів освіти функціонувало 

108 закладів усіх типів і форм власності, зокрема: 

- 60 закладів дошкільної освіти усіх типів і форм власності, в яких 

здобували дошкільну освіту 15 593 дитини; 

- 42 заклади загальної середньої освіти, в яких навчалися 46 175 учнів;  

- 6 позашкільних навчальних закладів, в яких займалися 9 857 вихованців. 

Під час карантину закладами освіти здійснювалось дистанційне навчання з 

використанням соціальних мереж, месенджерів, дистанційних платформ, 

середовищ для контролю і оцінювання знань, підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання (далі – ЗНО). Окрім того, проводились 

відеоконференції, вебінари, відкриті онлайн курси тощо.  

Науково-методичним центром Дарницького району були розроблені 

методичні рекомендації для вчителів, поради батькам, створено вайбер-

спільноту учасників освітнього процесу «Гаряча лінія координації та 

методичної підтримки». 

У березні 2020 року стартував проєкт «Карантин. Освіта. Дарниця», в 

рамках якого на сайті науково-методичного центру створювались кейси з 

методичним доробками вчителів Дарницького району. Всього було розміщено 

понад 200 уроків з різних предметів для учнів 2-11 класів.   

З питань використання інструментів дистанційного навчання (платформ 

ZOOM, Google Classroom, ClassDojo тощо) проводились інструктажі-навчання 

педагогів. Всього онлайн-навчання пройшли близько 1 900 педагогічних 

працівників, зокрема вчителі початкових класів, фізики, біології, хімії, вчителі-

філологи, вихователі груп продовженого дня, вихователі закладів дошкільної 

освіти, бібліотекарі. 

Для проведення онлайн заходів було підготовлено понад 80 спікерів.                     

Локаціями для дистанційного навчання педагогів району стали 30 закладів 

освіти.  

Учителі закладів загальної середньої освіти району протягом звітного 

періоду брали участь у проєктах з підготовки телевізійних уроків:  

- у київському проєкті «Відкритий урок» – учителі ліцею «Наукова 

зміна», гімназії  № 315, Слов’янської гімназії, Скандинавської гімназії;  

- у проєкті «Всеукраїнська школа онлайн» – учителі ліцею «Наукова 

зміна», школи І-ІІІ ступенів № 309, гімназії № 267.  

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

документа про освіту. У закладах загальної середньої освіти з 25.06.2020 до                      

17.07.2020 було організовано роботу 12 пунктів проведення ЗНО. Для участі у 

ЗНО зареєстровано 3 371 учасника та було залучено у якості інструкторів 685 

вчителів.  

У 2020 році свідоцтва про базову загальну середню освіту одержали            

3 537 учнів, з них – 216 з відзнакою. Атестати про повну загальну середню 
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освіту отримали 2 182 випускники, з них - 114 нагороджені золотими медалями 

«За високі досягнення у навчанні» та 53 - срібними медалями «За досягнення у 

навчанні». 

 

    
 

У 2020-2021 навчальному році вперше прийшли і сіли за парти шкіл 

району 4 979 маленьких громадян України. 

 

   
 

Освітній процес у закладах освіти району орієнтований на інноваційну 

діяльність. 

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 загальної середньої освіти 

на програму «Нова українська школа» були передбачені кошти в сумі         

47 355,0 тис. грн, зокрема субвенція з державного бюджету в сумі              

7 670,2 тис. грн, а саме: на дидактичні матеріали – 10 161,8 тис. грн, на сучасні 

меблі – 13 254,4 тис. грн,  на спортивне обладнання – 383,5 тис. грн та на 

комп’ютерне обладнання – 23 500,3 тис. грн.  

Станом на 31.12.2020 придбано: сучасні меблі – 13 058,9 тис. грн, 

дидактичні матеріали – 10 089,4 тис. грн, комп’ютерне обладнання –                    

23 492,5 тис. грн та спортивне обладнання – 312,1 тис. грн. 

Для створення комфортних та безпечних умов протягом 2020 року було 

проведено реконструкцію та капітальний ремонт навчальних закладів на 

загальну суму 303 432,63 тис. грн, зокрема: 

 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80/paran8#n8
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80/paran8#n8
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- капітальний ремонт покрівель виконано в 10 закладах; 

 

       
 

- капітальний ремонт фасадів виконано у 19 закладах; 

        

        
 

- капітальний ремонт спортивних залів з допоміжними приміщеннями 

виконано у 2 закладах; 

- капітальний ремонт дитячих ігрових, спортивних майданчиків та тіньових 

навісів виконано у 7 закладах;   

      

- капітальний ремонт стадіонів виконано в 2 закладах (громадський       

бюджет); 

- капітальний ремонт приміщень виконано у 12 закладах; 

- заміну вікон виконано у 13 закладах; 
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- капітальний ремонт басейнів виконано в 2 закладах (громадський бюджет); 

 

     
 

-  благоустрій територій закладів освіти виконано в 3 закладах; 

 

       
 

- капітальний ремонт місць загального користування виконано у 10 закладах; 

 

        
 

- капітальний ремонт харчоблоків виконано в 5 закладах; 
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- капітальний ремонт системи опалення з застосуванням стельових водяних 

панелей у спортивних залах виконано в 5 закладах; 

 

      
 

- капітальний ремонт огорожі виконано у 2 закладах; 

- роботи з облаштування безбар’єрного середовища виконано у 4 закладах.  

 

     
 

Завершено реконструкцію закладу дошкільної освіти № 652 на вулиці 

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

– 11 груп, 210 місць. 

 

     
 

Наразі завершуються роботи з капітального ремонту закладу дошкільної 

освіти № 741 за адресою: просп. Миколи Бажана, 7-є. Проєктна потужність 

дитячого садка після відновлення роботи – 12 груп, 220 місць. 
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Виконані роботи з термомодернізації  гімназії № 290 за адресою:             

вул. Ревуцького, 13-а. 

Після реконструкції розпочато роботу закладу дошкільної освіти  № 345 за 

адресою: вул. Санаторна, 9-а. Проєктна потужність після реконструкції -             

5 груп, 95 місць. 

 

           
 

Крім того, виконані роботи з реконструкції гімназії № 315 за адресою:      

вул. Драгоманова, 27, з надбудовою 4-го поверху, за рахунок чого кількість 

класів збільшилась на 18 великих кабінетів та 6 кабінетів для поділу класів на 

групи, що дало можливість забезпечити місцями ще 540 учнів. 

Станом на 2020 рік загальна потужність гімназії  № 315 з проєктної 

потужності 54 класи, 1 590 місць  зросла до 62 класів, 1 800 учнів. 

 

      
   

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.  
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Щодо шкіл-дитячих садків, то середній показник укомплектованості 

комунальних закладів дошкільної освіти становить 119 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 31.12.2020, становить 7 095 осіб, з них 1 484 особи 

претендують на переведення до іншого дитячого садка. 

 І як наслідок у 2020/2021 навчальному році 59% закладів загальної 

середньої освіти району працювали з перевищенням проєктної потужності.  

У мікрорайоні житлового масиву Позняки - 3 у спеціалізованій школі                          

№ 329 «Логос» ім. Григорія Гонгадзе при проєктній потужності 36 класів 1080 

учнів, навчалося у 68 класах 2 477 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 66 класах навчається 2 125 учнів. Це перевищує потужність навчального 

закладу на 71%.  

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 1 779, що 

на 44 % перевищує проєктну потужність. 

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, 

це 10 типових шкіл, які можна реконструювати. 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; 

- забезпечення дитячої юнацько-спортивної школи «Дарниця» власними 

приміщеннями та навчально-тренувальною базою на ділянці 66 у мікрорайоні 

житлового масиву Осокорки - 10 шляхом завершення будівництва приміщень 

басейну та реконструкції стадіону і спортивних споруд 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 сьогодні вже 

підготовлено проєктно-кошторисну документацію,  проте для проведення робіт 

з реконструкції потрібні додаткові кошти у сумі 62 000,00 тис. грн. 
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6. 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 

 
Райдержадміністрацією впродовж 2020 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, проводилася робота з особами, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та місць проведення АТО, щодо оформлення і 

видачі довідок про взяття на облік цих осіб та надання їм адресної допомоги на 

оплату житлово-комунальних послуг.  

    

     Державні та міські соціальні програми 

 

6.1. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей,  

державні соціальні допомоги, житлові субсидії та пільги на  

житлово-комунальні послуги 

 

 
 

На обліку в управлінні соціального захисту населення 

райдержадміністрації станом на 31.12.2020 перебуває: 

- 3 110 учасників АТО, яким встановлено статус учасника бойових дій 

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

соціального захисту»; 



43 

-    103 особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи; 

-   56 осіб, які визнані постраждалими учасниками Революції Гідності; 

-   54 члени сімей загиблих (померлих) під час проведення АТО; 

-    44 особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи; 

-    12 учасників війни (АТО); 

-    4 особи з інвалідністю внаслідок війни І групи; 

-    1 член сім’ї особи, яка загинула або померла внаслідок поранень, 

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

Революції Гідності. 

З метою надання всебічної соціальної допомоги киянам – учасникам АТО 

та членам їх сімей проводиться направлення постраждалих учасників Революції 

Гідності та учасників АТО до санаторно-курортних закладів для оздоровлення. 

 На обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебуває  

87 учасників бойових дій. Оздоровлення у 2020 році отримали 59 осіб.   

