Затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 16.02.2015 № 119
Форма № 01-звіт

№
п
/
п

1

Основні завдання та заходи
Програми на
2015 рік

Звіт
„ Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік”
за січень – червень 2015 року
по Печерському району
Показники
Інформація про хід виконання
Одиниці
%
виконання
Програми на 2015 рік
виміру
виконання
за січень – червень 2015 рік
Програми

2

Темп
росту
/зниженн
я
у % до
січнячервня
2014 року

3

4

5

6

7

Виконання по індикативних показниках загального фонду
Печерського району (без врахування трансферів)

Млн. грн.

1257,1

100,5 %

139,0 %

Млн. грн.

3924,0

118,4 %

Млн. грн.

3920,4

124,4 %

824,4

108,0 %

Млн. грн.

1554,3

124,2 %

Млн. грн.

968,7

159,1 %

Млн. грн.

172,4

107,4 %

1.Ресурсне забезпечення розвитку міста
1. 1. Бюджетно - фінансова політика.
Ефективне управління бюджетним процесом:
проведення
систематичного
аналізу
виконання доходної частини
бюджету міста на території
Печерського району.

Збільшення ресурсної бази бюджетів усіх рівнів:
- здійснення заходів щодо
забезпечення своєчасної та в
належних розмірах сплати
фізичними та юридичними
особами податків, зборів та
обов’язкових платежів до
бюджетів усіх рівнів;

До Державного бюджету надійшло 3924,0 млн. грн., 118,4 %
(+ 610,4 млн. грн.) рівня надходжень січня – червня 2014 року,
у т. ч. до загального фонду Державного бюджету забезпечено
збір 3920,4 млн. грн., 124,4 % (+ 768,0 млн. грн.) рівня
надходжень минулого року в порівняльних умовах.
В розрізі основних податків надійшло:
податку на прибуток – 824,4 млн. грн., темп росту до
відповідного періоду минулого року склав 108,0 %
(+ 61,3 млн. грн.);
податку на додану вартість – 1554,3 млн. грн., темп росту
становить 124,2 % ( +302,8 млн. грн.);
податку на доходи фізичних осіб надійшло – 968,7 млн. грн.,
темп росту становить 159,1 % (+ 359,9 млн. грн..);
акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних
товарів – 172,4 млн. грн., темп росту становить 107,4 %

Млн. грн.

Причини
невиконання та
заходи, що
будуть
вживатись з
метою
забезпечення
виконання
завдань
Програми
8

2
(+ 11,8 млн. грн.);
збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
природний газ – 86,0 млн. грн., темп зниження склав 85,1 %
(- 15,0 млн. грн.);
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом
України –
81,7 млн. грн., темп росту склав 138,1 %
(+ 22,5 млн. грн.)

- проведення системної
роботи щодо поліпшення
адміністрування
податків,
розширення
податкової
бази, виявлення та усунення
негативних чинників, що
несприятливо впливають на
рівень надходжень податків,
зборів
і
обов’язкових
платежів до бюджету міста
Києва;

До місцевого бюджету забезпечено 931,9 млн. грн. темп
росту до 2014 року становить 116,9 % (+ 134,9 млн. грн.), у тому
числі:
- податку на доходи фізичних осіб – 570,9 млн. грн., темп
зниження до 2014 року становить 93,8 % (- 37,9 млн. грн.);
- плати за землю – 115,9 млн. грн., темп росту до 2014 року
становить 118,8 % (+ 18,3 млн. грн.);
- єдиного податку – 94,5 млн. грн., темп росту до 2014 року
становить 130,2 % (+ 21,9 млн. грн.)
ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві за січень –
червень 2015 року проведено 1449 зустрічей з керівниками
підприємств які виплачують заробітну плату на рівні або нижче
встановленого законодавством мінімального рівня. Внаслідок
проведеної роз’яснювальної з керівниками та головними
бухгалтерами підприємств та аналізу моніторингу, проведеного
по нарахованій заробітній платі та перерахуванню до бюджету
податку на доходи фізичних осіб впродовж звітного періоду на
1449 підприємствах підвищено рівень заробітної плати, у
зв’язку з чим сума надходжень до бюджету по податку на
доходи фізичних осіб від зазначених підприємств зросла на
1741,0 тис. грн.
Проводиться робота щодо залучення до декларування
фізичних осіб, які проводять здавання власної нерухомості у
найм. За січень-червень 2014 року задекларували отримані від
оренди власної нерухомості доходи 447 громадян на суму
204,8 млн. грн., сума податку на доходи фізичних осіб з якого
становить 33,4 млн. грн.
За січень-червень 2015 року до обрання спрощеної системи
оподаткування залучено 264 ФОП, додатково надійшло до
бюджету 546,3 тис. грн.
За січень – червень 2015 року погашено податкового боргу з
єдиного податку 428 ФОП на суму 998,5 тис. грн. ( в т.ч. за
рахунок подання уточнюючих декларацій). З платниками
єдиного податку постійно проводиться роз’яснювальна робота з
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(1467
зустрічей
січеньчервень
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Тис. грн.

1741,0

91,9 %

ФОП
Тис. грн.

264
546,3

87,4 %
248,0 %

ФОП

428

В 2,5 р.
більше

Тис. грн.

998,5

191,7 %
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питань погашення податкового боргу.
За результатами несвоєчасної сплати податку до бюджету
застосовано
штрафних санкцій до 270 ФОП на суму
239,972 тис. грн.

Штрафні.
санкції
Тис. грн.

залучення
до
оподаткування громадян, які
займаються
підприємницькою
діяльністю без державної
реєстрації
або
не
декларують доходи, які
підлягають оподаткуванню;
- здійснення контролю за
діяльністю
суб’єктів
господарювання,
які
офіційно
виплачують
заробітну плату меншу, ніж
розмір
мінімальної
заробітної плати, чи на рівні
мінімальної заробітної плати
або
при
здійсненні
діяльності не нараховують
заробітну плату та не
перераховують до бюджету
податок на доходи фізичних
осіб.

За січень-червень 2015 року в результаті проведеної роботи
виявлено 251 неоформлених найманих осіб, залучено до
державної реєстрації 414 громадян.

270

123,3 %

239,972

233,7 %

Виявлено
Громадян

251

38,9 %

Залучено до
держреєстрації.

414

175,4 %

ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС України у місті Києві
проводить роз’яснювальну роботу щодо підвищення розміру
заробітної плати на підприємствах, якими в 2014 році
задекларовано валові доходи понад 10 млн. грн.. , в результаті
чого середньомісячні перерахування зросли на 650,0 тис. грн..

Збільшення ресурсів Пенсійного фонду:
- надходження страхових
внесків
на
загальнообов’язкове
державне
пенсійне
страхування ;

Забезпечено виконання планових показників з надходження
коштів на поточний рахунок управління

Тис. грн.

здійснення
заходів,
спрямованих на скорочення
недоїмки
зі
сплати
страхових
внесків
на
загальнообов’язкове
пенсійне страхування.

До платників виставлено 94 вимоги про сплату боргу на суму
1799,5 тис. грн.

Вимоги
Тис. грн.

94
1799,5

До органів Державної виконавчої служби для примусового
стягнення передано 961 вимога про сплату боргу на суму
9932,7 тис. грн.

Вимоги
Тис. грн.

961
9932,7

13833,98

116,75 %

100,0 %

65,0 %

Продовжувати
інформаційну
роботу з
платниками щодо
наповнення
бюджету
Заборгованість
підприємств
–
боржників
передавати
до
примусового
стягнення
до
органів ДВС та
судів.
По
підприємствам, які
систематично
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Направлено до суду 64 позовні заяви на суму 3610,3 тис. грн.

Позовні
заяви

збільшують
заборгованість до
бюджету
подаватимуться
матеріали
до
правоохоронних
органів
про
притягнення
керівників
до
відповідальності.

