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16% - площі Києва

339,5 тис. осіб населення



ВИСТУП ВАСИЛЯ ЛОЗОВОГО

Фактично за 2017 рік по 

Дарницькому району 

отримано доходів в сумі 

близько 2  млрд. грн., що 

майже на 146 млн. грн. більше 

ніж було заплановано. 



Виконання плану становить 

108%. У порівнянні з минулим 

роком доходні показники 

надходжень збільшились на 

359 млн. грн., або на 22,5 %.

ВИСТУП ВАСИЛЯ ЛОЗОВОГО





Дитячий навчальний заклад № 791 

на вул. Вишняківській, 12-б (потужність – 14 груп, 260 місць)



Дитячий навчальний заклад № 370 на вул. Софії Русової, 1-в (потужність – 6 груп, 120 місць)



Початкова школа № 333 на вул. Є. Чавдар, 16 (потужність – 14 класів, 360 місць)



Споруджена друга черга гімназії «Київська Русь» (корпус початкової школи)  

на вул. Б. Гмирі, 2-в (потужність – 22 класи, 660 учнів)



Проведено капітальний ремонт 7-ми групових приміщень у дошкільних

навчальних закладах (№ 99, № 696, № 719) та школи-дитячого садка

«Радосинь», що надало можливість створення 135-ти додаткових місць.



У середній загальній школі № 280 стало на 4 кабінети більше: 2 кабінети для

вивчення англійської мови, кабінети основ здоров’я та образотворчого мистецтва.

Відкрито 2 гардероби. Обладнано хореографічну залу та гардероб до неї. Новим у

школі є і обладнаний туалет для осіб з інвалідністю.



У 2017 році продовжувалось будівництво 2-х навчальних закладів:
- дитячого навчального закладу на 14 груп, 260 місць (на ділянці 15 у 9-му мікрорайоні житлового

масиву «Позняки»)

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

масиву «Осокорки»)









Житлово-комунальне господарство



Дорожнє господарство



Дорожнє господарство



Дорожнє господарство





Підсумки роботи з обслуговування житлового фонду





http://darn.kievcity.gov.ua/news/18259.htmlhttp://darn.kievcity.gov.ua/files/2017/3/17/Sybotnik.pdf



Планування та організація робіт з благоустрою та 

санітарної очистки



Складено переліки та демонтовано

38 газозаправних станцій



Демонтаж тимчасових споруд 

ДО ПІСЛЯ

Всього за 2017 рік 

демонтовано – 27 тимчасових споруди





Озеленення благоустрою району







КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДИ



Перелік об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, що можуть бути передані в оренду Балансоутримувач - КП "Керуюча компанія з обслуговування

житлового фонду Дарницького району м. Києва" (Харківське шосе, 148-А, тел. 563-38-38)

№

Адреса приміщення, що може бути здано в оренду

Загальна площа 

приміщення на балансі, 

кв.м

Загальна площа 

приміщень, що 

перебувають в 

орендному 

користуванні, 

(кв.м)

Вільні приміщення

Місце 

розташування 

вільного 

приміщення 

(поверх)

Технічний 

стан

Наявність комунікацій

Можливе використання 

приміщення
Фото 

Поверховий 

план
Примітка

Розташування вільних площ Номер 

будинку 

(літера, 

корпус)

Загальна 

площа, 

кв.м

Корисна 

площа, 

кв.м

МЗК,     

кв.м

енерго-

забезпечен

ня

водо-

забезпеченн

я

тепло-

забезпеченн

яРайон назва вулиці тип вулиці

1 Дарницький Новодарницька вулиця 11 116,40 116,40 116,40 116,40 -
підвал, вхід через 

під'їзд

потребує 

ремонту
так ні так склад та інше

вільне                                                                                                     

(за згодою мешканців)

2 Дарницький Новодарницька вулиця 13 206,20 206,20 206,20 206,20 - підвал
потребує 

ремонту
так ні так склад та інше

вільне                                                                                                     

(за згодою мешканців)

3 Дарницький Новодарницька вулиця 15 71,40 71,40 71,40 71,40 - підвал
потребує 

ремонту
так ні так склад та інше

вільне                                                                                                     

(за згодою мешканців)