Крім того, здійснюється оздоровлення дітей киян-учасників АТО віком до         

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

Загалом на обліку на отримання санаторного оздоровлення перебуває 91 

родина. Протягом звітного періоду оздоровлення у санаторних закладах 

України отримали 45 сімей з дітьми. 

 

   
 

Протягом звітного періоду проводився відбір суб’єктів надання послуг із 

психологічної реабілітації для подальшого направлення постраждалих 

учасників Революції Гідності та учасників бойових дій до реабілітаційних 

установ з метою проходження ними психологічної реабілітації. Загалом на  

обліку на отримання послуг із психологічної реабілітації перебуває 19 осіб. 

Також здійснювалось направлення учасників бойових дій (АТО) до 

Дарницької районної філії Київського міського центру зайнятості для 

подальшого проведення професійної орієнтації щодо вибору напряму навчання. 

Виявили бажання пройти професійне навчання 12 учасників АТО, які 

перебувають на обліку. 
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Протягом 2020 року грошову компенсацію за належні для отримання жилі 

приміщення відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 

19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 

також членів їх сімей» та від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України» отримали 17 осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також члени їх 

сімей, 16 з яких придбали житло. 

Крім того, грошову компенсацію за належні для отримання жилі 

приміщення відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

28.03.2018 № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 

брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх 

сімей» отримав один учасник бойових дій, який брав участь у бойових діях на 

території інших держав, а також члени його сім’ї. 

 

 
 

Протягом звітного періоду проводилась робота по призначенню соціальної 

адресної допомоги у вигляді житлової субсидії малозабезпеченим сім’ям та 
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було прийнято 19 206 пакетів документів для призначення житлової субсидії та 

виплати її у грошовій готівковій та безготівковій формах. Загалом було 

призначено субсидій 16 635 домогосподарствам на загальну суму             

96 185,9 тис. грн. 

Станом на 31.12.2020 кількість осіб, дані про яких внесено до Єдиного 

державного реєстру осіб, які мають право на пільги, складає  68 013 осіб.       

Нараховано пільги 19 540 громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій готівковій та 

безготівковій формах на загальну суму 184 643,0 тис. грн.  

 

    
 

Протягом 2020 року було видано 189 одиниць одноразової натуральної 

допомоги «пакунок малюка». Крім того, 984 особам призначено грошову 

компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». 

 

6.2. Санаторно-курортне оздоровлення та забезпечення засобами 

реабілітації пільгових категорій громадян 

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

2019-2021 роки у 2020 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. 

Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб 

протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортезами шарнірними на нижні кінцівки 

та кріслами колісними здійснювалося згідно з договорами, укладеними органом 

соціального захисту населення з підприємством та законними представниками 

дітей з інвалідністю.  

Станом на 31.12.2020 укладено 54 договори для отримання реабілітаційних  

послуг дітей з інвалідністю  на загальну суму 1 105,0 тис. грн. 

Крім того, було видано 3 551 направлення та  укладено 256 договорів на 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю на 

загальну суму 9 640,0 тис. грн. Видано 72 технічні засоби реабілітації (палиці, 
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милиці, засоби для орієнтування для осіб з інвалідністю по зору). Всього за 

звітний період було видано 58 376 одиниць засобів особистої гігієни на 

загальну суму 484,6 тис. грн. 

 

 

6.3. 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 2020 року до Центру за допомогою та соціальною підтримкою 

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

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

загиблих учасників в зоні АТО/ООС; 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 вищезазначеної категорії осіб Центром реалізовувались соціальні 

програми та проводились такі заходи: 

1. Соціальна програма «Здійснення комплексних заходів з надання 

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

Основні завдання: надання соціально-психологічної допомоги демобілізованим 

учасникам АТО/ООС, їх сім’ям, а також родинам загиблих, поранених 

учасників бойових дій в зоні АТО/ООС, 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.        

      Соціальними послугами були охоплені 480 сімей учасників АТО/ООС та 

надано 2 719 індивідуальних і 542 групові послуги. Проводилася робота з 

організації соціально-адаптаційних і культурологічних заходів для  дітей та 



47 

сімей. У закладах охорони здоров’я, соціального захисту, військовому 

комісаріаті, ЖЕДах району, розповсюджувались інформаційні матеріали, які 

включають в себе корисну інформацію, потрібну для повернення учасників 

АТО/ООС до повноцінного життя. 

2. Соціальний захід «Служба соціальної підтримки сімей». Метою 

програми є надання соціальної підтримки сім'ям, які з певних причин 

опинилися у складних життєвих обставинах, для поліпшення життєдіяльності, 

формування здатності сім’ї самотужки долати свої труднощі; збереження та 

підвищення їх соціального статусу шляхом надання адресної соціальної 

допомоги та здійснення соціального супроводу. Соціальними послугами 

спеціалістів охоплено 1 418 сімей (1 256 дітей). 

         Фахівці із соціальної роботи здійснюють діяльність з надання соціальних 

послуг сім’ям з дітьми, молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах 

та потребують сторонньої допомоги, шляхом забезпечення психологічних, 

соціально-педагогічних, юридичних, інформаційних, соціально-економічних 

послуг  відповідно до законодавства України.  

За час здійснення соціального супроводу спеціалістами Центру 

проводилась профілактична робота з батьками щодо належного виконання 

батьківських обов’язків та запобігання проблем у спілкуванні з дітьми, 

надавалася допомога в оформленні та відновленні документів, які посвідчують 

особу (паспортів), проходження медичних оглядів, отримання соціальних 

виплат. Після завершення соціального супроводу сім’я обов’язково 

інформується про способи й організацію соціальної підтримки, якими вона 

може скористатися у майбутньому.  

         Під час карантину сім’ям/особам, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, надавалася соціально-економічна допомога у вигляді продуктових 

наборів. 

        
 

3. Активно впроваджувалися альтернативні форми сімейного виховання, 

такі як прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Спеціалістами Центру 

здійснювався соціальний супровід 5 прийомних сімей (на вихованні – 6 дітей) 

та 3 дитячих будинків сімейного типу, у яких на вихованні 28 дітей. Основними 
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завданнями є сприяння адаптації дитини у новій сім'ї, створення позитивного 

психологічного клімату, забезпечення оптимальних умов життя дитини та 

захисту її прав.   

Протягом звітного періоду 6 дітей, позбавлених батьківського піклування 

влаштовані до дитячого будинку сімейного типу.  

 

     
Для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу Дарницького 

району у вересні 2020 року проведено районний фестиваль «Зігріті любов’ю!» 

(с. Бузова,  Київська область). У рамках програми фестивалю були проведені 

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

учасників фестивалю, фотовиставка «Щасливі миті життя». На проведення 

районного фестивалю витрачено кошти у сумі  48 782,00 грн. Охоплено 

заходом 60 осіб. 

         4. Соціальна програма «Служба соціально-профілактичної роботи».  

Метою є проведення соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які 

схильні до правопорушень, засуджені до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, або, які повертаються з місць позбавлення волі та їх 

соціальна адаптація.    

               Протягом 2020 року до Центру із Дарницького районного сектору 

Київського міського відділу з питань пробації (далі – районний сектор з питань 

пробації) надійшло 107 повідомлень про постановку дитини чи особи 

молодіжного віку на облік та  91 повідомлення про зняття дитини чи особи 

молодіжного віку з обліку. За направленням районного сектору з питань 

пробації до Центру звернулося 43 особи, які засуджені до покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, про що складено та направлено відповідні 

довідки про проведену соціальну роботу. Протягом звітного періоду до Центру 

надійшло 40 повідомлень про звільнення осіб з установ виконання покарань. 

        У зв’язку зі значним збільшенням звернень мешканців  з питань складних 

життєвих обставин, учасників АТО/ООС та їх сімей, надання соціальних послуг 

дітям та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 

Центром планується введення в штат 5 додаткових посад фахівців із соціальної 

роботи (з них – 2 психологи).  
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 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 станом на 

31.12.2020 функціонувало 73 гуртки естетичного спрямування, які відвідувало 

понад 1 600 вихованців, з яких 15% - діти та молодь пільгової категорії.  

Основними заходами, які були організовані та проведені ЦРДМ у                  

2020 році стали: вечір в клубі «Еллада» до Дня пам'яті героїв Крут «Крути, 

Крути, вас не забути!»; «Ой, радуйся, земле!» – вистава в клубі «Екватор»; 

святковий захід про звичаї та обряди українського народу «Масляна іде, красне 

сонечко несе!» розповіли в  клубі «Дарничанин»; захід «Матусю моя, 

дорогенька!» організований у клубі «Дружба»; театралізоване дійство «Театр, 

театр, театр…», який проходив у клубі «Гермес». 

Крім того, до Дня української мови по всіх клубах проведено марафон      

«В серці маю Україну!», колективне написання диктанту «Мова моя солов’їна», 

театральна майстерня «Мова має значення». 

 До Дня пам’яті жертв Голодомору в клубах проведено відеолекторій «На 

колінах стою перед вами – сповідаю жалобу свою», хвилина пам’яті – 

«Людської пам’яті мости!», «Збудуймо пам’яті негаснучий собор», бесіда 

«Погляд через роки. Голодомор!», перегляд відео «Голодомор. Зернятка надії». 
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У зв’язку із карантинними обмеженнями заплановані раніше заходи 

проводилися онлайн. Так, були проведені заходи до Міжнародного дня театру, 

Дня Землі, Дня Космонавтики, Чорнобильської трагедії, Дня пам’яті та 

примирення, Дня сім’ї та матері, Дня Києва, Міжнародного дня захисту дітей, з 

використанням онлайн платформи та інших засобів комунікації. Під час 

карантину педагоги працювали з вихованцями онлайн, створюючи відеоуроки, 

майстеркласи з різних видів творчості, танцювальних елементів, спортивних 

тренувань, занять театрального колективу, іноземних мов. Були розроблені 

цікаві фільми, нові програми для роботи в умовах карантину, а також 

вікторини, конкурси, головоломки, онлайн екскурсії, онлайн ігри, бесіди, 

індивідуальні заняття.  