64
3610,3

Тис. грн.

На розірвання контрактів з керівниками підприємств подано
по 2 підприємствам-боржникам на суму 1370,1 тис. грн.

Підприємство

Тис. грн.

2
1370,1

За звітний період до ГВПМ ДПІ у Печерському районі міста
Києва про притягнення керівників підприємства-боржників до
кримінальної відповідальності матеріали не направлялися.

1.2 Підвищення рівня конкурентоспроможності промислового комплексу м. Києва :
Проведення моніторингу:
обсяг
реалізованої
продукції;
- питома вага від загального
обсягу
реалізації
промислової продукції по
місту Києву;
- чисельність працівників;
- заробітна плата.

Підвищення
конкурентоспроможності
промислової
високотехнологічної
продукції міста:
сприяння
товаровиробникам
у
збільшенні
обсягів
виробництва
конкурентоспроможної
та
імпортозамінної продукції;

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,
послуг)
за
січень-травень
2015
року
становить
21786,7 млн. грн.
Питома вага реалізованої продукції Печерського району за
січень-травень 2015 року відносно до загального обсягу
реалізації промислової продукції по місту Києву становила
43,6 %.
Середньооблікова
чисельність
штатних працівників
промислових підприємств основного кола Печерського району
за січень-травень 2015 року становить
24390 осіб, в
порівнянні з відповідним періодом минулого року чисельність
зменшилася на 1,9 % (467 осіб).
Промисловий комплекс Печерського району складають
95 підприємств, які звітують в Головне управління статистики
міста Києва по обсягах реалізованої продукції.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників
облікового складу основної діяльності у промисловості за
січень - травень 2015 року по Печерському району становить
6250,00 грн. В порівнянні з відповідним періодом 2014 року
вона зросла на 24,7 %.
За січень – червень 2015 промислові підприємства району були
залучені :
- у вітчизняних виставково - ярмиаркових заходах, форумах,
бізнес-зустрічах:
Щорічний Всеукраїнський конкурс якості (товарів, робіт, послуг) –
„100 кращих товарів України”;

09.04.2015 – 11.04.2015 Всеукраїнський благодійний
Великодній ярмарок в ДП «Український дім» (м. Київ);
15.04.2015 – 17.04.2015 Виставка-презентація наукових
розробок установ НАН України у сфері охорони здоров’я під
час проведення VI Міжнародного Медичного Форуму
«Інновації
у
медицині
–
здоров’я
нації»
в

Млн. грн..

21786,7

%

43,6

Осіб

24390

Підприємства

Грн.
Заходів

98,1 %

95

6250,00

124,7 %

9

В 2,3 р.
більше
(4 заходи
2014 р)
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ВЦ «КиївЕкспоПлаза» (м. Київ);
16.04.2015 – 17.04. 2015 Перший національний форум з
підтримки експорту (м. Київ);
25.06.2015 Виставка продукції промислових підприємств
міста Києва в рамках проведення розширеного засідання Ради
директорів підприємств, установ та організацій міста. Києва в
ККПНЗ «Київський міський будинок учителя» (м. Київ).;
- у міжнародних виставково-ярмаркових заходах, форумах,
бізнес-зустрічах:
19.01.2015 – 24.01.2015 (м. Мюнхен, Німеччина) провідна світова
виставка будівельних матеріалів та технологій „BAY 2015”;
21.01.2015 бізнес конференція „Україна: інвестиції в майбутнє”;
постійно-діюча виставка українських товарів в м. Солоніки (Грецька
Республіка);
24.02.2015-27.02. 2015 виставка, приладо - та машинобудування
„ZulieferMesse - INTEC 2015” (м. Лейпціг, Німеччина, ярмарка);

Популяризація та сприяння
збуту
продукції,
яка
виробляється
київськими
промисловими
виробниками:
проведення
щоквартального
моніторингу
участі
промислових підприємству
закупівлях
за
кошти
бюджету міста Києва;

20-23 квітня 2015 року Українсько-словацький бізнес-форум
«SUBF 2015» в м. Кошице (Словаччина);
22-24 квітня 2015 року Міжнародний екологічний форум
«Довкілля для України»: VIII Міжнародна виставка «Довкілля
2015» в Міжнародному виставковому центрі (м. Київ).
При надходженні інформації про оголошені та заплановані
торги від Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва Печерська районна в місті Києві державна
адміністрація постійно доводить до підприємств району надану
інформацію та запрошує взяти в них участь промислові
підприємства основного кола Печерського району.

1.4. Управління комунальним майном територіальної громади м. Києва
Управління та контроль за діяльністю комунальних підприємств:
розгляд на засіданнях
балансових
комісій
показників
фінансовогосподарської
діяльності
комунальних підприємств;

На виконання розпорядження Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації від 02.02.2015 № 53 у період:
03.03.2015-05.03.2015 проведені балансові комісії по підсумках
фінансово-господарської діяльності у 2014 році товариств з
обмеженою відповідальністю у статутному фонді яких є частка
майна Печерського району , комунальних підприємств різних
галузей та бюджетних установ Печерського району міста Києва,
переданих до сфери управління Печерської районної в місті

-

-

100,0 %

-
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- контроль за здійсненням та
завершенням організаційно
– правових заходів по
ліквідації,
реорганізації
юридичних
осіб
комунальної власності міста
Києва по яких прийняті
відповідні
рішення
власника;

Києві державної адміністрації . По результатам проведених
балансових комісій складені протоколи, копії яких надані до
Департаменту комунальної власності міста Києва.
На виконання пункту 2 протоколу доручень від 15.10.2014
№ 126 напрацьованих під час наради у першого заступника
голови Київської міської державної адміністрації з питання
оптимізації чисельності комунальних підприємств міста Києва
Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією
розроблені план – графіки з припинення:
1. Печерської районної у місті Києві державної адміністрації;
2. Управління з питань майна Печерського району міста Києва;
3. Комунального підприємства «Скіф»;
4. Комунального підприємства по утриманню закладів
соціальної сфери «Плодоовочі».
5. Центру «Здоров’я» Печерського району міста Києва.
Щомісячно райдержадміністрація звітує першому заступнику
Київського міського голови Ніконову І.В., заступнику
Київського міського голови
Радуцькому М.Б. та до
Департаменту комунальної власності про хід їх виконання.
В даний час дії з припинення вищевказаних юридичних осіб
продовжуються.

-

Збільшення надходжень до бюджету міста Києва від використання майна комунальної власності міста:
- проведення ефективної
претензійно
позовної
роботи
по
стягненню
заборгованості по орендній
платі за використання майна
заборгованість зкомунальної
власності міста Києва;

Станом на 01.07.2015 заборгованість з орендної плати
за майно комунальної власності територіальної громади
міста Києва в Печерському районі має лише комунальне
підприємство (КП) «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Печерського району міста Києва»
(120 орендарів-боржників). У інших орендодавців
заборгованість відсутня.
Сума заборгованості
КП „Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Печерського району
міста .Києва” за весь період діяльності комунального
підприємства становить - 5984,00 тис. грн. (без ПДВ), в
тому числі відшкодування податку на землю
762,4 тис. грн., з якої: поточна – 1727,3 тис. грн.., в тому
числі відшкодування податку на землю -485,8 тис. грн..;
прострочена – 1760,7 тис. грн.., в тому числі
відшкодування податку на землю – 276,6 тис. грн..,
безнадійна – 2496,00 тис. грн..
Заборгованість
по
орендній
платі
на
суму

Тис грн..