4 Дарницький Російська вулиця 31 147,20 147,20 147,20 147,20 - підвал
потребує 

ремонту
так ні ні склад та інше

вільне                                                                                                     

(за згодою мешканців)

5 Дарницький Російська вулиця 31 157,60 157,60 157,60 157,60 - підвал
потребує 

ремонту
так ні ні склад та інше

вільне                                                                                                     

(за згодою мешканців)

6 Дарницький Севастопольська вулиця 12/22 165,80 165,80 165,80 165,80 - підвал
потребує 

ремонту
ні ні ні склад та інше

вільне                                                                                                     

(за згодою мешканців)

7 Дарницький Севастопольська вулиця 13 228,50 228,50 228,50 228,50 - підвал
потребує 

ремонту
так ні так склад та інше

вільне                                                                                                     

(за згодою мешканців)

8 Дарницький Сімферопольська вулиця 5/1 68,20 68,20 68,20 68,20 - підвал
потребує 

ремонту
так ні так склад та інше

вільне                                                                                                     

(за згодою мешканців)

9 Дарницький Харківське шосе шосе 3(23км) 64,00 64,00 64,00 64,00 -
окремостояча 

споруда

потребує 

ремонту
ні ні ні склад та інше вільне                                   

10 Дарницький Харківське шосе шосе 21 352,80 352,80 352,80 352,80 -
підвал, окремий 

вхід відсутній

потребує 

ремонту
так ні так склад та інше

вільне                                                                                                     

(за згодою мешканців)

11 Дарницький Ялтинська вулиця 6 359,70 359,70 359,70 359,70 - підвал
потребує 

ремонту
так ні ні склад та інше

вільне                                                                                                     

(за згодою мешканців)

12 Дарницький Ялтинська вулиця 20/18 70,60 70,60 70,60 70,60 - підвал
потребує 

ремонту
так ні так склад та інше

вільне                                                                                                     

(за згодою мешканців)

13 Дарницький Ялтинська вулиця 22 180,20 180,20 180,20 180,20 - підвал
потребує 

ремонту
так так так склад та інше

вільне                                                                                                     

(за згодою мешканців)

14 Дарницький Шевелева вулиця 48 24,90 24,90 24,90 24,90 - 1 поверх
потребує 

ремонту
так так так

побутове обслуговування, 

склад та інше
вільне

15 Дарницький Санаторна вулиця 23 20,00 20,00 20,00 20,00 -
окремостояча 

споруда

потребує 

ремонту
ні ні ні 

побутове обслуговування, 

склад та інше
вільне

16 Дарницький Пасхаліна Юрія вулиця 16 405,00 405,00 405,00 405,50 - 1  поверх та підвал
потребує 

ремонту
так так так

склад, спорт, виробнича 

діяльність та інше

вільне                                                                      

(вхід через під'їзд)

17 Дарницький Приколійна вулиця 14 358,40 358,40 358,40 358,40 -
окремостояча 

нежитлова будівля

потребує 

ремонту
так так ні склад та інше надійшла заява про намір оренди

18 Дарницький А.Ахматової вулиця 13-В 13,70 13,70 13,70 11,10 2,60

1 поверх 

господарського 

блоку

потребує 

ремонту
так так так офіс, склад та інше

проводиться вивчення попиту на 

об'єкт оренди

19 Дарницький Вербицького вулиця 9-Г 27,60 27,60 27,60 27,60 -
окремостояча 

споруда

потребує 

ремонту
так ні ні 

склад, магазин, побутове 

обслуговування та інше
вільне

20 Дарницький Григоренка проспект 19 21,65 21,65 21,65 21,65 -
окремостояча 

споруда

потребує 

ремонту
так так ні 

склад, магазин, побутове 

обслуговування та інше

проводиться конкурс на право 

оренди майна територіальної 

громади м. Києва

21 Дарницький Новодарницька вулиця 2/17 12,90 12,90 12,90 12,90 - 1 поверх
потребує 

ремонту
так так ні 

склад, магазин, буфет без 

реалізації товарів підакцизної 

групи, побутове 

обслуговування та інше

проводиться конкурс на право 

оренди майна територіальної 

громади м. Києва

22 Дарницький Харченка Євгена вулиця 41 17,00 17,00 17,00 17,00 - підвал
потребує 