 

           
             

 

З метою всебічного розвитку дітей та молоді протягом звітного періоду 

освітньо-профілактична робота з вихованцями клубів проводилась у різних 

формах: тижні безпеки життєдіяльності, оформлення інформаційних куточків із 

протипожежної безпеки під час проведення занять, навчання з протипожежної 

безпеки та евакуації дітей, інформаційні вісники з попередження зараження 

COVID-19 та інших інфекційних захворювань. 

Результатом плідної та фахової роботи педагогів та наполегливості 

вихованців стали перемоги у фестивалях, конкурсах та спортивних змаганнях 

різного рівня, в яких брали участь діти та молодь, що відвідують клуби мережі 

ЦРДМ. 

Всього протягом 2020 року ЦРДМ було організовано та проведено понад  

1 100 заходів,  у яких взяли участь близько 30 тис. осіб. 

За підтримки громадської організації «Взаємодія» за результатами 

голосування ЦРДМ реалізовано 4 проєкти громадського бюджету міста Києва 

«Якісний звук талановитим дітям», «Ігротека. Розвиваюча кімната», 

«Обладнання для хореографічного залу», «Фізкультурно-оздоровчий» на 

загальну суму 642,1 тис. грн. 

Разом з цим залишаються невирішеними питання, пов’язані з ремонтом 

покрівлі та ліквідації наслідків затікань в приміщеннях клубів «Зміна» та 



51 

«Світязь»  за адресою: вул. Ревуцького, 13-б; затікання зовнішньої стіни в 

приміщенні клубу «Вирлиця» (проспект Миколи Бажана, 3-а). Також, 

відкритим та проблемним є питання надання приміщення та відновлення 

діяльності клубу «Бригантина» та розміщення клубів «Дружба» і «Червона 

калина» у приміщенні колишнього дитячого садочка. 

 

  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. 

На обліку у Центрі реабілітації перебувало 380 осіб. Протягом звітного 

періоду спеціалістами Центру реабілітації було надано 3 092 індивідуальні 

соціальні послуги та 10 468 групових соціальних послуг. 

Налагоджена практична взаємодія спеціалістів Центру реабілітації з 

медичними закладами, освітніми установами, 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.  

У зв’язку з карантинними обмеженнями  з’явилася нова форма взаємодії – 

онлайн співпраця, де спеціалісти Центру реабілітації проводили заняття 

дистанційно. 

Так, до свята Дня Вишиванки було проведено онлайн конкурс «Ми рівні» 

на сторінці в соціальній мережі «Facebook». А з нагоди Дня Конституції та Дня 

Молоді проведено пізнавальне онлайн заняття та вікторину. 

 

                    
 

З вересня по грудень 2020 року проходив XXIX Київський міський 

фестиваль творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями 
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"Повіримо у себе". В фестивалі взяло участь 12 дітей Центру реабілітації,            

5 з яких отримали призові місця. 

 

   
 

Основним нагальним і проблемним питанням, для задоволення потреб та 

надання соціальних послуг за зверненнями осіб з інвалідністю, залишається 

ремонт наданого в орендне користування нежитлового приміщення загальною 

площею 463,2 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 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); 

- відділення ранньої соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим 

церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням 

центральної нервової системи з порушенням психіки.    

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. 

За 2020 рік 63 соціальними робітниками трьох відділень соціальної 

допомоги вдома було надано – 298 150 послуг 939 самотнім непрацездатним 

громадянам з інвалідністю. Основними видами соціальних послуг, що 

надавалися відділеннями  соціальної допомоги вдома, були: 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 
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послуг, представництво інтересів в органах державної влади. З початку 

карантину,  запровадженого у зв’язку з поширенням на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, здійснювалося посилене 

забезпечення всіх підопічних відділень соціальної допомоги вдома Терцентру 

продуктами харчування, ліками, предметами першої необхідності, а також 

продуктовими наборами, гарячим харчуванням від благодійних організацій. 

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

на 2019-2021 роки та з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції 

(COVID-19), малозабезпеченим мешканцям Дарницького району, розмір пенсії 

яких не перевищує 2 000,0 грн на місяць та особам, які перебувають на обліку у 

відділеннях соціальної допомоги вдома, здійснювалася видача 7 300 комплектів 

дезінфекційних засобів для обробки рук і шкіри та медичних масок.  

 

          
 

За допомогою соціально відповідального бізнеса, організованого Єдиним 

координаційним центром при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації), Терцентр разом із структурними 

підрозділами райдержадміністрації допомогли доставити до помешкань 

малозабезпечених мешканців Дарницького району 5 385 продуктових наборів. 

Громадяни, які перебувають на обслуговуванні соціальної допомоги вдома, 

отримали 10 621 послугу у відділенні організації надання адресної натуральної 

та грошової допомоги. 

Виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної 

бази, підопічні Терцентру можуть скористатись безкоштовними соціально-

побутовими послугами у відділенні організації надання адресної натуральної та 

грошової допомоги. Всього відділенням за звітний період надано 15 500 послуг. 

         У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги на потреби одиноких, малозабезпечених громадян похилого віку 

працювали три перукаря, швачка, функціонує банк одягу та взуття. Також була 

налагоджена співпраця з приватними підприємствами та підприємцями району 

щодо надання соціальних послуг на безоплатній основі з ремонту взуття та 

прання білизни, гарячого харчування.  

         З початку 2020 року 30 громадян похилого віку та особи з інвалідністю 

отримували талони на щоденне безкоштовне харчування в їдальні Свято-

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

на 2019-2021 роки за 2020 рік 2 496 підопічних Терцентру, які мають V, IV, III 

групу рухової активності та належать до малозабезпечених, отримали 

продуктові набори. Набори постільної білизни та предмети особистої гігієни 

отримали 143 підопічні, які не здатні до самообслуговування. Дезінфекційні 

засоби для обробки рук і шкіри отримали 1 471 малозабезпечений громадянин 

та особи похилого віку, які перебувають на обліку у Терцентрі. А також, 840 

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». Для 

відвідувачів клубу дозвілля та відпочинку «Світанок» організовуються лекції, 

бесіди, екскурсії, творчі зустрічі, тематичні вечори. За 2020 рік фахівцями 

відділення надано 12 910 послуг. 

         Враховуючи потреби осіб похилого віку та з метою підтримання їх 

життєдіяльності, соціальної активності і всебічного розвитку на базі  відділення 

функціонує «Університет третього віку», в рамках якого організовано роботу    

9 факультетів та 6 гуртків. Слухачами «Університету третього віку» є 235 

мешканців Дарницького району із числа  пенсіонерів та осіб з інвалідністю.  
 

     

У відділенні соціально-медичної реабілітації дітей із дитячим 

церебральним паралічем, дітей з ураженням центральної нервової системи 
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(денне перебування) (далі – відділення реабілітації дітей) протягом звітного 

періоду отримали послуги з реабілітації 32 дитини з інвалідністю. 

У відділенні реабілітації дітей забезпечено належні санітарно-гігієнічні 

умови для денного перебування 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. Діти до відділення реабілітації дітей  

доставляються у спеціально пристосованому автомобілі та мають триразове 

щоденне безкоштовне харчування. 

У 2020 році фахівцями відділення реабілітації дітей надано 51 879 послуг.    
З метою охоплення більшої кількості дітей з інвалідністю Дарницького 

району, які потребують отримання соціальних та реабілітаційних послуг, у 

лютому 2020 року відбулося відкриття відділення ранньої соціально-медичної 

реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей 

та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки за 

адресою: вул. Бориспільська, 28-б. 

 

 
 

У відділенні передбачене надання послуг з комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю з раннього віку, в першу чергу із захворюванням на дитячий 

церебральний параліч за направленням з Консультативно-діагностичного 

центру дитячого Дарницького району. Реабілітація проводиться курсами 21 

день для групи 16 дітей, після чого формується наступна група. Таким чином, 

це дасть змогу пройти реабілітацію більшій чисельності дітей з інвалідністю. За 

2020 рік відділенням надано послуги 111 дітям з інвалідністю.  

Також у відділенні надаються послуги з реабілітації за психолого-

педагогічною, соціальною, фізичною  та медичною формами. 

Фізичну реабілітацію, яка направлена на відновлення рухової активності, 

розслаблення гіпертонусу та підсилення ослаблених м’язів надають: вчитель-

реабілітолог, фахівець з фізичної реабілітації, медсестра з масажу. 

Медичну реабілітацію, яка надається у відповідності з рекомендаціями 

лікарсько-консультативної комісії та вимогами індивідуальної програми 

реабілітації надають лікар-фізіотерапевт, медсестра з фізіотерапії та медсестра з 

гідромасажу.  
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Транспортування дітей до відділення і додому у разі потреби здійснюється 

на спеціальному облаштованому транспортному засобі. 

Всього фахівцями відділення за 2020 рік було надано –     27 970 послуг. 

 

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

позбавлених батьківського піклування 

 

У Дарницькому районі проживає більше 93 тисяч дітей. Це один з 

найбільших показників серед районів столиці. 