5984,00

Орендаріборжники

120

(чисельність)

90,0 %

-
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3486,0 тис. грн. стягнута по рішенню Господарського
суду міста Києва, з якої 2417,7 тис. грн. перебуває на
виконанні органів державної виконавчої служби, а
виконавчі документи на суму боргу 1068,3 тис. грн.
повернуто виконавчою службою у зв’язку із відсутністю
коштів та майна боржника.
КП „Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Печерського району міста Києва” вживаються
заходи до боржників (приписи – претензії та позови до
суду), щодо розірвання договорів оренди та звільнення
приміщень.
До орендарів – боржників юридичною службою
КП „Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Печерського району міста Києва” були вжитті такі
заходи :
1) в провадженні судів знаходяться справи на суму –
590,7 тис. грн.;
2) з початку 2015 року направлено 47 приписів –
претензії на суму 620,6 тис. грн..;
3) направлено 4 пропозицій – повідомлень орендарям
про розірвання договорів оренди.
Директор КП „Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Печерського району міста .Києва”
своїм листом від 17.06.2015 № 432-739 повідомив, що
підприємством вживаються всі заходи цивільно –
правового характеру до орендарів – боржників з метою
погашення заборгованості по орендній платі за
використання майна територіальної громади міста.Києва.
КП „Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Печерського району міста.Києва” до прокуратури
Печерського району міста. Києва на виконання запитів
надається інформація по переліку підприємств боржників, що мають заборгованість з орендної плати із
зазначенням суми боргу та заходів, вжитих до них з
метою
стягнення
заборгованості.
Прокуратурі
Печерського району міста Києва передаються розрахунки
по заборгованості орендної плати для подальшого
звернення нею з позовами до Господарського суду міста
Києва про стягнення заборгованості.
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Взагалі заборгованість з орендної плати з січня по
червень 2015 по підприємству збільшилася, як в цілому,
так і поточна і станом на 01.07.2015 становить
1727,3 тис. грн., в тому числі відшкодування податку на
землю – 485,8 тис. грн. У зв’язку з чим, на засіданні
щомісячної районної комісії
директору КП надано
доручення посилити претензійно-позовну роботу по
стягненню заборгованості, виселити недобросовісних
орендарів, розірвати договори оренди з боржниками,
посилити роботу з виконавчими органами юстиції по
негайному
виселенню
боржників
з
приміщень
комунальної власності.
- оприлюднення інформації
на сайті Київської міської
державної
адміністрації
щодо
переліку
вільних
приміщень
комунальної
власності, які пропонуються
суб’єктам підприємницької
діяльності для надання в
оренду.

На офіційному веб – порталі Київської міської державної
адміністрації (http:// kievcity.gov.ua) та на сайті Печерської
райдержадміністрації (pechersk.kievcity.gov.ua), в розділі
«Оголошення», Печерською районною в місті Києві державною
адміністрацією щомісячно висвітлюється
перелік об’єктів
комунальної власності територіальної громади міста Києва ,
переданих до сфери управління Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації, які можуть бути надані в
оренду.

1.5. Розвиток споживчого ринку
Забезпечення продовольчої безпеки міста:
- проведення не менше 120
районних
ярмарків з
реалізації
сільськогосподарської
продукції та продовольчих
товарів із залученням на
споживчий ринок міста
додаткових
товарних
ресурсів з різних регіонів
України;

В січні – червні 2015 проведено всього 65 районних
продовольчих ярмарок, в т.ч. 16 - відповідно до затвердженого
Київською міською держадміністрацією графіку проведення
продовольчих ярмарок у місті Києві на I півріччя 2015 року та
49 мініярмарків. Районні ярмарки проводилися за адресами :
вул. Л.Первомайького; вул. І.Кудрі,
вул. Червоноармійська;
Тверський
тупик;
К.Білокур.
вул.
Німанська;
вул.. Московська,2; вул. Кутузова. Для участі у районних
сільськогосподарських ярмарках залучаються фермери та
фермерські господарства, безпосередні підприємства виробники
продовольчих товарів. Під час проведення ярмарок проводиться
реалізація власної продукції суб’єктів господарювання з
Київської,
Чернігівської,
Черкаської,
Рівненської,
Кіровоградської, Волинської, Чернівецької, Полтавської,
Сумської, Хмельницької, Миколаївської, Херсонської, інших
областей та регіонів України.

Кількість

65,
в т.ч.
16
(згідно
графіку
КМДА)

49
(мініярмарків)

100,0 %

127,5 %
(51
ярмарки –
січеньчервень
2014)
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Оптимізація мережі підприємств торговельного та побутового обслуговування:
- проведення моніторингу
об’єктів
побутового
обслуговування,
спрямованого
на
поліпшення їх діяльності,
надання консультативної та
інформаційної допомоги;

Не проводився

-

-

-

-

-

За січеньчервень
2014
засідання
не
проводилися

1.6. Підтримка розвитку підприємництва та покращення бізнес-середовища
Удосконалення механізму фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів господарювання:
- залучення представників
фінансових
установ
до
участі
у
роботі
координаційних
рад
з
питань
розвитку
підприємництва
для
налагодження їх співпраці з
підприємцями

За січень-червень 2015 проведена 1 Координаційна Рада з
питань розвитку підприємництва

Засідання

1

1.7. Реформування системи надання адміністративних послуг
Забезпечення прозорості і відкритості розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання до органів влади:
- проведення моніторингу
діяльності центрів надання
адміністративних послуг та
оприлюднення інформації
про його результати;

З метою проведення моніторингу діяльності центрів
надання адміністративних послуг у місті Києві Печерська
районна в місті Києві державна адміністрація щомісячно
надає
інформацію
щодо
кількості
наданих
адміністративних послуг та документів дозвільного
характеру, виданих державними адміністраторами за
відповідний
період.
Адміністратори та державні
адміністратори працюють в в інформаційній системі
електронного документообігу та обміну даними «Міський
WEB-портал адміністративних послуг міста Києва».
В роботі відділу (центру) надання адміністративних
послуг приймають участь представники 10 структурних
підрозділів райдержадміністрації та 7 територіальних
підрозділів органів виконавчої влади, якими надається
86 адміністративних послуг.
Для оптимізації надання послуг з 10.09.2012 року
запроваджено сервіс надання „швидких послуг”, які
замовляються через „особистий кабінет” на веб-порталі
або за телефоном відповідно до Закону України
„Про адміністративні послуги” адміністратори відділу

Підрозділи
Адмінпослуги

10
7

86

-
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(центру) здійснюють прийом суб’єктів звернень щодо
отримання адміністративних послуг згідно затвердженого
графіку, який є єдиним для всіх послуг, які надаються
адміністратором. Години прийому розроблено з
урахуванням вимог Закону та становлять 7 годин на день
та 6 днів на тиждень, без перерви на обід. Два рази на
тиждень щовівторка та щочетверга адміністраторами
центру проводиться прийом до 20 години та щосуботи до
17 години.
За січень-червень 2015 року через адміністраторів
відділу (центру) надання адміністративних послуг
районної
держадміністрації
надано
всього
14002 адміністративних послуг та 376 консультацій.
Безпосередньо адміністраторами відділу (центру)
надання адміністративних послуг апарату Печерської
районної в місті Києві держадміністрації за січень червень 2015 року (за станом на 01.07.2015) прийнято
документів, сформовано та передано справ для надання
послуг – 11355; надано консультацій –2351.
Також через державних адміністраторів видано
документів дозвільного характеру – 83; надано
консультацій - 640, Одночасно, за вказаний період
державними адміністраторами відділу (центру) надано
допомогу 599 суб’єктові господарювання в частині
реєстрації заяв на WEB-порталі Містобудівного кадастру
міста Києва по оформленню договорів на утримання
об’єктів благоустрою та отримання інформаційних
талонів до них (МАФ, сезонна торгівля та інш.).
Також, у відділі (центрі) надання адміністративних
послуг проводиться прийом суб’єктів господарювання
щодо надання 1-ї адміністративної послуги, відповідно до
пункту 2 додатку до розпорядження № 523-р, «видача
витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», і за
період:
січень-червень
2015
року
надано
16136 адміністративних послуг.

