
Паспорт Дніпровського району м. Запоріжжя 

(станом на 01.07.2019) 
 

 

Загальна характеристика району 
 

Як адміністративно – територіальна одиниця район був утворений               

16 березня 1928 року.  

9 травня 1936 року розпочав свою діяльність райком КП (Б)У і район було 

названо Ленінським, в 2016 році перейменовано на Дніпровський. 

Дніпровський район було утворено як найперспективніший район 

промислового і соціального розвитку могутнього індустріального та 

культурного центру України – міста Запоріжжя. І сьогодні район має провідне 

історичне значенні як для Запорізького краю, так і для всієї України.  

Вирішення енергетичних проблем у 20-ті роки ХХ століття будівництвом 

у рекордно короткі терміни Дніпровської гідроелектростанції, на той час 

найпотужнішої у Європі, дало могутній поштовх для розвитку промислових та 

культурних об’єктів міста і, в цілому, Запорізької області і прилеглих областей. 

Згідно з державним Генеральним планом 1932 року почала будуватись 

лівобережна частина району – «Соцмісто». Забудова здійснювалась в 

актуальному для першої половини ХХ століття стилі конструктивізму.  

Парки та сквери, приміщення торгівельно-промислового призначення, 

будівлі дитячих садочків, лікарень, установ культури, школи–гіганта (зараз це 

приміщення належить Запорізькій державній інженерній академії), стадіон 

«Металург» (сьогодні – це стадіон «Арена «Славутич») – все це представляло 

гармонійний ансамбль. Конструктивною функціональністю, силуетами 

будівництва і архітектурними деталями Соцмісто скликалося з 

ДніпроГЕС(сом). У 1937 році на Всесвітній виставці в Парижі цей план 

будівництва міста отримав нагороду як «Видатне місто – будівельний і 

архітектурний комплекс» та у 1939 році – премію в Нью-Йорку. 

На території району знаходяться національно-історичні пам’ятки, які 

визнані всесвітньо значущими і мають велике значення у вихованні свідомих 

патріотів України. 

Площа району становить 49,67 квадратних кілометрів. 

В 1995 році у зв’язку з адміністративно – територіальними змінами міста 

частина території Дніпровського району відійшла до новоутвореного у місті 

Запоріжжі Хортицького району. 

На десять кілометрів Дніпровський район тягнеться вздовж Правого 

берега ріки Дніпро. Межі району проходять: 

- з Вознесенівський районом – по залізничній колії та по                         

вул. 12 квітня; 

- з Заводським районом – уздовж ріки Дніпро та частини Восьмого 

селища по вул. Північне шосе; 

- з Хортицьким районом – уздовж ріки Дніпро. 

Населення району – становить 133969 тис. осіб (станом на 01.10.2017).  
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Основні галузі промисловості, фінансова забезпеченість району 

 

Основними видами промислової діяльності в районі є: обробна 

промисловість, виробництво і розподілення електроенергії, газу та води, 

машинобудування, будівництво та транспорт. 

На території району розташована низка комунальних підприємств: 

дільниця комунального ремонтно-будівничого підприємства «Зеленбуд», 

дільниця КП «Міськсвітло», філія концерну «Міські теплові мережі» 

Дніпровського району, Правобережний районний відділ електричних мереж 

Запорізьких міських електричних мереж ПАТ «Запоріжжяобленерго», 

дільниця каналізації та водопроводу Дніпровського району КП «Водоканал».  

Економіко-визначальні підприємства району на сучасному етапі в знач-

ній мірі зберігають свій виробничий, технічний та інтелектуальний потенціал. 

Завдяки активізації інноваційної діяльності, формують умови для створення 

сучасної конкурентоспроможної продукції не тільки в Україні, а й далеко за її 

межами.  

З метою організації і проведення процедур закупівель за державні кошти 

на засадах колегіальності та неупередженості, забезпечення їх раціонального та 

ефективного використання створено тендерний комітет районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Дніпровському району. Впродовж І кварталу               

2019 року проведено 83 засідання тендерного комітету, що майже в 1,26 раз 

більше показників відповідного періоду 2018 року. 