Райдержадміністрацією постійно проводиться робота щодо захисту прав, 

свобод і законних інтересів дітей, організовується робота із запобігання дитячої 

бездоглядності, попередження правопорушень серед дітей.  
Протягом 2020 року було проведено 22 засідання Комісії з питань захисту 

прав дитини, під час яких розглянуто більше 850 питань, зокрема:   

- встановлення опіки та піклування над дітьми; 

- захист житлово-майнових прав дітей; 

- вирішення сімейних спорів щодо дітей; 

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

- реєстрація народження покинутих у пологовому будинку дітей; 

- надання дітям статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів; 

- встановлення соціального супроводу сімей з дітьми тощо. 

Всього органом опіки та піклування було прийнято 324 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 райдержадміністрації (далі - служба) від 

медичних, навчальних закладів, ЖЕДів, громадських та благодійних 

організацій, громадян.   

Станом на 31.12.2020 на первинному обліку в службі перебувало             

297 дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані:  

-  в сім’ї опікунів/піклувальників – 255 дітей;  

- до дитячих будинків сімейного типу – 26 дітей; 

- до прийомних сімей – 5 дітей;  

- до державних закладів для дітей-сиріт – 5 дітей;  

- в Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей – 3 дитини; 
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- на навчання в ПТУ, ВНЗ (не мають опікунів) – 3 дітини.  

Влаштування дітей до сімейних форм виховання у Дарницькому районі на 

сьогодні складає 97,2% і це кращий показник у місті Києві серед десяти районів 

(середній показник по місту – 93%). 

        

   
 

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

 

Протягом 2020 року у районі продовжувалася робота щодо раннього 

виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.  

Станом на 31.12.2020 на обліку в службі перебувало 252 дитини, які 

опинились в складних життєвих обставинах, що на 20% більше, ніж у 

відповідному періоді 2019 року. Надано статус дитини, яка постраждала від 

воєнних дій та збройних конфліктів, 148 дітям. 

Поставлено на облік та передано під соціальний супровід 132 дитини, 

знято з обліку – 27. 

Зазначена категорія дітей знаходиться під постійним контролем 

працівників  соціальних служб, медичних та навчальних закладів, із ними та 

їхніми батьками проводилась відповідна профілактично-роз’яснювальна 

робота, надавалась правова та психологічна допомога.  

У звітному періоді було здійснено більше 300 обстежень житлово-

побутових умов дітей цієї категорії, порушено 28 клопотань перед 

правоохоронними органами про притягнення батьків до відповідальності. До 

суду подано 7 позовних заяв про позбавлення батьків батьківських прав щодо 

11 дітей.  

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          

26 профілактичних рейдів «Діти вулиці». 
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6.4.2. Заходи сімейної політики 

 

У 2020 році відповідно до законодавства України про запобігання та 

протидію домашньому насильству службою розглянуто більше 390 заяв та 

повідомлень, 28 громадянам видано направлення для отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги.  

У зв’язку із введенням на території України карантинних обмежень у 

Дарницькому районі не були проведені культурно-масові заходи, направлені на 

популяризацію сімейних цінностей.  

Проте, проведено 17 тематичних заходів, направлених на попередження 

домашнього насильства та торгівлі людьми, в яких взяли участь більше           

650 осіб. 

При райдержадміністрації утворено консультативно-дорадчий орган – 

координаційну раду з питань запобігання домашньому насильству і насильству 

за ознакою статі, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми. За звітний 

період було проведено одне засідання. 

Станом на 31.12.2020 на обліку перебувало 2 956 багатодітних сімей, у 

яких виховується 9 390 дітей. За звітний період видано 769 посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї.  

До новорічно-різдвяних свят 400 дітей з цих родин отримали солодкі 

подарунки на загальну суму 24,8 тис. грн. 

 

6.4.3. Співпраця райдержадміністрації з Благодійною організацією 

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

 

Соціальну допомогу та соціальний захист сімей, дітей та молоді, які 

опинились у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати, також у районі постійно надає БО «Фонд «Асперн». 

Усього протягом звітного періоду понад 500 дітей та дорослих отримали 

різні соціальні послуги через цей фонд. 
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6.5. Робота з молоддю, розвиток фізичної культури та спорту 

 

Протягом 2020 року продовжувалася активна робота зі спортивними 

клубами, організаціями та школами, що була спрямована на розвиток фізичної 

культури та спорту, на популяризацію здорового способу життя, а також на 

встановлення вищих досягнень у спорті.  

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 2020 року було проведено ряд заходів із таких видів спорту: 

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

танців тощо. 

На базі спортивного комплексу дитячо-юнацької спортивної школи 

«Атлет»  (на вул. Зрошувальна, 4-а) проведено фінальний етап п’ятого  

традиційного турніру пам’яті Андрія Баля, серед учасників команд 2011 року 

народження. У заході взяли участь 280 осіб. 

 

       
 

 Продовжувалася співпраця з громадськими організаціями учасників 

бойових дій - ветеранів АТО, які в якості учасників та почесних гостей активно 

залучалися до участі у спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходах, 

що проводилися в Дарницькому районі. Протягом січня-лютого 2020 року на 

базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Чемпіон»                     

(вул. Архітектора Вербицького, 23) та дитячо-юнацької спортивної школи 

«Атлет» (вул. Зрошувальна, 4-а) було організовано тренування з футболу для 

учасників громадської спілки «Братерство учасників бойових дій України». З 

метою підвищення рівня кваліфікації та вдосконалення майстерності 

спортсменів-аматорів та пропагування здорового та активного способу життя 

було проведено 8 товариських матчів, в яких взяли участь понад 120 осіб. 



60 

До Дня Конституції України у червні 2020 року спільно зі школою шахів 

«Дебют» було проведено турнір з шахів на онлайн платформі Lichess.org, в 

якому взяли участь 24 учасника.  

У вересні 2020 року проведено районні змагання зі спортивного 

орієнтування «Кубок Дарниці - 2020». У заході взяло участь 120 осіб. 

Крім того, проведено турнір з міні-футболу «Бомбардир - 2020», у якому 

взяло участь 45 осіб. 

Спільно з комплексною дитячо-юнацькою спортивною школою «Восход» 

проведено відкритий чемпіонат Дарницького району з художньої гімнастики. У 

заході взяло участь 176 осіб. 

 

  
 

Також, спільно з Дитячо-юнацькою спортивною школою «Атлет» 

проведено перше коло Відкритої зимової першості Дарницького району міста 

Києва з футболу серед команд юнаків 2009-2012 років народження, в якому  

взяло участь 178 осіб. 

Також, у звітному періоді проведено ряд заходів з реалізації молодіжної 

політики та національно-патріотичного виховання.  

У січні 2020 року в приміщенні райдержадміністрації проведено фокус-

групу (громадські обговорення) з питань отримання пільгових путівок на виїзне 

оздоровлення дітей. В заході взяло участь 18 осіб – представники громадської 

організації «Намисто» та батьки дітей пільгових категорій. Під час проведення 

заходу було напрацьовано нові механізми комунікації, взаємодії та 

розповсюдження інформації та оформлення необхідних пакетів документів під 

час проведення літньої оздоровчої кампанії у 2020 році. 

До Дня молоді в онлайн форматі проведено святковий флешмоб, в рамках 

якого мешканці Дарницького району мали змогу поділитися своїми 

досягненнями у навчанні, професійній діяльності, спорті, хобі. Також, в онлайн 

форматі 28.06.2020 418 студентів вищих навчальних закладів Дарницького 

району взяли участь у відкритті Всеукраїнського молодіжного центру. 

Започаткована співпраця із громадською організацією «Молодіжна Платформа» 

з використання нових онлайн можливостей щодо реалізації молодіжної 

політики у Дарницькому районі. 

У жовтні-листопаді 2020 року проведено фестиваль талановитої молоді 

«Молодість - 2020». Учасниками фестивалю стала талановита та обдарована 
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молодь Дарницького району віком від 14 до 34 років включно, які проживають, 

навчаються або працюють у Дарницькому районі. Конкурсна програма 

фестивалю була проведена у номінаціях: вокальне мистецтво,  хореографія, 

образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, художнє та 

авторське виконання. Учасники фестивалю, які посіли І-ІІІ місця у кожній 

номінації нагороджені дипломами, сувенірними статуетками. Вперше 

фестиваль проведено за допомогою використання новітніх електронних та 

інформаційних сервісів, соціальних мереж, мессенжерів, але на результат і 

кількість охопленої аудиторії це не вплинуло. У фестивалі взяло участь 72 

особи. 

 

        
 

З нагоди святкування Дня студента проведено нагородження почесними 

відзнаками голови райдержадміністрації кращих студентів Дарницького 

району. 

У грудні 2020 року проведено семінари на теми: «Молодіжне 

підприємництво та працевлаштування» та «Громадянська зрілість» для 

студентів вищих навчальних закладів, які знаходяться на території  

Дарницького району міста Києва, в яких взяло участь 200 осіб. 

За 2020 рік райдержадміністрацією присвоєно 363 спортивні розряди 

вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

Крім того, протягом 2020 року райдержадміністрацією здійснювалась 

робота з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей та молоді 

Дарницького району, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Протягом звітного періоду прийнято 485 заяв на оздоровлення. 