Адмінпослуги
Консультації

Адмінпослуги
Консультації

Дозвільні
документи
Консультації

Витяг з ЄДР
юридичних та
фізичних осіб

14002
376

11355
2351

83
640

16136

Не співставні
дані

Не
співставні
дані
Не
співставні
дані
Не
співставні
дані
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Підвищення кваліфікації адміністраторів, державних адміністраторів::
- проведення та участь у
навчальних
семінарахтренінгах
для
адміністраторів, державних
адміністраторів;

- 03.02.2015 та 05.02.2015 усі адміністратори взяли участь у
тематичному короткотерміновому семінарі – навчанні щодо
надання адміністративних послуг ГУ Держземагенства;
- 04.03.2015 нач.відділу (центру) та заст.нач.відділу (центру)
взяли участь у тематичному короткостроковому семінарі
«Забезпечення якості»;
- на виконання п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри
надання адміністративних послуг» та з метою вчасного і на
належному рівні надання адміністративних послуг органів
виконавчої влади через відділ (центр) надання адміністративних
послуг Печерською райдержадміністрацією спільно з
Печерським РВ ГУ ДМС в місті Києві, а також з Інспекцією
державного архітектурно-будівельного контролю у Київській
області та Печерським РВ ГУ ДМС України у м. Києві у червні
2015 року провели навчання для адміністраторів відділу
(центру) щодо змін у законодавстві та порядку надання
адміністративних послуг.

2. Модернізація та розвиток міської інфраструктурних
2.1. Житлова політика
- взяття по квартирний облік
мешканців
Печерського
району міста Києва;

- поліпшення житлових
умов
черговикам
квартирного
обліку,
(мешканцям) Печерського
району.

Станом на 01.07.2015 при Печерській районній у місті Києві
держадміністрації на квартирному обліку перебуває 2450 родин,
з яких право на першочергове одержання житлової площі
мають 784 родини; на позачергове одержання житлової площі –
238; на загальних підставах – 1428
Одночасно в організаціях, установах та підприємствах на
квартирному обліку перебуває 3905 родин, з яких
першочерговими - 1141 родина; позачерговики – 328; на
загальних підставах – 2366.
За період : 01..01.2015 - 01.07.2015 черговики квартирного
обліку районної держадміністрації та працівники підприємств,
установ та організацій отримали 9 квартир, з яких 6 –
першочерговими; 3 – родини, які перебувають на квартирному
обліку на загальних підставах. По програмі будівництва
квартир з пор платою 70 % їх вартості та по програмі
будівництва житла за рахунок довгострокового пільгового
молодіжного кредиту для молодих сімей (одиноких громадян)
житло отримали 7 родин.

Родин

Родин

2450
784
238
1428

104,8 %
104,3 %
99,6 %
105,9 %

3905
1141
328
2366

100,2 %
97,3 %
97,3 %
99,1 %

9
6
3

13,4 %
27,3 %
8,6%

7

-
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2.2 Житлово-комунальне господарство
Формування сприятливих умов для створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ):
- сприяння розвитку та
вдосконалення
функціонування
центрів
сприяння й підтримки ОСББ
(ресурсних центрів) у т.ч.
системи
підготовки
та
перепідготовки управителів
багатоквартирних будинків;

у Печерському районі діють: районний консультаційний
центр по створенню ОСББ при управлінні житловокомунального
господарства
та
будівництва
районної
держадміністрації та 5 консультативних пунктів при:
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Печерського району міста Києва та ЖЕД: «Хрещатик»;
«Липкижитлосервіс»; «Печерськжитло»; «Печерська брама».
Працює 28 ініціативних груп мешканців по створенню ОСББ. За
січень - червень 2015 року консультації та методичний матеріал
отримали 13 ініціативних груп по створенню ОСББ. За
інформацією щодо власників житлових та нежитлових
приміщень зверталися групи з 6 житлоих будинків.
Підготовлену документацію по 2 житлових будинках
(вул.. Городецького, 15; вул.. Лютеранська, 28/19) повернуто на
доопрацювання. По будинках комунальної власності:
проводяться збори мешканців щодо доцільності створення
ОСББ; вивішуються оголошення; надається правова допомога.

Консультаційн
і пункти (од.)

6

120,0 %
(5
консультаційних

пунктів –
2014 )

Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами галузі:
- створення конкурентного
середовища
на
ринку
надання
житловокомунальних послуг;

Станом на 01.07.2015 відповідно розпоряджень районної
держадміністрації проводиться робота щодо передачі житлових
будинків за адресами : вул.. П. Мирного, 5; вул.. К.Білокур,
10/15 на баланс ОСББ

організація
навчання
посадових
осіб
органів
місцевого самоврядування
та працівників ЖЕО;

За січень-червень 2015 року представники управління ЖКГ та
будівництва; КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Печерського району міста Києва та ЖЕД:
«Хрещатик»;
«Липкижитлосервіс»;
«Печерськжитло»;
«Печерська брама» приймали участь у семінарах щодо питань
діяльності ОСББ та ЖБК на теми:. Запровадження новітніх
технологій у сфері тепло забезпечення; тепло ефективність;
участь
у
конкурсі
щодо
проведення
ремонтів
енергоефективності будинку 70 х 30 та кредитування
обумовлених робіт.
Здійснюється на підставі Закону України «По забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» та рішення
Київської міської ради від 13.11.2013 № 473/9961. Видано :

- забезпечення житлових
прав
мешканців
гуртожитків;

Станом на 01.07.2015 по 10 гуртожитках, які перебувають в
оперативному управлінні районної держадміністрації надано

Ордери
(шт..)

-

За 2014 рік
на баланс
ОСББ
передано 4
будинки

36

9,0 %
(402 ордери
січень.травень
2014)
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дозвіл на приватизацію житлових приміщень - 805 кімнат.
Видано ордерів - 491 (особи, які мають право на їх отримання –
100 %) ; Приватизовано житлових приміщень – 234.

7,5 % ордери
29,1 % -

491
234

приватизація

- капітальний ремонт
житлових
будинків
та
прибудинкових територій, в
тому числі із застосування
енергозберігаючих
технологій і обладнання

Згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської держадміністрації) від 26.02.2015 № 174
«Про затвердження адресного переліку робіт з капітального
ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику
бюджетних коштів – Печерській районній у місті Києві
державній адміністрації» у житловому фонді району виконані
наступні роботи :
- капітальний ремонт під’їздів будинку по вул.. Щорса,
№ 5-А;
- ремонт під’їздів будинку по вул.. Саперне поле, 28;
- капітальний ремонт покрівлі будинку по вулю Драгомирова,
№ 6-Б;
Заміна вікон у житлових будинках: вул.. Кіквідзе, 22, 26, 28;
Печерський узвіз, 17, 19; пров. К. Гордієнка, 1-А, 3, 8; Саперне
поле, 45; вул.. І. Кудрі, 28/25; вул.. Щорса, 5 ; вул.. Московська,
24, 37/2; вул.. П. Лумумби, 22; вул.. Рибальська, 10, 13; вулю.
Чигоріна, 16, 61; Тверський тупик .6/8; вул.. Гусовського, 4:
вул..Мечнікова, 10/2 ; Кловський узвіз, 20; вул.. Бастіонна, 1/36;
3/12; віл. Курганівська,3.

Млн. грн.