З метою організації і проведення процедур закупівель за державні кошти 

на засадах колегіальності і неупередженості, забезпечення їх раціонального та 

ефективного використання створено тендерний комітет районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Дніпровському району. Впродовж І півріччя 2019 

року проведено 151 засідання тендерного комітету, що в 1,3 рази більше 

показників відповідного періоду 2018 року. 

З метою збереження позитивних зрушень у сфері оплати праці районна 

адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району сприяє 

розвитку та поглибленню соціального діалогу між владою, роботодавцями і 

профспілками. Актуальним напрямком цієї роботи є консолідація зусиль щодо 

прийняття узгоджених рішень для забезпечення збереження економічного 

потенціалу району, підвищення рівня доходів працюючих та, в цілому, рівня 

життя населення, зокрема, шляхом ліквідації заборгованості із виплати 

заробітної плати. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 

бюджетної сфери у Дніпровському районі відсутня. 

 

 

Соціальна інфраструктура району 

 

В районі збережена і діє розвинута мережа освітніх закладів. В системі 

дошкільної освіти функціонує 19 дошкільних навчальних закладів та 2 

дошкільних відділення.  
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Мережа загальноосвітніх навчальних закладів району складається із 21 

закладу комунальної власності та 2 приватних, а саме: спеціалізованої школи 

«Хабад Любавич» з поглибленим вивченням івриту та англійської мови, 

товариства з обмеженою відповідальністю «Ліцей економіки та інформаційних 

технологій». 

Всього у 23 загальноосвітніх навчальних закладах Дніпровського району 

навчаються понад 12,3 тис. школярів, у 19 дошкільних навчальних закладах та     

2 дошкільних відділеннях при навчально-виховних комплексах виховуються 

понад 4,71 тис. малюків. 

Дошкільні заклади мають спеціалізовані групи, які спрямовані надавати 

додаткові послуги, що сприяють всебічному розвитку дітей дошкільного віку. 

Так, в районі функціонує 7 санаторних груп та 31 спеціалізована група.  

Загальноосвітні та спеціалізовані школи Дніпровського району 

забезпечують надання учням середньої освіти на рівні вимог Закону України 

«Про освіту». Система освіти району має позитивну тенденцію розвитку і 

оновлення. 

На території району знаходяться 2 вищих навчальних заклади, серед яких 

Запорізька державна інженерна академія та Запорізький інститут економіки та 

інформаційних технологій.  

Також на території Дніпровського району 3 середньо-технічні та 

професійно-технічні навчальні заклади. Це і Запорізький гідроенергетичний 

коледж Запорізької державної інженерної академії, і Державний навчальний 

заклад «Запорізький правобережний професійний ліцей», і Державний 

навчальний заклад «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей». 

Науковий потенціал району представляють: Запорізька медична академія 

післядипломної освіти, АТ «Український науково-дослідний проектно-кон-

структорський та технологічний інститут трансформаторобудування»             

АТ «ВІТ», ПрАТ «Спеціальне проектне і конструкторсько-технологічне бюро 

«Запоріжгідросталь». 

Для забезпечення мешканців району кваліфікованою, доступною та 

якісною медичною допомогою стабільно та налагоджено працює мережа 

лікувально-профілактичних установ. У Дніпровському районі її складають дві 

лікарні (комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №3» 

Запорізької міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Міська 

лікарня № 9» Запорізької міської ради), комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 9», комунальне некомерційне 

підприємство «Пологовий будинок № 4» Запорізької міської ради, комунальне 

некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка № 3» Запорізької 

міської ради.  

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району 

сприяє налагодженій роботі лікувально-профілактичних установ. У закладах 

охорони здоров’я відсутня заборгованість з виплати заробітної плати, 

проводяться необхідні ремонтні роботи приміщень, проводиться придбання 

необхідної медичної апаратури, пільгові категорії хворих забезпечуються 

медикаментами. 
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На території Дніпровського району розташована значна кількість 

історико-культурних національних пам’яток та пам'ятників. 

Це унікальна природна і козацька реліквія – 700-річний Запорізький дуб, 

який вважається ще і стародавнім дендропам'ятником первісних 

придніпровських дубових лісів. Починаючи з 1972 року, цей об'єкт належить до 

заповідних, а з 2010 року є Національним деревом України. У 2001 році 

безпосередньо поряд з дубом відкрився історико-культурний центр «700-річний 

Запорізький дуб».  