Станом на 31.12.2020 оздоровлено 188 дітей, які потребували соціальної 

уваги та підтримки, другий показник серед інших районів міста Києва. 
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7. Стан забезпечення житлом громадян, які знаходяться на 

квартирному обліку 

 
Станом на 31.12.2020 на квартирному обліку для надання житлової площі у 

Дарницькому районі перебуває 7 359 сімей, із них: 

- позачерговиків – 903; 

- першочерговиків – 2 704; 

- на загальних підставах – 3 752. 

На квартирний облік взято 92 родини, із них: 

- з правом позачергового отримання житла – 25 родин; 

- з правом першочергового отримання житла – 48 родин; 

- на загальних підставах – 19 родин. 

Внесено 223 зміни до квартоблікових справ громадян, поновлено на 

квартирному обліку 14 родин, перезатверджено на квартирний облік за місцем 

проживання 6 справ громадян, які прибули з інших районів, підприємств та 

установ міста Києва, знято з квартирного обліку - 85. 

Також, протягом 2020 року було проведено 30 засідань районної 

громадської комісії з житлових питань, 2 засідання комісії з оцінки вартості 

майна, що знаходиться у власності громадянина та членів його сім’ї та 6 

засідань комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання 

житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання. За 

прийнятими рішеннями підготовлено 62 розпорядження райдержадміністрації з 

питань квартирного обліку. 

За звітний період 12 родинам черговиків квартирного обліку поліпшено 

житлові умови, із них:  

- п’яти родинам учасника бойових дій, залученого до АТО; 

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

- родині з особою, яка має інвалідність внаслідок війни (інтернаціоналісти); 

- багатодітній родині; 

- родині за загальною чергою; 

- родині з хворим з медичним висновком; 

- родині з дитиною-сиротою; 

- родині з особою, яка має інвалідність внаслідок війни. 

         Видано 1 ордер на житлову площу в гуртожитку мешканцям, які постійно в 

них проживають, зареєстровані та перебувають на обліку і потребують 

поліпшення житлових умов. 

Затверджено спільні рішення комунальних підприємств сфери житлово-

комунального господарства Дарницького району міста Києва про надання 

працівникам 9 службових житлових приміщень. 

Затверджені спільні рішення адміністрації підприємств та профспілкових 

комітетів про надання 6 квартир працівникам установ, які перебували на 

квартирному обліку в Дарницькому районі. 

Задоволено прохання підприємств, організацій та установ щодо включення 

до числа службових житлових приміщень 18 квартир. 
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На підставі клопотань підприємств, організацій та установ виключено з 

числа службової житлової площі 57 квартир громадян, які відпрацювали 10 і 

більше років та мають підстави для отримання цієї житлової площі. 

Станом на 31.12.2020 на квартирному обліку перебуває: 

- за державною програмою змішаного будівництва житла «Доступне   

житло» - 1 653 родини; 

- за державною програмою пільгових довготермінових кредитів молодим 

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

придбання житла на обліку - 238 молодих сімей. 

У 2020 році одній родині надано квартиру з фонду соціального 

призначення. 

На облік 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, взято 15 родин з числа внутрішньо 

переміщених осіб. 

Позитивним фактором для вирішення житлових питань у 2020 році стала 

можливість придбати житло на умовах співфінансування, якою скористались 66 

черговиків квартирного обліку Дарницького району. 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті 

міста Києва на придбання житла для окремих категорій населення відповідно 

до законодавства, затвердженого розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

12.07.2019 № 1249, та прийнятих заяв черговиків квартирного обліку, які 

можуть придбати житло на умовах співфінансування, до Департаменту 

будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) передано затверджені списки 

на 57 родин для укладання договорів, із них: на умовах співфінасування 50/50 

за пільговою категорією обліку «учасники бойових дій, залучені до АТО» –    
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24 родини та на умовах співфінасування 70/30 за іншими категоріями обліку  –  

33 родини. 

Крім того, розпорядженнями райдержадміністрації від 21.09.2020 № 619, 

від 12.10.2020 № 669, від 24.11.2020 № 762 «Про розгляд житлових питань» 

прийнято рішення про надання квартир громадянам, які перебувають на 

квартирному обліку і користуються правом позачергового або першочергового 

забезпечення житлом, та громадянам, які тривалий час перебувають на 

квартирному обліку на загальних підставах, і погодились сплатити відповідний 

відсоток вартості квартир у будинку, будівництво якого триває (VI черга 

будівництва) за адресою: вул. Качалова у місті Києві. А саме: з розрахунку 

50/50 відсотків  – 3 квартири та з розрахунку 70/30 відсотків  –  6 квартир. 

За звітний період райдержадміністрацією надано близько 3 600 

консультацій з житлових питань та видано 618 довідок громадянам про 

перебування на квартирному обліку. 
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8. Забезпечення законності, правопорядку, охорони  прав, свобод  

і законних інтересів громадян 

 
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.  

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 виконання підписаного трьохстороннього меморандуму про взаємодію 

у сфері забезпечення правопорядку та муніципальної безпеки на території 

Дарницького району між райдержадміністрацією, Дарницьким управлінням 

поліції ГУ НП у м. Києві та Київським міським громадським формуванням з 

охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта», 

здійснюються спільні заходи, метою яких є підвищення рівня правопорядку, 

посилення безпеки населення, впровадження заходів, які сприятимуть 

профілактиці та протидії злочинності на території Дарницького району. 

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 2020 рік райдержадміністрацією спільно з Дарницьким управлінням 

поліції ГУ НП у м. Києві здійснено профілактичні, цілеспрямовані заходи щодо 

виявлення та припинення об’єктів незаконної торгівлі на території Дарницького 

району. Із залученням небайдужої громадськості, здійснено 107 спільних рейдів 

по припиненню стихійної торгівлі на території району. 

За адміністративні порушення Дарницьким управлінням поліції ГУ НП у 

м. Києві складено 1 932 протоколи за статтями 160 «Торгівля з рук у 

невстановлених місцях», 164 «Порушення порядку провадження господарської 

діяльності», 178 «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у 

заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному 

вигляді», 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними 

сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, 

пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння» Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 
У липні 2020 року проведено робочу зустріч за участю керівництва 

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

керівництва громадської ради при Київській міській державній адміністрації, 

представників громадської ради при райдержадміністрації та ОСН. Учасниками 
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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. 

 

   
                                                   

8.1. Звернення громадян 

 

Робота в райдержадміністрації з розгляду звернень громадян протягом 

звітного періоду проводилася відповідно до Конституції України та Закону 

України «Про звернення громадян». 

Через комунальну бюджетну установу «Контактний центр міста Києва» за 

2020 рік до райдержадміністрації надійшло  68 501 усних звернення громадян, з 

них: цілодобова «гаряча лінія» 1551 – 54 623 (79,7%), через сайт – 8 904 

(13,0%), урядова «гаряча лінія» - 4 909 (7,2%), інші (електронна пошта, 

телеефір) – 65 (0,09%). 
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Письмових звернень громадян надійшло 3 963, з них: безпосередньо від 

громадян – 1 907 (48%), за дорученням керівництва міста – 1 480 (37%), з яких 

за дорученням Київського міського голови – 295, від інших організацій та 

установ –  576 (15%). Звернення розподілились на: заяви – 3 539 (89%); скарги – 

170 (4%) та пропозиції – 254 (7%). Із зазначеної кількості письмових звернень 

422 колективні звернення (9% загальної кількості звернень громадян). У 

порівнянні з 2019 роком слід відмітити зменшення колективних звернень на  

26%. 

З урахуванням колективних звернень, до райдержадміністрації звернулось 

27 394 громадянина, якими порушено 4 721 питання. 

У зверненнях громадяни переважно порушували питання комунального 

господарства, житлової політики, соціального захисту населення, забезпечення 

дотримання законності та охорони правопорядку, транспорту та зв’язку, 

охорони здоров’я, освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності 

та інтелектуальної власності, сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей 

тощо. 

Упродовж звітного періоду керівництвом райдержадміністрації 

проводились особисті та виїзні прийоми громадян. 

Головою (виконувачем обов’язків голови) райдержадміністрації було 

проведено:  
- 5 особистих прийомів громадян, на яких звернулось 14 громадян; 
-   4 виїзні прийоми, під час яких звернулось 10 громадян; 

- 12 прямих «гарячих» телефонних ліній, під час яких звернулось 33 

громадянина. 
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Крім того, було проведено: 

- 2 виїзні дні «контролю» спільно з представниками виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою 

перевірки стану фактичного виконання доручень;  

 

   
 

- 5 перевірок щодо організації роботи із зверненнями громадян в 

структурних підрозділах райдержадміністрації та комунальних підприємствах, 

віднесених до сфери її управління, із наданням необхідних методичних 

рекомендацій; 

- 2 засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 

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

вирішенні порушених у зверненнях громадян питань. 

         З метою забезпечення широкої поінформованості населення на 

офіційному вебсайті райдержадміністрації постійно розміщуються та 

оновлюються інформаційні матеріали про стан роботи зі зверненнями 

громадян, зокрема графіки проведення особистих прийомів громадян 

керівництвом структурних підрозділів райдержадміністрації, порядок 

організації проведення особистих, виїзних прийомів громадян, а також 

інформація щодо проведення прямих «гарячих» телефонних ліній головою 

(виконувачем обов’язків голови) райдержадміністрації. 
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9. 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      

2020 року організовано та проведено 16 сільськогосподарських ярмарків на   

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

вул. Ревуцького найбільший у Києві. 