10,97

27,7 %

-

Відсутня
можливість
порівняння,
оскільки у
2014 в
програмі
даного
показника
не було.
Відсутня
можливість
порівняння,
оскільки у
2014 в
програмі
даного
показника
не було.
Відсутня
можливість
порівняння,
оскільки у
2014 в

Модернізація та технічне переоснащення житлового фонду, інженерних мереж і устаткування:
- виконання робіт із заміни і
модернізації ліфтів;

Роботи із заміни та модернізації ліфтів у січні-червні 2015
року не виконувались в зв’язку із відсутністю відповідного
розпорядження КМДА та відповідного фінансування на
проведення заміни та модернізації ліфтового господарства.

Од.

0

-

- оснащення житлового
фонду
засобами
обліку
витрат
та
регулювання
споживання
комунальних
послуг;

878 житлових будинки оснащені 916 приладами обліку
холодного водопостачання.
Потребують облаштування 6 будинків.

Од.

878

99,3

- облаштування ігрових та
спортивних майданчиків;

Згідно розпорядження Київської міської держадміністрації від
20.02.2015 у 2015 році на території району заплановано
облаштування ігрових та спортивних майданчиків для дітей в
кількості 7 одиниць. Станом на 01.07.2015 - облаштування не

-

-
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- передача до комунальної
власності
територіальної
громади
міста
Києва
новозбудованих
і
безгосподарних інженерних
мереж
з
подальшою
передачею у володіння та
користування
експлуатуючим організаціям

виконувалось.
Одночасно зазначаємо, що за кошти депутата Київської
міської ради Терентьєва М.О. у квітні місяці 2015 року
встановлено
4
дитячі
майданчики
за
адресами:
вул. Предславинська, 38; вул. Червоноармійська, 131;
пров. Лабораторний, 6; вул. І.Кудрі, 38-Б.
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Печерського району міста Києва» проводиться інвентаризація
існуючого обладнання теплопунктів, яке планується до
передачі.
Спільно з майстрами експлуатаційних дільниць РТМ
«Печерськ» уточнюються ділянки теплових мереж, які не
передані.
Переліки об’єктів теплопостачання, які підлягають передачі,
передані до ПАТ «Київенерго» на погодження.

Дитячі
майданчики

програмі
даного
показника
не було

4

2.3 Енергозбереження та енергоефективность
Підвищення енергоефективності житлових будинків та будівель бюджетної сфери, впровадження енергозберігаючих технологій:
- оснащення інженерних
вводів житлових будинків
тепло лічильниками разом з
програмно-апаратною
частиною диспетчеризації;

встановлення
та
капітальний
ремонт
індивідуальних
теплових
пунктів
в
житлових
будинках.

У житловому фонді Печерського району 530 житлових
будинків оснащено 530 загальнобудинковими приладами
обліку теплової енергії, з них:
приладів обліку теплової енергії на гаряче водопостачання - у
81 ж/б - 92 лічильники; потреба в оснащенні: 172ж/б -155 од.
лічильників;
приладів обліку теплової енергії на централізоване опалення –
201 ж/б - 203 лічильники, потреба в оснащенні: – 299ж/б 280 лічильників;.
приладів обліку теплової енергії загальних (ЦО+ГВП) –
248 ж/б-235 лічильників;
потреба в оснащенні: 116 ж/б-103 лічильники.
За період: грудень 2014 року - лютий 2015 року в
Печерському районі було встановлено 11 загальнобудинкових
приладів обліку теплової енергії: 9 із них за рахунок
комунальних
підприємств
по
утриманню
житлового
господарства і 2 – відповідно до Програми ПАТ «Київенерго».
Роботи по встановленню та капітальному ремонту
індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в житлових будинках не
виконувались.

Од.

-

530

81

32

201

40

248

68

-

-

Відсутня
можливість
порівняння,
оскільки у
2014 в
програмі
даного
показника
не було.

Відсутня
можливість
порівняння,
оскільки у
2014 в
програмі
даного
показника
не було.
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3. Реформування соціальної сфери та удосконалення соціального захисту киян
3.1. Демографічний розвиток, підтримка дітей, сім’ї та молоді
Підвищення рівня народжуваності та розвиток сім’ї:
Подолання кризових ситуацій в сім'ї:
- раннє взяття на облік по
вагітності (показник: питома
вага випадків пізнього (у
термін понад 12 тижнів)
взяття на облік з приводу
вагітності
з
вини
лікувального закладу), %
якісне
диспансерне
спостереження
вагітних
(показник:
питома
вага
вагітних,
які
в
установленому
обсязі
пройшли
необхідне
допологове
медичне
обстеження
в
умовах
жіночої консультації), %
якісна допологова
підготовка
вагітних
(показник: питома вага
вагітних,
охоплених
допологовою підготовкою
(профілактичні
заняття,
лекції), %
профілактика
антенатальної
смертності
(кількість
випадків
антенатальної
загибелі
плоду у відношенні до
кількості
народжених
живими по районній жіночій
консультації), %

За січень-червень 2015 питома вага пізнього (у термін понад 12
тижнів)
взяття на облік по вагітності (з вини жіночої
консультації) становить 0 %.
Всього за січень-червень 2015 взято на облік по вагітності –
450 жінок.

%

0

Питома вага вагітних жінок, які пройшли обстеження,
передбачені Нормативами надання медичної допомоги жіночому
населенню за спеціальністю: «акушерство та гінекологія» в
умовах амбулаторно - поліклінічних лікувальних закладів та
затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від
15.07.2011 № 417, становить 88,0 % (651 із 740, які станом на
01.07.2015 продовжують перебувати на обліку).

%

88,0

Заняття у «Школі батьківства» здійснюються двічі на тиждень.
Вагітні та їх чоловіки (партнери) проходять заняття у «Школі» у
другому та третьому триместрах вагітності згідно встановленого
графіку. В разі необхідності вагітних та членів їх сімей
консультує психолог КНП «КДЦ» Печерського району. Відсоток
охоплення допологовою підготовкою вагітних, які впродовж
січня-червня 2015.закінчили вагітність, становить 92,0 %.
За січень-червень 2015 кількість випадків антенатальної
загибелі плоду у відношенні до кількості народжених живими по
районній жіночій консультації), 0,26 % (випадок - 1; кількість
пологів – 389).
Інтенсивний показник – 2,5 0/00 (проміле) (кількість померлих
дітей віком до одного року на 1000 народжених живими).
По місту Києві статистична інформація за 6 місяців 2015
відсутня.

%

92,0

%

0,26

Подолання кризових ситуацій в сім'ї:
проведення
профілактичних
рейдів
«Діти
вулиці»,
«Комп‘ютер», «Урок»

На виконання Державної програми подолання дитячої
безпритульності і бездоглядності, з метою запобігання дитячій
бездоглядності, зміцнення правопорядку серед неповнолітніх,
соціального захисту дітей та підлітків, які залишилися без
батьківської опіки та піклування, Службою у справах дітей
спільно з кримінальною міліцією у справах дітей, Центром

0

/00
(проміле).

2,5

-

-

Січеньчервень
2014

3,37 0/00
(проміле).