ремонту
так ні ні 

побутове обслуговування, 

склад та інше

вільне                                                                                                     

(за згодою мешканців)

23 Дарницький Здолбунівська вулиця 3-А 44,62 44,62 44,62 44,62 - будівля
потребує 

ремонту
ні ні ні

розміщення громадської 

організації, яка здійснює 

безкоштовну психологічну, 

соціальну допомогу, 

реабілітацію та адаптацію 

інвалідів та інших осіб-

учасників АТО

Знаходиться на розгляді у 

постійної комісії Київради з питань 

власності

24 Дарницький Здолбунівська вулиця 3-А 27,65 27,65 27,65 27,65 - будівля
потребує 

ремонту
ні ні ні

розміщення громадської 

організації, яка здійснює 

безкоштовну психологічну, 

соціальну допомогу, 

реабілітацію та адаптацію 

інвалідів та інших осіб-

учасників АТО

Знаходиться на розгляді у 

постійної комісії Київради з питань 

власності

25 Дарницький Шевельова Юрія вулиця 48 61,30 61,30 61,30 61,30 - 1 поверх
потребує 

ремонту
так так так

розміщення громадської 

організації, яка здійснює 

безкоштовну психологічну, 

соціальну допомогу, 

реабілітацію та адаптацію 

інвалідів та інших осіб-

учасників АТО

Проект рішення Київради "Про 

передачу нежитлових приміщень

комунальної власності

територіальної громади міста

Києва в оренду без проведення

конкурсу" знаходиться на розгляді
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Кількість учасників бойових дій (АТО), які 

користуються пільгами на оплату 

житлово-комунальних послуг







Організовано та проведено (на вулиці Ревуцького) 40 сільськогосподарських ярмарок

ТОРГІВЛЯ





Впродовж 2017 року понад 90 тис.

громадян отримали адміністративні

послуги та близько 15 тис. консультацій.

За підсумками 2017 року ЦНАП посів

3 місце з оцінки якості роботи з надання

адміністративних послуг у місті Києві.

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ





Організовано 38 рейдів з ліквідації торгівлі з рук в 

невстановлених місцях



Підписано План спільних дій Дарницької райдержадміністрації

та Дарницького управління поліції ГУНП України у м. Києві

на 2017 - 2018 роки.







ВИСТУП ВАСИЛЯ ЛОЗОВОГО



Ми прагнемо зробити Дарницький район комфортним для проживання, сучасним 

місцем для всебічного розвитку та дозвілля мешканців і його гостей!  



ВИСТУП  ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ 

ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Петра Петровича ЗАХАРЧЕНКА
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ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА

5. Соціальний гуртожиток 

«Дім на половині дороги» 

1. Центр соціально-

психологічної реабілітації 

для дітей Дарницького 

району  м. Києва

2. Центр інтегративного 

професійного навчання дітей 

та молоді Дарницького 

району м. Києва

3. Центр матері та дитини 

4. Відділення екстреної 

допомоги (кризовий центр)
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ЗАХІД «БУДЬ ЗДОРОВИМ»



ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ

ГОЛОДОМОРУ
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ПРОВЕДЕННЯ ПРИЙОМУ

ВНУТРІШНЬОПЕРЕМІЩЕНИХ

ОСІБ
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ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА



• Рада ветеранів воєнних конфліктів (учасників бойових дій) Дарницького району

м. Києва;

• Організація ветеранів Дарницького району;

• Організація інвалідів Великої Вітчизняної війни та Збройних сил Дарницького

району;

• Організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів» (Дарницький

район);

• Громадська організація ветеранів війни і праці Дарницького залізничного вузла на

станції «Дарниця»;;

• Громадська спілка «Братерство учасників бойових дій України»;

• Громадська організація «Фонд інвалідів Чорнобиля-2» Дарницького у м. Києві

району.

ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ ОТРИМАЛИ

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ:



ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА



ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА



ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА



ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА



ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА



ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА



ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА



ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА



ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА



ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА



ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА



ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА



ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА



ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА



ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА



ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП  ПЕТРА  ЗАХАРЧЕНКА



ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ 

ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА 

ТА СТАН ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ 

У 2017 РОЦІ ПО ДАРНИЦЬКІЙ РАЙОННІЙ 

В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ 

АДМІНІСТРАЦІЇ, ЯК ГОЛОВНОГО 

РОЗПОРЯДНИКА БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ



ВИСТУП  НАЧАЛЬНИКА ФІНУПРАВЛІННЯ

ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ

Лариси Степанівни КОМИШНИК



Виконання індикативних показників доходів по Дарницькій 

районній в місті Києві державній адміністрації у 2017 році:



Обсяги фактичних надходжень по Дарницькому району за 

2015-2017 роки, млн.грн:



Виконання планових індикативних обсягів доходів 

загального фонду бюджету міста Києва в розрізі районів 

за 2017 роки, млн.грн:



Питома вага мобілізованих доходів за 2017 рік, в млн.грн:



Використання видатків по загальному фонду бюжету міста 

Києва у Дарницькому районі за 2016-2017 роки, в млн.грн: 



Використання коштів загального фонду бюджету міста 

Києва по Дарницькому району по галузям у 2017 році, 

в млн.грн:



Використання коштів бюджету розвитку та 

цільового бюджету у 2017 році, в млн.грн:



Використання коштів загального фонду за 

економічною класифікацією у 2017 році, 

в млн.грн: 



➢Капітальний ремонт фасадів – 14

➢Капітальний ремонт приміщень – 14

➢Капітальний ремонт асфальтного покриття – 4

➢Заміна вікон – 42

➢Капітальний ремонт місць загального користування – 2

➢Капітальний ремонт огорожі – 1

➢Капітальний ремонт покрівлі – 15

➢Облаштування ігрових майданчиків – 2

➢Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків – 5

➢Капітальний ремонт вхідних груп – 3

➢Капітальний ремонт спортивних залів – 4

➢Капітальний ремонт інженерних та електричних мереж - 7

Галузь “ОСВІТА”

81 808,3 тис.грн

➢Капітальний ремонт фасадів – 1

➢Капітальний ремонт приміщень – 2

➢Заміна вікон – 2

➢Капітальний ремонт інженерних мереж – 2

➢Капітальний ремонт електричних мереж – 1

➢Капітальний ремонт ліфтів – 1

Галузь “ОХОРОНА 

ЗДОРОВ’Я”

3 988,3 тис.грн



➢Капітальний ремонт приміщення структурного підрозділу 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації                                 

по вул. Ялтинська, 14  – 1

➢Капітальний ремонт покрівель  – 1

➢Заміна вікон – 2

➢Капітальний ремонт покрівель  – 1

➢Заміна вікон – 1

➢Капітальний ремонт фасаду – 3

➢Капітальний ремонт приміщень - 4

Галузь “СОЦІАЛЬНИЙ 

ЗАХИСТ”

373,8 тис.грн

Галузь “КУЛЬТУРА”

3 310,5тис.грн

Галузь “ДЕРЖАВНЕ 

УПРАВЛІННЯ”

1 224,8 тис.грн



➢Капітальний ремонт фасадів – 26

➢Заміна вікон – 161

➢Капітальний ремонт місць загального користування – 5

➢Капітальний ремонт покрівлі – 18

➢Облаштування ігрових майданчиків – 23

➢Капітальний ремонт спортивних майданчиків – 15

➢Капітальний ремонт вхідних груп –1

➢Капітальний ремонт інженерних та електричних мереж – 55

➢Капітальний ремонт сходових клітин – 49

➢Капітальний ремонт ліфтів - 15

Галузь “ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА”

84 993,8 тис.грн



ГП “Забезпечення аварійної 

служби Дарницького району 

машиною для прочищення 

каналізаційних мереж”

164,0 тис. грн

Виконання громадських проектів у 2017 році

Громадські проекти 

Дарницького району 

міста Києва

ГП “Реконструкція

басейну гімназії “Діалог”

992,7 тис. грн
ГП “Фітнес парк “Озеро

Лебедине”

928,8 тис. грн

ГП “Екопарк “Озеро Качине”
Реалізація проекту не відбулася тому, що 

земельну ділянку, на якій планувалось 

створення парку, рішенням Київради 

передано КП “Київське інвестиційне 

агентсво” для житлової забудови

ГП “Екологічний десант”

306,0 тис. грн



ВИСТУП  КЕРІВНИКА АПАРАТУ 

ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ

Миколи Володимировича КАЛАШНИКА



Адміністрація складається з апарату, що 

містить в собі 24 структурних підрозділи, 

та 9 самостійних підрозділів з правом 

юридичної особи публічного права.

