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Управлінню інформаційного
забезпечення та доступу
до публічної інформації
Київської міської державної
адміністрації

На Ваш інформаційний запит вих. №07/03-1 від 07.03.2018 щодо
підготовки матеріалу: «Скільки людей проживає у Києві по районам»
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє, що
згідно з останніми статистичними даними Головного управління статистики у
м. Києві чисельність наявного населення Дніпровського району станом на
01.01.2018 становить 356,131 тис. осіб.
Згідно зі статтею 11 Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого
самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»
від 10.12.2015 №888-VIII (далі-Закон) орган реєстрації веде реєстр
територіальної громади та є розпорядником відповідного реєстру
територіальної громади.
Органом реєстрації безпосередньо є Департамент з питань реєстрації
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та районні в місті Києві державні адміністрації, які уповноважені
забезпечувати здійснення формування та ведення реєстру територіальної
громади міста Києва.
Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечує
реалізацію державної політики у сфері реєстрації та зняття з реєстрації місця
проживання/перебування фізичних осіб відповідно до вищевказаного Закону та

«Правил реєстрації місця проживання», затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 02.03.2016 № 207.
Слід зазначити, що до повноважень відділу відноситься, зокрема,
підтвердження факту реєстрації місця проживання фізичних осіб. Питання
надання інформації про кількість зареєстрованих осіб в Дніпровському районі
до повноважень відділу не відноситься.
Звертаємо Вашу увагу, що для можливості отримання інформації,
стосовно кількості зареєстрованих осіб в районі Ви можете звернутися до
Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) за адресою: м. Київ,
вул. Студентська, буд. 7 (І поверх, тел.(044) 486-02-29).
Крім того, надаємо Вам чисельність мешканців в існуючих житлових
масивах Дніпровського району, згідно даних районного управління охорони
здоров’я :
№

Назва масиву

п/п

Проживає всього
населення, осіб

1

Масив Райдужний

33 944

2

Масив Воскресенка

66 846

3

Масив Соцмісто

47 011

4

Масив Північно-Броварський
(колишній Комсомольський)

36 214

5

Масив Лівобережний

17 232

6

Масив Микільська-Слобідка

13 607

7

Масив Русанівка

30 586

8

Масив ДВРЗ

20 298

9

Масив Стара Дарниця

34 441

10

Масив Березняки

47 173

З повагою
заступник голови
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