16
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у січні – червні 2015
проведено 20 профілактичних рейдів "Діти вулиці”, в т.ч. 2 загальноміські. Неповнолітніх не виявлено.
проведення
профілактичнороз’яснювальної роботи з
дітьми які опинилися у
складних
життєвих
обставинах;

графік проведення
правового лекторію
для
учнів ЗНЗ району;

- здійснення соціального
супроводу
сімей,
які
опинилися
у
складних
життєвих обставинах;

Рейди

З загальної кількості сімей, які опинились у складних життєвих
обставинах, під особливим контролем перебуває 14 сімей, з яких
Діти
23 дітей перебувають на профілактичному обліку Служби у
Сім’ї
справах дітей.
Службою у справах дітей тримається на постійному контролі
питання забезпечення житлових та майнових прав дітей, які
опинились у складних життєвих обставинах. Всі діти
зареєстровані за місцем свого проживання.
Працівниками Служби у справах дітей ведеться систематична
робота з неповнолітніми та батьками, які перебувають на обліку
за місцем проживання дитини: надаються роз’яснення про права
дитини і обов’язки батьків, відповідно до Законів України „Про
охорону дитинства. „Про освіту” та Сімейного кодексу України.
З метою з’ясування причин неблагополуччя сімей, пошуків Обстежень
шляхів їх усунення, протягом січня - червня 2015 року
працівниками Служби у справах дітей проведено 44 обстежень
житлово-побутових умов зазначених категорій сімей.
З метою попередження безпритульності, бездоглядності,
Лекції
правопорушень, злочинності та вироблення
свідомої
дисципліни серед неповнолітніх Службою у справах дітей
Учні
розроблено графік проведення правового лекторію та
профілактики шкідливих звичок серед дітей та підлітків на базі
загальноосвітніх
навчальних
закладів
(ЗНЗ).
Залучені
працівники: районного суду, відділу кримінальної міліції у
справах дітей, відділу по боротьбі з незаконним обігом
наркотиків Печерського РУ ГУ МВС України в мсті Києві,
районної прокуратури, районного управління юстиції, районного
управління охорони здоров’я, районного «Центру здоров’я»,
районного військового комісаріату. На 2014-2015 навчальний рік
складено графік, відповідно до якого проведено 70 лекцій;
залучено 1742 учнів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
21.11.2013 № 895 «Про порядок взаємодії суб’єктів соціального
супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих
обставинах»;
постанови Кабінету Міністрів України від
21.11.2013 № 896 «Про порядок виявлення сімей (осіб) , які
перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм
соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких
сімей (осіб) з метою забезпечення якості та доступності

20

74,1 %
(27 рейдів
січень червень
2014)

23
14

44

70

38,7 %

1742

21,5 %
(2013-2014
н.р. –
181 лекція;
8100 учнів)
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соціальних послуг працівники Печерського районного у місті
Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(РЦСССДМ) здійснюють початкову оцінку потреб, визначають
напрямки подальшої соціальної роботи із родинами.
У
випадках необхідності здійснюють соціальний супровід
кризових категорій сімей, які опинились у складних життєвих
обставинах. Під час відвідування родин за місцем
їх
фактичного проживання з їх фактичного проживання
з’ясовують перелік нагальних соціально-побутових потреб
родин: чи відвідують діти заклади освіти; чи проходять медичні
обстеження; чи створені в сім’ях умови для належного
проживання, виховання та розвитку дитини; надають первинну
психологічну підтримку (контакти управління освіти;
управління праці та соціального захисту населення; клубів
РЦСССДМ за місцем проживання; товариства Червоного
Хреста району; сприяння працевлаштування через районний
центр зайнятості (РЦЗ); можливість користування послугами
банку одягу РЦСССДМ. Діти запрошуються на соціальнокультурні заходи, під час яких родини отримують соціальноекономічні послуги у вигляді подарунків. За січень-червень
2015 здійснювався соціальний супровід 3 родин внутрішньо
переміщених громадян з району проведення антитерористичної
операції, які тимчасово мешкають на території району.
Супровід завершено з позитивним результатом. Під соціальним
супроводом перебуває Дитячий будинок сімейного типу.
здіснення
заходів
соціального інспектування,
відвідування,
контролю
сімей, які опинилися у
складних
життєвих
обставинах;

Впродовж січня – червня 2015 року спеціалістами РЦСССДМ
та фахівцями із соціальної роботи проведено 520 заходів
соціального інспектування, соціального контролю, відвідувань
сімей та Дитячого будинку сімейного типу. Про що складені
відповідні акти. Під час відвідування сімей наголошено на
корегування поведінки дорослих у відношенні до дітей, які
перебувають на вихованні, та щодо здорового способу життя.
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2014
№ 623 «Щодо функціональних обов’язків
державного
соціального інспектора» внесено зміни до Постанови Кабінету
Міністрів України від 27.12.2001 № 1751. Згідно цього
контроль за цільовим використанням допомоги і створенням
належних умов для утримання та виховання дітей здійснюється
РЦСССДМ шляхом вибіркового обстеження окремих сімей з
дітьми.
За січень-червень 2015 року здійснено 274 перевірки цільового
використання допомоги при народженні дитини і створення
належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей.

Родин

3

21,4 %

ДБСТ

1

Заходи

520

2014 рік 14 сімей
1 ДБСТ
58,6 %
2014 рік 888
заходів

Перевірки

274
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- надання соціально –
педагогічних,
психологічних, соціально –
економічних,
юридичних,
соціально
–
медичних,
інформаційних соціальних
послуг
сім’ям,
які
опинилися
у
складних
життєвих обставинах;
- ведення банку даних сімей,
які опинилися у складних
життєвих обставинах;

Оформлені відповідні акти матеріально-побутових умов сім’ї.
Зазначені акти передані районному Управлінню праці та
соціального захисту населення. За звітний період фактів
нецільового використання коштів не виявлено.
З метою надання соціально-педагогічної, психологічної Консультації.
консультативної допомоги соціально незахищеним категоріям
сімей упродовж січня – червня 2015 року надано
17742
соціальних
консультативних послуг,
з
них:
11228 – соціально – педагогічних; 4590 – інформаційних;
1448 – соціально-економічних;
376 – психологічних;
100 - юридичних.
Станом на 01.07.2015 у банку даних сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, перебуває 137 сімей
Печерського району, які опинилися у складних життєвих
обставинах, у яких виховується 221 дитина.

17742

114,9 %
(2014 15436
послуг)

Сімей

137

102, 2 %

Дітей

221

101,8 %
(2014 –
134 сім’ї;
217 дітей)

- проведення інформаційно
–просвітницьких вуличних
акцій;

- проведення інформаційно
– просвітницької роботи
щодо
популяризації
здорового способу життя
серед
молоді
та
профілактики
негативних
явищ
в
молодіжному
середовищі;

За
січень-червень
2015
РЦСССДМ
проведено
10 інформаційних акцій щодо популяризації сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування: «Десь саме в цю хвилину покинута дитина
мріє,можливо, саме про Вас – майбутніх Тата та Маму !»;
розповсюджено 265 буклетів.
Проведено 5 інформаційних зустрічей з громадськістю;
розповсюджено 225 буклетів.
03.03.2015;
25.06.2015;
26.05.2015
Інформаційнопрофілактичні акції «Профілактика ВІЛ-інфекції серед
населення» поруч зі станціями метрополітену «Либідська»;
«Дружби народів»; розповсюджено 200 буклетів;
13.03.2015; 19.06.2015 Інформаційно – просвітницькі акції
«Печерську – здорове дитинство!» в Жіночій консультації
району (бул. Л. Українки, 36-Б); охоплено 96 осіб та 66 осіб
відповідно.
З метою пропагування здорового способу життя в районних
підліткових клубах за місцем проживання створені
інформаційні куточки, де розміщені матеріали, спрямовані на
формування безпечної поведінки дітей: попередження вживання
алкоголю; наркотичних засобів; психотропних речовин. За цим
напрямком проведені 136 інтерактивних занять; охоплено
1363 вихованців клубів.
Відповідно до угоди від 01.06.2011 про співробітництво між

Акції
Буклети

10
265

166 ,7 %

Зустрічі
Буклети

5
225

83,3 %

(2014 рік6 акцій;
6 зустрічей
з
громадськістю)

Інтерактивні
заняття

136

Осіб

1363

19
РЦСССДМ та Дитячою клінічною лікарнею № 7 „Клінікою
дружньої до молоді у Печерському районі”, спеціалістом
Центру два рази на тиждень на базі клініки надаються
соціальні послуги підліткам та молоді, проводяться тренінгові
заняття, настільні ігри та відео лекторії. 7
організація
та
проведення безкоштовних
соціокультурних
заходів
(відвідування
музеїв,
театрів, кінотеатрів, тощо)
для сімей, які опинилися у
складних
життєвих
обставинах;

Спеціалістами РЦСССДМ проводиться робота
щодо
організації безкоштовних соціокультурних заходів для даних
категорій сімей:
16.01.2015 Міжклубний різдвяний фестиваль самодіяльної
народної творчості «Коляд, коляд, колядниця» (150 вихованців
клубів за місцем проживання);
12.02.2015 «Шоу мильних бульбашок» (82 дитини з кризових
сімей);
20-21.03.2015 Фестиваль театрального мистецтва «Життя –
театр…» серед вихованців клубів за місцем проживання;
21.03.2015 Відвідання кінотеатру «Україна» (30 дітей);
21.03.2015 Майстер-клас з писанкарства в галереї «Соборна»
Духовно-просвітницького Центру Української Православної
Церкви на честь Воскресіння Христового (35 осіб);
21.03.2015 Розважальна програма у ресторані громадського
харчування «Макдональдс» (м. «Печерська») (25 дітей);
06.04.2015; 07.04.2015 Майстер-класи з писанкарства у клубі
«Молоді серця» (20 дітей);
15.04.2015 Відвідання кінотеатру «Сінема – Сіти - Київ»
(33 дитини);
16.04.2015; 25.04.2015 Відвідання 7 –го фестивалю спортивної
рибної ловлі «Золота рибка» , «Фішпарк», с. Забір’є, Київська
область (6 дітей; 25 осіб відповідно датам);
19.04.2015 Відвідання виставки «Викрадачі дикого Заходу» у
Центральному будинку художника (150 дітей);
24.04.2015
Відвідання
Києво-Печерського
історикокультурного заповідника та Київського зоопарку (33 дитини з
зони АТО);
13.05.2015 Відвідання виставки ветеранів АТО в Музейно виставковому центрі «Музей історії Києва» (вихованці клубів за
місцем проживання);
23.05.2015 Відвідання вистави Муніципального театру «Київ»
(20 дітей);
23.05.2015 Відвідання Будинку кіно (60 дітей);
23.05.2015 Проведення турніру з вуличного мін-футболу
(100 вихованців клубів за місцем проживання та учні ЗНЗ);
23.05.2015 Участь в міській навчально-розважальній грі
КВЕСТ «Невідомий – відомий Київ: освітянський Поділ»

184,6 %
(2015 рік 24 заходи;
2014 рік –
13 заходів)
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- організація та проведення
масових
заходів
до
календарних та релігійних
свят

(6 осіб);
26.05.2015 Відвідання Київського академічного театру ляльок
(3 сім’ї учасників АТО);
28.05.2015 Відвідання концерту до Дня захисту дітей в
Українському домі (30 осіб);
30.05.2015 -03.06.2015 Відвідання кінотеатру «Україна»
(18 осіб);
08.06.2015 Відвідання виставки воскових фігур ( 20 дітей);
19.06.2015; 23.06.2015 Відвідання Київської кондитерської
фабрики «Рошен» (60 дітей);
20.06.2015-24.06.20015 Збір-похід «Редюіт» для дітей та
підлітків (30 осіб). на території навчального центру «Старе»
Національної гвардії України;.
25.06.2015 Участь в міській навчально-розважальній грі
КВЕСТ «Невідомий – відомий Київ: мультикультурний
Деснянський район» (6 осіб).
01.01.2015 019.01.2015 – Щорічна акція « Не забудь привітати»
(50 дітей);
02.01.2015; 06.01.2015 Новорічні програми в торговельнорозважальному центрі «Art – mail»;
05.01.2015; 12.01.2015 Новорічні вистави в клубі за місцем
проживання «Молоді серця» (75 осіб та 37 осіб відповідно
датам);
06.01.2015 Благодійна вистава в Колонній зал Київської міської
держадміністрації
за
підтримки
Благодійного
фонду
«Соняшник» та депутата Київради О. Лапшова (23 особи);
06.01.2015 Благодійна вистава в Колонній зал Київської міської
держадміністрації за підтримки Благодійного фонду депутата
Київради Ю. Єриника «Хортес» (33 особи);
10.02.2015-11.02.2015 Майстер-класи до Дня Святого
Валентина в клубі за місцем проживання «Молоді серця»
(45 осіб);
06.03.2015 До Міжнародного жіночого дня святковий концерт
в клубі за місцем проживання «Молоді серця» (50 сімей);
07.05.2015 Напередодні 70-ої річниці Перемоги над нацизмом
у Європі до Дня пам’яті та примирення, до Дня Перемоги зустріч
з ветеранами – свідками цих подій в клубі за місцем проживання
«Молоді серця»;
23.05.20015 До Дня Києва проведення турніру з вуличного
мін-футболу (100 вихованців клубів за місцем проживання та
учні ЗНЗ);
02.06.2015 До Міжнародного Дня захисту дітей та відкриття
відпочинково-культурологічної
програми
у
парку

42,3 %
(2015 рік 11 заходів;
2014 рік –
26 заходів)
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ім. М. Заньковецької святковий захід та гра – квест
(200 вихованців клубів за місцем проживання та учні ЗНЗ).

3.2. Розвиток ринку праці, та підвищення рівня доходів населення
Підвищення ефективності реалізації програм сприяння зайнятості населення, в т.ч. виконання заходів, передбачених Програмою
зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року:
проведення
роз’яснювальної роботи з
роботодавцями району щодо
збереження
існуючих
робочих місць, сприяння
розширенню
сфери
прикладання
праці
за
рахунок створення нових
робочих місць;

сприяння
у
працевлаштуванні
незайнятих та безробітних
громадян на вільні та
новостворені робочі місця,
залучення до участі в
оплачуваних громадських та
інших тимчасових роботах;
сприяння
розвитку
підприємництва
та
самостійної
зайнятості
населення, зокрема шляхом

Відповідно до ст.24; ст..26 та ст.. 27 Закону України «Про
зайнятість населення» від 05.07.2012 року № 5067-VI (далі
Закон) передбачено стимулювання роботодавців до створення
нових робочих місць шляхом отримання компенсації суми
єдиного соціального внеску за кожну працевлаштовану особу на
нове робоче місце. На виконання ст..26. та ч. 2 ст. .27 Закону
постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 347
було затверджено Порядок компенсації роботодавцям витрат у
розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, який набрав чинності з 30.05.2013 року.
З метою оптимізації процесу впровадження механізму
реалізації відповідних статей Закону Печерським районним
центром занятості проводиться широка інформаційно роз ‘яснювальна робота з роботодавцями району щодо переваг
створення нових робочих місць та можливостей отримання
компенсації суми єдиного соціального внеску (ЄСВ) за
працевлаштування на них безробітних. Зазначені питання
обов’язково включаються до інформаційних семінарів, які
проводять спеціалісти центру зайнятості для роботодавців. В
січні - квітні 2015 року проведено 48 таких семінари, які
відвідали 263 представників підприємств, організацій та установ
району. За цей період прийнято рішення про надання
компенсації єдиного соціального внеску для 5 безробітних,
працевлаштованих на нові робочі місця у роботодавців
Печерського району.
За січень-червень 2015 Печерським районним центром
зайнятості (РЦЗ)
припинено реєстрацію у зв’язку з
працевлаштуванням 135 безробітним, в т.ч. 39 особам квотної
категорії; 8 особам, які працевлаштувалися на нові робочі місця
з наданням компенсації ЄСВ; залучено до тимчасових робіт
50 безробітних..