АПАРАТ ЗДІЙСНЮЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

✓правове

✓організаційне

✓матеріально-технічне 

АПАРАТ ВЗАЄМОДІЄ З:

✓структурними підрозділами адміністрації

✓апаратом виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації)

✓територіальними органами центральних 

органів виконавчої влади



В адміністрації загалом працює 

346 осіб, із них в апараті – 165. 



Вступ на державну службу 

здійснюється шляхом 

призначення громадянина 

України на посаду за 

результатами конкурсу. 

За звітний період на посади 

державних службовців 

призначено 31 особу. 

КАДРИ 

ВИРІШУЮТЬ 

ВСЕ



Постійно здійснюється 

підвищення рівня 

кваліфікації державних 

службовців адміністрації, 

так у 2017 році було 

забезпечено участь 149 осіб 

у 55 семінарах, тренінгах, 

вебінарах, курсах, тощо



Проведено 10 засідань 

Колегії та 19 апаратних 

нарад, за результатами 

яких надано понад 300

доручень

При адміністрації активно діють 

дорадчі та колегіальні органи: колегія 

адміністрації та 64 комісії, 

координаційних рад, комітетів, 

штабів та робочих груп



Юридичною службою взято участь у 297

судових засіданнях (182 судові справи)



Протягом 2017 року надано 17 089

послуг у сфері державної реєстрації

До відділу з питань реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб 

надійшло 48 922 заяви (справи), з них 

16 546 заяв про реєстрацію місця 

проживання, 14 416 – про зняття з 

реєстрації місця проживання, 17 960 заяв 

щодо видачі довідок про реєстрацію.



Тривають роботи по наповненню інформаційної 

системи «Реєстр територіальної громади міста Києва»



До Державного реєстру виборців включено 282 134 виборців, 

що на 744 виборців більше ніж у 2016 році.



✓на зберігання прийнято 597 справ 

✓документів від 46 ліквідованих 

суб’єктів підприємницької діяльності 

За 2017 рік розглянуто 354 звернення:

✓250 громадянам надано архівні 

довідки, ксерокопії документів, 

відповіді з позитивним результатом

✓104 громадянам надано відповідь 

роз’яснювального характеру



Адміністрацією видано 831 розпорядження, з яких 144 взяті на контроль

Крім того, видано 362 розпорядження й 511 наказів особового складу



Організація роботи з 

документами 

здійснюється відповідно до 

Інструкції з діловодства 

Порядок електронного документообігу 

визначається 

Порядком роботи з документами 

в інформаційно-телекомунікаційній 

системі «Єдиний інформаційний простір 

територіальної громади міста Києва»



За 2017 рік зареєстровано та 

опрацьовано 16525 вхідної та 

14262 одиниць вихідної 

кореспонденції



За 2017 рік опрацьовано:

39 204 звернення громадян, що надійшли через КБУ «Контактний центр» (15-51);

4 008 звернень громадян, які безпосередньо надійшли до Дарницької адміністрації: 

- від громадян – 1 531 (38 %); 

- за дорученням керівництва київської міської адміністрації – 1 570 звернень (39%);

- - з них за дорученням Київського міського голови В. Кличка – 105 звернень (3 %). 



З метою перевірки фактичного виконання стану доручень 

11 перевірок організації роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах та комунальних

підприємствах району із наданням необхідних методичних рекомендацій

12 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при Дарницькій

райдержадміністрації, метою якої, зокрема, є сприяння у вирішенні питань



Виконувач обов’язків голови 

Василь Лозовий в рамках 

проекту «Прямий зв'язок з 

київською міською владою» 

відповідає на запитання киян 

в прямому ефірі.



Тільки об’єднавши зусилля, 

ми зможемо зробити Дарницький район безпечнішим 

й комфортнішим для мешканців та гостей.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !


