
Річний звіт КП «Міське управління справами» за 2019 рік 

Відповідно до мети та предмету діяльності підприємства, що визначені 

статутом, КП «Міське управління справами» постійно забезпечує раціональну 

експлуатацію приміщень, споруд та обладнання, що перебувають у комунальній 

власності, або орендуються для розміщення працівників міської ради та її 

виконавчих органів; обслуговує автотранспортом службові поїздки керівного 

складу міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради; 

своєчасно проводить поточні та капітальні ремонти приміщень, споруд і 

обладнання будинків міської ради та інших будівель і споруд; підтримує 

приміщення у чистоті та належному експлуатаційному стані. 

На балансі підприємства знаходиться 8 будівель та приміщень загальною 

площею 23 936,7 кв.м., а також прилеглі до них території. 

Завдання, що виконуються працівниками підприємства постійно: 

- повне прибирання приміщень та територій, збирання сміття та його 

передача на вивіз та утилізацію, тощо; 

- підтримка та оперативний ремонт комунікацій, техніки, прокладання 

нових комунікацій, тощо; 

- забезпечення пропускної системи міської ради; 

- поточний ремонт меблів, стін, дверей, тощо; 

Обслуговування автотранспортом службових поїздок керівного складу 

міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради 

здійснюється 31 службовими автомобілями постійно. Також, щоденно 

забезпечується робота мобільного автоматизованого робочого місця для 

працівників Центру надання адміністративних послуг. 

Крім того, підприємство обслуговує автотранспортом учасників заходів, 

які проводять виконавчі органи міської ради, тощо.  

У 2019 році здійснено: 

- влаштування системи автоматичної пожежної сигналізації, системи 

оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системи 

передачі тривожних сповіщень технічного поверху та підвального 

приміщення (просп. Дмитра Яворницького, 75). 

- заміну пасажирського ліфту в будівлі по просп. Дмитра 

Яворницького, 75. 

- поточний ремонт міського архіву на вул. Орловській, 33 А – 

встановлення металопластикової перегородки в холі.  



- заміну 20 вогнегасників, оновлення 30 пожежних рукавів та стволів на 

поверхах будівлі міської ради. 

- поточний ремонт приміщення в будівлі: просп. Дмитра Яворницького, 

75А – влаштування теплої підлоги, утеплення стін, прокладання комунікацій, 

влаштування керамічного покриття підлоги та інше. 

- поточний ремонт центральної частини перил в будівлі по просп. 

Дмитра Яворницького, 75.  

- капітальний ремонт гаражу по вул. Мечникова, 6, де здійснюється 

дрібний ремонт автомобілів підприємства.  

- капітальний ремонт м’якої покрівлі будівлі за адресою: просп. Дмитра 

Яворницького, 75.  

- оновлення інформаційних панелей та встановлення інсталяції 

(світлового панно) на першому поверсі міської ради. 

- фарбування стін та стель у приміщеннях та коридорах будівлі за 

адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75, загальною площею 4 600 кв. м. 

- фарбування стін та стель у приміщеннях та коридорах будівлі за 

адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75 А, загальною площею 800 кв. м. 

- заміну та ремонт 380 світлодіодних світильників та заміну більше 560 

ламп у всіх приміщеннях. 

- повна заміна 150 кв. м. підлогового покриття на лінолеум в 

приміщеннях міської ради. 

- ремонт та обслуговування автоматичних воріт гаражу та шлагбаумів 

на території будівлі міської ради. 

- облаштування паркувальних місць у дворі та на території перед 

будівлею міської ради. 

- оновлення автопарку на 3 легкових автомобіля, 1 легковий автомобіль 

на 8 пасажирських місць та 1 вантажний автомобіль. 

- 1 500 дрібних ремонтів автомобілів для обслуговування службових 

поїздок керівного складу міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих 

органів міської ради. 

- встановлення 9 нових кондиціонерів у приміщеннях міської ради та 

придбання 36 кондиціонерів для встановлення у 2020 році. 

У 2018 році на базі підприємства створено відділ молодіжного 

співробітництва «Молодіжний центр Дніпра», який організовує тісну співпрацю 

молодіжних організацій міста з виконавчими органами міської ради. 

За 2019 рік працівниками відділу проанкетовано більше 2 000 відвідувачів 

молодіжного центру. Проведено 144 публічних заходів (на базі центру та за 



підтримки міської ради) та більше 400 непублічних заходів: збори, зустрічі, 

тощо. 

Налагоджено партнерство зі співпраці з 74 організаціями (серед них 

міжнародні, всеукраїнські, міські організації, громадські формування та 

підприємства). 

Робота в соціальних мережах. 

У 2019 році реалізовано 3 проекти партиципаторного бюджетування: 

«Алея багатонаціонального міста», «Молодіжний медіацентр Дніпра», 

«Проведення заходів, ініційованих активною молоддю Дніпра». 

«Алея багатонаціонального міста» – встановлення 12 флагштоків з 

державними прапорами країн, діаспори яких проживають у місті Дніпро. 

«Проведення заходів, ініційованих активною молоддю Дніпра»– 

проведено 5 культурних заходів та 4 спортивних заходи для активної молоді 

міста, якими було охоплено більше 2 500 студентів вищих навчальних закладів 

міста. 

«Молодіжний медіацентр Дніпра» – придбано обладнання для 

влаштування медіацентру, де будь-яка молода особа може спробувати себе в 

якості оператора, фотографа, репортера або ведучого. Робота над організацією 

проекту ще триває, але в рамках проекту вже створено медіапродукти 

(фото/відео) з 45 міських заходів. Організовано заходи: 2 тренінги з медіа –  

34 особи, 1 медіашкола (14 занять) – 18 випускників; 2 медіашкола (14 занять) – 

30 студентів. Молодіжний центр Дніпра продовжує реалізовувати цей проект. 

Також у 2019 році відділ почав реалізувати проект «Об’єднання міських 

студентських гуртожитків». Він спрямований на налагодження зв’язків між 

мешканцями гуртожитків різних вишів міста. За рік реалізації відвідали заходи 

вже 2700 осіб, проведено всього 71 захід. Налагоджена співпраця з 60 

студентськими гуртожитками міста (всього гуртожитків 79). До партнерства 

залучено 4 підприємств та громадських формувань. 