Дніпровська гідроелектростанція, або Дніпрогес – легендарна гігантська 

гребля, яка знаходиться в самому серці Дніпровського району. Споруда 

довжиною 1300 метрів і висотою 60 метрів у темний час доби виблискує 

вогнями жовто-синього кольору, зачаровуючи погляди жителів і гостей міста. 

Це і меморіал «Скорботна мати», де увічнено пам’ять понад 1600 

загиблих бійців-визволителів м. Запоріжжя від фашистських загарбників у 

жовтні 1943 року.  

На території району розташовані об’єкти культури та мистецтва, 

основною метою роботи яких є сприяння духовному розвитку жителів засобами 

культурно-мистецької та просвітницької роботи, формування у громадськості 

національної самосвідомості, створення умов для реалізації творчого 

потенціалу та нових творчих ініціатив.  

Серед них: 

- Запорізька обласна філармонія; 

- Міський палац юнацької та дитячої творчості; 

- Центр дитячої та юнацької творчості Дніпровського району; 

- музичні школи; 

- палаци культури: товариство з обмеженою відповідальністю «Соціальні 

ініціативи Запоріжжя» Палац культури металургів, Палац культури і творчості                       

ПАТ «ЗАлК», Палац культури ПрАТ «Запоріжтрансформатор»                                    

ім. В.А. Іванова, ДП «Палац культури «Енергетиків» ПАТ «Запоріжжяобл-

енерго».  

Працює 10 бібліотек з загальним фондом понад 349,4 тис. книг, обсяг 

читачів яких складає 40108 осіб. 

Для відпочинку в районі існує 13 скверів та 5 парків. Це і сквер на площі 

Запорізькій, парки Металургів імені В.А. Сацького та Енергетиків. 

Реконструйовано сквери по бульвару Вінтера, вулицях Ладозькій, Розенталь, 

Сергія Синенка, Товариській тощо.  

З метою організації відпочинку дітей в районі функціонують                              

дитячо – юнацькі клуби, спортивні та дитячі майданчики в парку по вулиці 

Сергія Синенка, в Бородінському і Осипенківському мікрорайонах.  

Питання виховання молоді, організації дозвілля, відродження духовної 

культури є одними з пріоритетних у роботі районної адміністрації Запорізької 

міської ради по Дніпровського району. Значна увага приділяється організації 

масових заходів для молоді, які є джерелом виховання патріотизму, 

прищеплення любові до України, збереження її традицій, розвитку творчих 

здібностей та вподобань. 
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Житлово – комунальне господарство 

 

З метою формування сприятливого для життєдіяльності людини 

середовища, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, епідемічне 

благополуччя мешканців району, районна адміністрація проводить системну 

роботу щодо утримання території Дніпровського району в належному 

санітарному стані.  

Впродовж І півріччя 2019 року ліквідовано декілька несанкціонованих 

звалищ, вивезено 1461 тону сміття. 

Проведено значний обсяг робіт з ремонту доріг та тротуарів. Виконано 

поточний ремонт доріг площею 1289,24 м
2
 та поточний середній ремонт доріг 

загальною площею 11676,35 м
2
. Тривають роботи з ремонту доріг приватного 

сектору. Станом на 01.07.2019 проведено роботи на площі 258,27 м
2
. Виконано 

поточний ремонт тротуарів площею 1762 м
2
. 

Проведено роботи з ремонту внутрішньоквартальних проїздів загальною 

площею 7433,78 м
2
. 

 

З метою утримання об’єктів благоустрою у належному стані проведено 

ремонт і технічне обслуговування 42 дитячих майданчиків. 

Для вирішення питань щодо безпеки дорожнього руху встановлено                  

37 одиниць дорожніх знаків. 

Одним із основних пріоритетів розвитку комунального господарства 

району є його озеленення, догляд за зеленими насадженнями тощо. На території 

Дніпровського району знаходиться 5 парків та 13 скверів і розаріїв. З метою їх 

збереження і благоустрою, за сприяння районної адміністрації, проводиться 

низка заходів. Так, упродовж І півріччя 2019 року висаджено 4855 одиниць 

квітів. 