 

                                      

 

                          

 

Загалом на сільськогосподарських ярмарках у районі завезено та реалізовано              

4 960,0 тонн продуктів харчування для населення, з них: 3 706,0 тонн картоплі, 

плодоовочевої продукції, фруктів; 1 254,0 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 4 911 підприємств харчової та 

переробної промисловості, фермерських господарств та одноосібних громадян  

– виробників власної сільськогосподарської продукції із багатьох областей 

України і міста Києва. Традиційно на ярмарках сільськогосподарська продукція 

від виробника пропонувалась за роздрібними цінами нижче, ніж в торговельній 

мережі. 
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 Крім того, районні сезонні ярмарки працювали також в інших локаціях на 

просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від торговельно-розважального 

центру «Аркадія» до станції метро «Осокорки») та за адресами: вул. Євгена 

Харченка, 41-47 та Анни Ахматової, 31. 

У зв’язку із введенням в місті Києві карантинних заходів, з 17.03.2020 

проведення сільськогосподарських та сезонних ярмарків у Дарницькому районі 

було тимчасово призупинено.  

Після послаблення карантинних обмежень (з 26.05.2020) ярмаркові заходи 

було поновлено, але лише в частині реалізації продукції рослинного 

походження та за умови дотримання санітарних вимог. 

Під час проведення ярмаркових заходів у період надзвичайної ситуації, 

пов’язаної з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб, 

забезпечувався постійний контроль за проведенням рекомендованих 

профілактичних та протиепідемічних заходів. 

Потребу мешканців Дарницького району у закупівлі продуктів харчування, 

зокрема картоплі, плодоовочевої продукції, фруктів тощо забезпечують                           

92 супермаркети великих торговельних мереж «Сільпо», «Ашан», «Метро», 

«Велика Кишеня», «Новус», «Білла», «АТБ», «Еко-маркет», «Фуршет», мережа 

магазинів «Фора», які в достатній кількості і в межах пішохідної досяжності 

розташовані на території району та мають спеціалізовані розподільчі складські 

приміщення для тривалого зберігання продуктів. Продукція тривалого 

зберігання завозиться з розподільчих складів централізовано 3-4 рази у тиждень 

до підпорядкованих супермаркетів або за потребою. Продукти з невеликим 

терміном зберігання (швидкопсувні продукти - м'ясо птиці, тварин, ковбасні 

вироби, молокопродукти, хліб та хлібобулочні вироби тощо) щоденно 

постачаються безпосередньо від виробника із різних регіонів України та міста 

Києва.  

Крім того, на підприємствах торгівлі району були вжиті всі відповідні 

заходи щодо дотримання  санітарних норм: забезпечена наявність споживачів у 

торгівельному приміщенні в кількості 1 особа на 10 кв. м, вирішено питання 

щодо забезпечення на входах, виходах і в місцях розрахунку позначення місць 

перебування відвідувачів (маркування) для забезпечення дотримання ними 

безпечних (санітарних) відстаней. 

Станом на 31.12.2020 на території Дарницького району працювало 25 

об’єктів  мережі роздрібної торгівлі із продажу хліба та хлібобулочних виробів           

ПрАТ «Київхліб», у яких здійснювалась реалізація 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 не упакований – 10,50 грн. 

Крім того, ПрАТ «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 
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знижку у розмірі від 20% до 70% (в залежності від пільгової категорії) на 

придбання однієї одиниці хлібної продукції на вибір в день.  

 

  
 

        Постійно 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. За 

результатами моніторингів випадків відсутності хліба соціальних сортів або 

порушень  встановлених роздрібних цін на соціальну продукцію у 2020 році не 

виявлено. Хліб та хлібобулочні вироби завозяться виробником своєчасно. 

У звітному періоді продовжувалася робота з виконання завдань щодо 

забезпечення мешканців району якісними та доступними побутовими 

послугами. Станом на 31.12.2020 у Дарницькому районі функціонує                

634 об’єкти побутового обслуговування населення, із загальною кількістю 

працюючих 3 997 осіб. Загальна кількість новостворених об’єктів побуту у    

2020 році становила 24 заклади, на яких створено 62 робочих місця. 

З метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції на 

території Дарницького району райдержадміністрацією проводилась робота 

щодо інформування та контролю за дотриманням обмежувальних заходів 

торговельно-розважальних центрів, підприємств ринкової мережі, підприємств 

побуту (лазні, салони краси, перукарні тощо), закладів ресторанного 

господарства, суб’єктам господарювання, що здійснюють господарську 

діяльність на території району. Також, проводився моніторинг стосовно 

призупинення роботи розважальних зон в шопінг моллах, кінотеатрів, тощо 

розташованих в торговельно-розважальних центрах району та інших закладах.     
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10. Реалізація державних та міських програм із охорони здоров'я  

 
        Протягом 2020 року в галузі охорони здоров’я пріоритетними залишилися 

заходи щодо трансформації в рамках виконання Закону України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та профілактики 

інфекційних захворювань, що регламентовано Законом України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб». 

Амбулаторна допомога населенню Дарницького району здійснювалася  

мережею з 7 закладів первинної та вторинної медичної допомоги. 

Вже четвертий 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». Станом на 31.12.2020 вже 86,8% мешканців району 

підписали декларації з лікарем, якого вони обрали. Це найкращий показник 

серед районів міста Києва та на 16,2% вище середнього показника в столиці 

(70,6%). 

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 онлайн – 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. 

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 

середню заробітну плату лікарів з 8 767,0 грн до 19 790,0 грн (максимальна 

заробітна плата складає 25 978,0 грн). 
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Процес реформування вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги відповідно до Закону України «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», який 

стартував з 01.04.2020, обумовив низку проблем та викликів в діяльності 

Консультативно-діагностичних центрів району (далі – КДЦ). Фінансування, що 

отримали КДЦ за новим механізмом відповідно до Пакету медичних послуг 

«Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) 

медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та 

стоматологічну допомогу», склало лише 22% від потреби по КДЦ дитячої 

мережі та понад 40% по КДЦ дорослої мережі. Така ситуація в галузі вторинної 

амбулаторної допомоги обумовлена некоректно сформованим тарифом за 

медичні послуги (вартість одного відвідування 49 грн). 

Враховуючи зазначене, райдержадміністрація неодноразово ініціювала 

звернення до Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Національної 

служби здоров’я України щодо перегляду тарифів. Реформа вторинної 

медичної допомоги потребує істотного коригування, адже зможе призвести до 

зменшення мережі закладів, обумовить значне зниження заробітної плати 

медпрацівникам (яка і так є набагато нижчою від працівників первинної 

медичної допомоги – 10 435,0 грн проти 19 790,0 грн) та погіршить доступність 

надання медичної допомоги. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 450/8023 «Про затвердження 

міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки, з метою 

соціального захисту медичних працівників закладів охорони здоров’я 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, виконавчим 

органом Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією), прийнято рішення про надання безповоротної фінансової 

допомоги медичним працівникам комунальних некомерційних підприємств, які 

надають вторинну (спеціалізовану) та/або третинну медичну допомогу. Виплата 

зазначеної фінансової допомоги здійснювалася у квітні-червні 2020 року за 

основним місцем роботи пропорційно відпрацьованого часу, у сумі: 

- лікарям всіх спеціальностей – 4 000,0 грн; 

- фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою – 3 000,0 грн; 

- молодшому медичному персоналу – 1 000,0 грн. 

У 2020 році медичні працівники району продовжили роботу з реалізації 

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

скористалися близько 80 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 140 тисяч 

електронних рецептів на лікарські засоби, що дало змогу запобігти 

ускладненням цих недугів. 
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У рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 

№ 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп  

населення та за певними категоріями захворювань» фахівцями КДЦ 

здійснювалося забезпечення пільгових категорій населення лікарськими 

засобами. На відшкодування вартості лікарських засобів пільговій категорії 

населення на 2020 рік кошторисом затверджено суму 11 974,4 тис. грн (всього 

73 742 особи пільгової категорії). Станом на 31.12.2020 всі кошти було 

використано. 

 

     
 

Протягом звітного періоду здійснювався постійний моніторинг 

захворюваності населення Дарницького району на COVID-19. 

За 2020 рік в Дарницькому районі м. Києва зареєстровано 17 133 випадки 

захворювання на COVID-19 (з них 258 осіб померло). 

В районі створені та функціонують 8 мобільних бригад, які виконують від 

700 до 1 110 виїздів в місяць та проводять відбір біоматеріалу на вірусологічні 

дослідження в середньому майже 3 000 особам в місяць. 
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 Зважаючи на те, що темпи захворюваності на COVID-19 залишаються 

високими, та керуючись законодавством України, керівниками медичних 

закладів первинного рівня з метою попередження розповсюдження крапельної 

інфекції серед населення району забезпечено динамічне спостереження за 

контактними особами та особами, які перебувають на амбулаторному 

лікуванні. Протягом звітного періоду амбулаторно проліковано 14 780 осіб з 

коронавірусною хворобою. Продовжують роботу мобільні бригади по 

проведенню забору біоматеріалу на вірусологічні дослідження вдома у осіб з 

підозрою на COVID-19. Протягом звітного періоду здійснено 8 000 виїздів 

мобільних бригад. 

 

  
 

 
 

Ведеться широка інформаційно-роз’яснювальна робота щодо 

профілактики захворювання на COVID-19 та алгоритму дій при підозрі на 

коронавірусну хворобу. 
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Медичний персонал закладів охорони здоров’я забезпечено засобами 

індивідуального захисту (халат ізоляційний, захисний костюм, маска, 

респіратор, захисні окуляри, щиток, рукавички, бахіли та шапочки) на загальну 

суму 1 377,6 тис. грн. 

Найважливішим залишається вирішення питання реконструкції амбулаторії 

лікарів сімейної медицини з прибудовою ЦПМСД за адресою: вул. Бориса 

Гмирі, 8 в Дарницькому районі міста Києва (розпорядник коштів –                           

КП «Позняки-Інвест УКБ»). 

В рамках Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на          

2020 рік було затверджено та виконано робіт по цьому об’єкту будівництва на 

загальну  суму 45 606,90 тис. грн. Станом на 31.12.2020 зведено 

п’ятиповерхову будівлю, вмонтовані металопластикові вікна, побудований 

каркас даху. Для проведення подальших будівельних робіт Програмою 

соціально-економічного розвитку міста Києва на 2021 рік передбачено 

фінансування на загальну суму 32 000,0 тис. грн, однак затверджено суму лише у 

16 000,0 тис. грн.  

На теперішній час більше 50 тис. населення тимчасово отримують медичну 

допомогу в амбулаторії за адресою: вул. Олександра Мишуги, 5, загальною 

площею – 360 кв. м.  
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11. Реалізація державних та міських програм із розвитку туризму, 

культури та інформаційної політики 

 
       На території Дарницького району працює 19 установ культури. Діяльність 

закладів культури району постійно 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. 

Станом на 31.12.2020 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 у             

4 міжнародних та в 6 всеукраїнських конкурсах і фестивалях. 

Проводилася значна робота 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 1 633 культурно-мистецькі заходи, учасниками яких стали    83 

115 осіб: 

- до Дня соборності України в Палаці культури «Дарниця» відбувся 

святковий концерт французького співака Поля Манандіза, який співає 

українською мовою; 

-  до свята Хрещення Господнього (Водохреща) проведено святкування 

Водохреща у РЛП «Партизанська слава», з богослужінням та освяченням води. 

Крім того, для мешканців були облаштовані місця комфортного переодягання 

та обігріву, а також встановлені фуд-корти з різними частуваннями. Почесними 

гостями заходу були гості з Італії: Катерина та Роберто Руссо - оперна діва та 

відомий композитор-музикант; 

 

  
 

- до Свята Масляної проведено районні заходи в парку імені Воїнів 

інтернаціоналістів «Дарницька Масляна – Колодій 2020» з гулянням за 
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народними традиціями, святковий концерт за участю найкращих колективів та 

розважальна програма біля стовпа розваг; 

 

  
 

- до Дня Державного прапора України та 29-ї річниці Незалежності 

України проведено заходи з урочистою церемонією підняття Державного 

прапора України, мото-пробігом байкерів з державними прапорами та відкриття 

роледрому, святкова концертна програма. 

 

  
 

  
 

- до Дня захисника Ураїни, Дня українського козацтва та свята  Покрови 

відкрито постійно діючу виставку особистих речей героїв-дарничан, які віддали 

своє життя за незалежність та територіальну цілісність України. Захід відбувся 
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за участі матерів та вдів воїнів АТО. Крім того, проведено святковий концерт та 

нагородження захисників України, які проживають та служать в Дарницькому 

районі;  

- до новорічних та різдвяних святкувань у Дарницькому районі 

організовано засвічення трьох новорічних ялинок: у Парку імені Воїнів-

інтернаціоналістів, на площі біля Палацу культури «Дарниця» та вперше на 

площі біля райдержадмінімстрації. 

 

    
 

     
 

Протягом 2020 року райдержадміністрацією організовано та проведено ряд 

акцій, флешмобів та марафонів. 

У рамках українського тижня моди пройшов технологічний показ 

дизайнера Жана Гріцфельдта колекції «Як тебе не любити» – «Love Kyiv». 

Крім того, зареєстрований новий Національний рекорд України у категорії 

найдовший Самчиківський розпис, довжиною 86 метрів, розмальовано 57 

секцій залізобетонного паркану біля спеціалізованої загальноосвітньої школи 

№ 105  за адресою: вул. Сімферопольська, 10.   
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У січні на базі бібліотеки ім. Миколи Руденка відкрито мистецько– 

виставковий зал для презентації художніх робіт українських митців, новий 

сучасний арт-простір для культурного дозвілля дарничан. У звітному періоді в 

галереї відбулись персональні виставки художніх робіт сучасних художників. 

Всього виставковий зал мистецької галереї протягом 2020 року відвідало понад 

2 590 осіб. 

 

   
 

Бібліотеками району протягом звітного періоду було надано послуги         

44 948 мешканцям району та організовано 520 масових заходів за участю            

14 448 осіб, загальна книговидача склала 179 436 примірників літератури. 

Протягом 2020 року 485 учнів мистецьких навчальних закладів були 

учасниками конкурсів і фестивалів різного рівня: міжнародних, всеукраїнських, 

міських, районних та отримали призові місця, а також за результатами 2019–

2020 навчального року 3 учні отримали творчу стипендію Київського міського 

голови. 

До Всесвітнього дня театру колектив театрально-естрадної студії «Теларії» 

Палацу культури «Дарниця»  у номінації «Кращий народний театр» був 

визначений премією України у галузі театрального мистецтва «Київська 

пектораль». 

Найважливішим залишається вирішення питання будівництва у 

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

задоволення  культурних потреб мешканців району необхідно збільшувати 

базову мережу закладів культури, оскільки переважна частина об'єктів        
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соціокультурного призначення  знаходиться в орендованих приміщеннях, які 

перебувають на балансі управління освіти райдержадміністрації та                    

КП «КК з ОЖФ». Термін оренди деяких приміщень закінчується, а інших 

придатних для вказаних потреб приміщень в районі немає.   

Крім того, в мікрорайонах Осокорки та Позняки зовсім відсутні заклади 

культури. Тому, вже сьогодні головною проблемою є вирішення питання щодо 

будівництва в районі сучасних приміщень для розміщення мистецьких шкіл 

району.   

 

11.1. Внутрішня політика та зв’язки з громадськістю 

 

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 райдержадміністрації (www.darn.kyivcity.gov.ua) постійно 

висвітлюється актуальна інформація про роботу та повсякденну діяльність 

райдержадміністрації. 
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Крім того, велика увага приділяється наповненню сторінки 

райдержадміністрації у соціальній мережі «Facebook», яка на кінець 2020 року, 

має 6 400 вподобань. На теперішній час сторінка перетворилася у своєрідний 

спосіб діалогу «online 24/7» між райдержадміністрацією та місцевими 

мешканцями, що дає можливість їм передавати свої звернення, побажання та 

зауваження безпосередньо до райдержадміністрації і розглядати сторінку у 

соціальній мережі «Facebook» як своєрідну платформу для проведення 

консультацій з громадськістю. 

За обома показниками Дарницький район займає перше місце серед усіх 

районів столиці. 

Щомісячний обсяг охоплення аудиторії новинами Дарницького району 

становить більше ніж 70 тисяч відвідувань.  

На сторінці у соціальній мережі «Facebook» розміщено в середньому 

щомісяця 125 публікацій. 

За 2020 рік на офіційному вебсайті розміщено загалом понад 1500 

публікацій новин, анонсів, оголошень, розпоряджень тощо. Кількість читачів 

сторінки вебсайту райдержадміністрації 9 тисяч осіб щомісяця.  

У процесі обговорення та прийняття рішень щодо актуальних питань 

місцевого розвитку, райдержадміністрація активно співпрацює з членами 

громадської ради при райдержадміністрації (далі – громадська рада), органами 

самоорганізації населення (далі - ОСН), громадськими організаціями, 

благодійними фондами та мешканцями району. 

Протягом 2020 року було проведено 6 засідань громадської ради, стосовно 

вирішення ряду питань життєдіяльності Дарницького району. 

У березні 2020 року громадська рада спільно з Радою волонтерів при 

райдержадміністрації створили «Дарницький районний громадський штаб 

допомоги міській владі по реалізації протиепідемічних заходів та обмежень для 

запобігання розповсюдження коронавірусу в м. Києві», який складається з 

представників інститутів громадянського суспільства, що входять до складу 

громадської ради, активних мешканців та членів Ради волонтерів при 

райдержадміністрації. 

Завданням штабу є допомога районній владі у реалізації заходів та 

обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу, моніторинг і 

контроль за дотриманням умов карантину, об'єднання ресурсів громадських 

організацій, фондів та небайдужих мешканців Дарницького району, 

інформування мешканців про заходи та обмеження для запобігання 

розповсюдження коронавірусу, взаємодія з владою та боротьба з мародерством. 

У липні 2020 року відбулася робоча зустріч керівництва Дарницького 

управління поліції ГУ НП в м. Києві з представниками громадської ради та 

ОСН. 

Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці поліції з 

громадськістю, адже ефективний захист громадського порядку неможливий без 

участі громадян, зацікавлених у безпеці, а також оперативного обміну 

інформацією щодо кримінальних і адміністративних правопорушень. 
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Окрім громадської ради райдержадміністрація також активно співпрацює і 

з консультативно-дорадчим органом – Духовною радою церков. У жовтні 2020 

року відбулося її оновлення. До складу Духовної ради церков увійшли                 

5 представників релігійних організацій. Головою обрано – Андрія Боднарука. 

За звітний період було проведено 3 засідання. 

Наразі, до складу Духовної ради церков при райдержадміністрації входять 

представники різних релігійних конфесій. 

У вересні 2020 року за ініціативи Духовної ради церков при 

райдержадміністрації відбувся міжконфесійний форум «Екуменічний діалог та 

його вплив на екологічну ситуацію в Україні». Крім того, з нагоди Дня молитви 

за довкілля та всесвітнього екологічного Дня Творця, за ініціативи Духовної 

ради церков при райдержадміністрації, за участю представників різних 

релігійних конфесій відбулася толока на території парку «Кочерги» на вулиці 

Здолбунівській.  