Значна увага, з боку районної адміністрації приділялась знищенню 

карантинної рослинності та покосу трави. Ці роботи виконані на загальній 

площі 107,46 га. 

Послідовними і системними є роботи з обрізки та знесення аварійних 

дерев. Так, упродовж І півріччя 2019 року обрізано 2437 дерев, омолоджено 120 

дерев, видалено – 112 дерев.  

 

 

Соціально-політична ситуація в районі 

 

Система соціального захисту - це сфера життєво важливих інтересів 

населення. У сучасних умовах система соціального захисту заснована на 

принципі турботи держави про соціально незахищених членів суспільства та 

виконує функції з їх соціального обслуговування, здійснення соціальних виплат 

тощо. 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по 

Дніпровському району обслуговує понад 45 тис. пенсіонерів, які отримують 

різні види компенсаційних виплат. Серед них 282 інваліда Великої Вітчизняної 

війни, 1311 учасників бойових дій, понад 2 тис. інвалідів різних груп і 
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категорій. 

Станом на 01.07.2019 на різні види соціальних виплат направлено понад 

107490,464 тис. грн. З них за рахунок державного бюджету – 9130,551 тис. грн., 

за рахунок місцевого бюджету – 958,712 тис. грн., за рахунок субвен-                        

цій – 97401,201 тис. грн.  

Громадянам, що постраждали внаслідок ліквідації аварії на     

Чорнобильській АЕС, здійснено компенсаційні виплати у розмірі                       

769,58 тис. грн.  

З нагоди Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у 

Європі вжито заходи щодо виплати одноразової грошової допомоги                           

3121 особі на загальну суму 3595,565 тис. грн.  

Упродовж звітного періоду від 47 осіб пільгових категорій надійшли 

заяви щодо постановки на облік для санаторно-курортного лікування, 

безкоштовні путівки отримало 13 осіб.  

Як компенсацію за бензин і транспортне обслуговування 98 інвалідам 

війни виплачено понад 19,5 тис. грн., 694 особи забезпечено технічними та 

іншими засобами реабілітації, 313 – направлено на протезування в ортопедичні 

майстерні.  

40 особам, які знаходяться на програмному гемодіалізі, виплачено 

матеріальної допомоги на суму 30,470 тис. грн.  

Особлива увага приділяється піклуванню про сім’ї з дітьми. Так, за 

рахунок субвенцій упродовж січня-червня 2019 року їм виплачено понад 

51265,4 тис. грн. 32 дитини з особливими потребами направлено до центрів 

компенсаційної реабілітації для проходження курсу лікування та відновлення.  

Впродовж І півріччя 2019 року спеціалістами управління соціального 

захисту населення Запорізької міської ради по Дніпровському району 

розраховано 7522 субсидії у готівковій формі та 218 – у безготівковій формі, 

перерозраховано - 26314. Загальна сума пільг та субсидій для відшкодування 

витрат за житлово-комунальні послуги становить 45321,61 тис. грн., на 

придбання твердого палива і скрапленого газу становить 262,335 тис. грн.  

У зв’язку з вимушеним переселенням жителів з території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей районною 

адміністрацією Запорізької міської ради по Дніпровському району реалізовано 

низку заходів з розміщення та надання їм всебічної допомоги.  

Триває робота з інформування мешканців району щодо співпраці з 

вимушеними переселенцями, які потребують допомоги. Впродовж                     

січня-червня 2019 року виплачено щомісячну адресну допомогу особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, на загальну суму понад 4679 тис. грн.  

Триває оформлення документів та виплата матеріальної допомоги 

демобілізованим з військової служби. Станом на 01.07.2019 дев’ятнадцяти 

звільненим військовослужбовцям надано допомогу на суму                                  

77,115 тис. грн тис. грн. 14 учасникам антитерористичної операції 
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відшкодовано витрати для оформлення земельної ділянки на суму                        

41,460 тис. грн. 32 учасники АТО пройшли професійну реабілітацію. 

Аналіз соціально – економічного розвитку дозволяє зробити висновок, що 

соціально-політична ситуація в районі стабільна і прогнозована. 

 

 
Заступник голови 
районної адміністрації                                                              С.А. Гусєва 