Духовна рада церков спільно з Радою волонтерів при райдержадміністрації 

зібрали гуманітарну допомогу. 16 грудня 2020 року вся допомога – майже          

4 тони святкового вантажу було доправлено до своїх отримувачів на схід 

України. 
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У приміщенні публічної бібліотеки № 160 сімейного читання                                  

(просп. Петра Григоренка, 22/20) 27.02.2020 відбулася презентація та 

громадське обговорення проєкту скверу на вул. Анни Ахматової.  

Всі присутні на зустрічі громадяни мали нагоду висловити свої думки 

щодо можливого вигляду скверу. Крім того, ініціативна група ініціює 

створення алеї «Моральних авторитетів – українців» з розміщенням меморіалу 

– каплиці на честь предстоятеля української греко-католицької церкви 

Патріарха Любомира Гузара. 

З метою залучення інститутів громадянського суспільства до прийняття 

рішень державного значення, розуміючи важливість взаємодії «влада-громада», 

райдержадміністрація активно співпрацює з громадськістю Дарницького 

району, проводить робочі зустрічі та наради. 

У лютому 2020 року в райдержадміністрації створено робочу групу з 

питань встановлення пам’ятної споруди захисникам-дарничанам у сквері на 

вул. Олександра Кошиця. Робоча група складається  з широкого кола 

громадськості: матерів загиблих в АТО дарничан, організацій, що опікуються 

учасниками АТО, членів громадської ради та всіх зацікавлених осіб. 

У вересні 2020 року відбулося чергове засідання робочої групи з 

опрацювання питання щодо встановлення пам’ятної споруди Героям Небесної 

Сотні та загиблим дарничанам АТО у сквері за адресою: вул. Олександра 

Кошиця, 11, на якому обговорено етапи щодо реалізації і фінансування проєкту, 

а також, озвучені орієнтовні терміни закінчення будівництва до тридцятиріччя 

Незалежності України. 

Керівництво райдержадміністрації разом з автором проєкту, громадськістю 

та відповідальними структурними підрозділами райдержадміністрації 

напрацювали чіткий алгоритм встановлення вищезгаданої пам’ятної споруди.  

Крім того, було завершено роботи по перенесенню меморіальної 

композиції «Пам'яті героїв Євромайдану» до чергової річниці відзначення Дня 

Героїв Небесної Сотні, у місце, що було заздалегідь узгоджене з громадськістю. 

Усі роботи по перенесенню споруди виконані без залучення бюджетних коштів. 

У Дарницькому районі зареєстровано та активно працюють 15 органів 

ОСН. Керівники ОСН беруть активну участь у всіх заходах та зустрічах, що 

організовує райдержадміністрація для вирішення важливих проблемних питань. 
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У січні 2020 року відбулася робоча зустріч керівництва 

райдержадміністрації з консулом Республіки Польща в Україні пані Доротою 

Дмуховською та її заступником Яцеком Гоктовським. 

Під час зустрічі було обговорено моменти майбутньої співпраці 

Дарницького району міста Києва та одного з районів міста Варшава. 

Обидві сторони виявили взаємну зацікавленість у подальшому спілкуванні 

та розвитку партнерських відносин. 

Також, райдержадміністрація співпрацює з депутатським корпусом, 

залучає народних депутатів України та депутатів Київської міської ради до 

участі в районних заходах та вирішення питань життєдіяльності та розвитку 

району. 

Райдержадміністрацією щотижнево проводились зустрічі з мешканцями, 

які постраждали внаслідок руйнування будинку за адресою: вул. Соломії 

Крушельницької, 1/5 з керівництвом Київської міської державної адміністрації 

та депутатським корпусом. 
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12. Робота з надання адміністративних послуг населенню  
          

Управління (Центр) надання адміністративних послуг 

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 2020 року в ЦНАП було надано 64 748 адміністративних послуг, 

понад 50 тисяч консультацій та 5 785 електронних онлайн консультацій. 

Завдяки роботі єдиної інформаційної системи «Міський WEB-портал 

адміністративних послуг в місті Києві» існує можливість замовити 

адміністративні послуги в електронному вигляді. Так, протягом 2020 року 

надано 187 електронних послуг. 

 

 
 

Впродовж 2020 року ЦНАП працював над впровадженням нових 

адміністративних послуг, вдосконаленням своєї роботи відповідно до вимог 

законодавства України, спрощенням, оперативністю та покращенням умов їх 

отримання. 



87 

        
 

Нові послуги та електронні сервіси, які впроваджені у 2020 році та мають 

численні позитивні відгуки суб’єктів звернень:  

  - надання комплексної послуги для батьків новонароджених дітей 

«єМалятко»; 

 - реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація та зняття з обліку 

тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-

будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки та інших 

механізмів; 

- оформлення паспорта громадянина України (з 14 років до 18 років) з 

одночасною реєстрацією в державному реєстрі фізичних осіб – платників з 

подальшим внесенням реєстраційного номеру облікової картки платника 

податків  у паспорт;  

 

        
 

- реєстрація новонароджених дітей, які народилися на окупованих 

територіях за умови наявності судового рішення; 

- видача довідки про реєстрацію місця проживання особи за принципом 

екстериторіальності в межах міста Києва; 

- впровадження експериментального проєкту щодо спрощення процедури 

оплати послуг через Інтернет-банк або мобільний банківський додаток 

(перевірка факту оплати адміністративної послуги по коду квитанції 

здійснюється через Державний реєстр перевірки квитанцій check.gov.ua);  

- проведено заміну платіжних терміналів, які мають сучасний дизайн та 

розширений спектр послуг; 

- оновлено ігрові елементи дитячої кімнати. 
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З метою запровадження єдиного Call-центру адміністративних послуг 

міста Києва, адміністратори ЦНАП отримали відповідне навчання на базі 

Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг міста Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), одержали доступ до системи Call-центру та щоденно 

опрацьовують понад 200 телефонних консультацій. 

Велика увага приділялась доступності адміністративних послуг особам з 

інвалідністю, а саме: 

- покращено логістику ЦНАП за рахунок розміщення додаткових 

покажчиків (навігаційних схем приміщення); 

- оснащено вхідну групу вивіскою шрифтом Брайля щодо графіку роботи 

ЦНАП та схемою приміщення; 

- виготовлено інформаційний довідник (буклет) щодо переліку та порядку 

оформлення адміністративних послуг з використанням шрифта Брайля; 

- облаштовано місця для паркування автомобілів відвідувачів ЦНАП з 

урахуванням осіб з інвалідністю; 

-  нанесено тактильні напрямні смуги на пандусі; 

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

за допомогою програм смартфона WhatsApp, Viber та Skype; 

- організовано роботу електронної черги першочергового обслуговування 

для осіб з інвалідністю; 

- додатково встановлено покращену дверну фурнітуру в місцях загального 

користування; 

-  оновлено візуальні елементи навігації. 
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На постійному контролі знаходилося питання щодо рейтингових 

показників оцінки діяльності ЦНАП: 

- порушення термінів розгляду справ; 

- виконання індивідуального плану розвитку Центру. 

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

саме: надіслання SMS – повідомлення щодо стану розгляду замовленої 

адміністративної послуги, проведення опитування та анкетування щодо якості 

обслуговування.  

                   

      
             

Крім того, діяльність ЦНАП постійно відстежується громадськістю, 

висвітлюється в засобах масової інформації та в інтернет-ресурсах.  

 Відповідно до опитування проведеного «Науково-дослідним інститутом 

соціально-економічного розвитку міста», показники оцінки якості 

обслуговування відвідувачів ЦНАП порівняно з 2019 роком зросли, а показник 

якості процедури організації послуг залишився на високому гідному рівні. 

ЦНАП – це простота в обслуговуванні, своєчасність надання послуг, 

розширений та зручний графік прийому, організація надання послуг у 

найкоротший строк за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень. 

Крім того, ЦНАП – це не тільки отримання послуг, але й соціальний 

простір, осередок спілкування з громадою міста. Мистецькі та соціальні акції – 

це той формат роботи, до якого вже звикли наші відвідувачі. Такі заходи 

сприяють нашій роботі з людьми та налагодженню взаємодовіри. 
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Райдержадміністрація вдячна усім консультативно-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. 

 

 


	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...
	Діяльність райдержадміністрації у звітному періоді була спрямована на забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району, підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни, поліпшення соціального захисту населення, дотримання ефектив...
	Структурою райдержадміністрації на 2020 рік передбачено 378 штатних одиниць, апарат та 9 структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права. Фактично працюючих – 365 осіб.
	Упродовж звітного періоду у райдержадміністрації призначено 7 працівників та звільнено 9 працівників. За різними навчальними програмами пройшли підвищення кваліфікації 99 працівників.
	- 3 лікарні (Київська міська клінічна лікарня № 1, Вузлова лікарня № 1 станції «Дарниця», Київська міська туберкульозна лікарня № 1 з диспансерним відділенням);
	Райдержадміністрація протягом звітного періоду продовжувала сприяти 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»;...
	Райдержадміністрацією спільно з Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено масштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо реалізації енергоефектив...
	За результатом конкурсу проєктів з реалізації енергоефективних заходів визначено 32 найбільш енергоефективні проєкти ОСББ та ЖБК Дарницького району міста Києва.
	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 райд...