Семінари
Чоловік

100,0 %
101,5 %
48 семінари;
259 чол.
Січеньчервень
2014

Працевлаштовано
безробітних, в
т.ч.
Квота
Компенса-ція
ЄСВ
Громадсські
роботи

З метою удосконалення системи інформаційного та
консультаційного обслуговування осіб ( п.1; ст.. 27 Закону
України «Про зайнятість населення») передбачено надання
безоплатних індивідуальних і групових консультацій з

48
263

135

39
8
50

106,3 %
(127
безробітних
працевлаштовано
січень –
червень
2014і)
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надання
консультацій,
проведення
семінарів
з
орієнтації
на
підприємницьку діяльність,
відповідної
професійної
підготовки
та
надання
одноразової
виплати
допомоги по безробіттю для
відкриття власної справи;

організації та провадження підприємницької діяльності. РЦЗ
проведено організаційну роботу щодо залучення до надання
таких консультацій на громадських засадах працівників органів
державної влади, представників банківських установ,
Київського міського бізнес-центру. За січень-червень 2015
надано 10 консультацій.
Для розвитку й підтримки підприємницької ініціативи
безробітних служба зайнятості здійснює комплекс заходів для
тих, хто бажає відкрити власну справу. Спеціалісти центру
зайнятості проводять індивідуальні та діагностичні консультації
з метою визначення схильності до підприємницької діяльності.
Отримані рекомендації допомагають особі визначити, чи
обирати цей специфічний вид діяльності. За січень-червень 2015
року було проведено 21 індивідуальну та 21 профдіагностичну
консультацію.
Крім того, спеціалістами центру занятості з початку року було
проведено 10 семінарів «Як розпочати свій бізнес» та «Від
бізнес-ідеї до власної справи», які відвідали 42 чол. Під час
проведення семінарів була надана та обговорена інформація
про: види реєстрації підприємницької діяльності; бізнес-плани;
мета та значення їх у власній справі; якими якостями треба
володіти, щоб бути успішним підприємцем та про послуги й
форми підтримки, які надає служба зайнятості для цієї категорії
безробітних.
Впродовж січня-червня 2015 року 22 особи проходили
навчанням за направленням центру занятості на курсах:
«Основи підприємницької діяльності» та
«Вступ в
підприємницької діяльність», та 17 осіб отримали одноразові
виплати
допомоги
по
безробіттю
для
організації
підприємницької діяльності загалом на суму 431,14 тис. грн.

Консультації

10

(2014 р. –
25 інд. та 25
проф. конс.)

Консультації

Семінари
Чол.

Навчання
Одноразова
допомога
Тис. грн..

21
21

84,0 %
84,0 %

10
42

76,9 %
89,4 %

22

.

(2014 р.13 семінарів;
47 Чол..)

100 %
(2014 – 22
чол.)

17

85,0 %
(2014 – 20
чол.)

431,14

66,8 %
(2014 –
645,38 тис.
грн..)

- проведення постійного
моніторингу
обсягів
масового
вивільнення
працівників,
проведення
виїзних консультацій на
підприємства,
де
передбачається,
або
відбувається
вивільнення
працівників.

Впродовж січня – червня 2015 року 58 підприємств,
організації та установи Печерського району надали до
Печерського районного центру занятості звітність за формою
№ 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення
працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і
праці» про 4605 осіб..
Всім підприємствам, організаціям та установам, які надали
вищевказану звітність,було надіслано листи з метою уточнення
інформації про наявність масового вивільнення, із запрошенням
представників ПОУ відвідати семінари, які проводяться в центрі

Пілприємство

58

80,6 %
(2014 р.72 підпр.)
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зайнятості для роботодавців. Із пропозицією провести виїзні
консультативні зустрічі спеціалістів центру зайнятості з
працівниками, які попереджені про наступне вивільнення.
Аналізуючи відповіді підприємств, було з’ясовано, що в
переважній більшості на ПОУ відбуваються реорганізаційні
процедури, пов’язані із змінами структурних підрозділів й
введенням в дію нового штатного розкладу. На виконання п. 4
ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення» та п. 3
Порядку утворення спеціальних комісій для вжиття заходів
щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час
масового вивільнення працівників, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 305, Печерський
районний центр занятості надав інформацію про заплановане
масове вивільнення на зазначених підприємствах до Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації та Управління
праці соціального захисту населення Печерської районної в
місті Києві держаної адміністрації.
Крім того, за погодженням керівництва підприємств, на яких
заплановано масове вивільнення працівників, спеціалістами
Печерського районного центру занятості було проведено
5 виїзних консультацій.

Виїзна
консультація

5

Для здійснення контролю за своєчасністю і не нижче
визначеного державою мінімального розміру оплати праці, в
тому числі в бюджетній сфері, здійснюються перевірки
підприємств, установ та організацій району. Крім того, при
реєстрації колективних договорів підприємств, установ та
організацій першочергова увага звертається на відповідність
мінімальних розмірів оплати праці, що гарантовані державою та
терміни її виплати.

Перевірки

-

Спеціалістами управління праці та соціального захисту
населення постійно здійснюються перевірки пенсійних справ в
управлінні Пенсійного фонду Печерського району з питання
дотримання вимог законодавства під час нарахування та
виплати пенсій. Перевірено справ:

Перевірки

3372

71,4 %
(7 конс. –
2014 р.)

Підвищення рівня доходів населення:
- здійснення контролю в
частині
недопущення
зниження розміру оплати
праці в бюджетній сфері та
забезпечення її своєчасної
виплати, а також в частині
дотримання
вимог
законодавства
щодо
своєчасності та не нижче
визначеного
державою
мінімального
розміру
виплати заробітної плати;
- здійснювати контроль за
правильністю призначення
та
виплати
пенсій
управлінням
Пенсійного
фонду
України
в
Печерському районі міста
Києва.

-

-

182,7 %

Згідно чинного
законодавства
України
заборонено
втручання в
господарську
діяльність
підприємств
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Здійснення заходів, спрямованих на детінізацію заробітної плати та легалізацію трудових відносин:
- виявлення
та
За результатами проведених засідань Комісії з розгляду
листи
4
надання до ДПІ Печерського
району
міста
Києва
інформації
щодо
підприємств району, на яких
розмір середньої заробітної
плати
значно
нижчий
середнього показника по м.
Києву за відповідним видом
економічної діяльності;
проводити засідання
комісії з питань погашення
заборгованості із виплати
заробітної плати (грошового
забезпечення),
пенсій,
стипендій
та
інших
соціальних виплат та питань
легалізації
виплати
заробітної плати і зайнятості
населення в Печерському
районі.

питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат та питань легалізації виплати заробітної
плати і зайнятості населення в Печерському районі надаються
доручення Державній податковій інспекції у Печерському
районі ГУ ДФС України у місті Києві, з метою вжиття заходів
реагування.

Розпорядженням голови Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 21.08.2013 № 451 створена Комісія з
розгляду питань погашення заборгованості із виплати
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат та питань легалізації виплати
заробітної плати і зайнятості населення в Печерському районі та
затверджений її склад. У роботі Комісії беруть участь голова та
перший заступник голови райдержадміністрації; представники
управління праці та соціального захисту населення районної
держадміністрації;
фінансового
управління
районної
держадміністрації;
відділу
економіки
районної
держадміністрації; районної податкової інспекції; районного
управління Пенсійного фонду України; районного управління
статистики; районного центру зайнятості; ДСБЕЗ РУ ГУ МВСУ;
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України у місті Києві; Київського міського
відділення центральної міжрайонної виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
відділення Національної служби посередництва і примирення в
місті Києві та Київській області; Територіальної державної
інспекції з питань праці у місті Києві.

57,1 %

засідань
комісії

14

127,3 %

лист
(справа)

21

24,7 %

Скорочення обсягів заборгованості із виплати заробітної плати:
- співпрацювати з
правоохоронними
та
контролюючими органами,
об'єднаннями профспілок та
роботодавців
з
метою
підвищення
відповідальності керівників
підприємств за порушення
норм оплати праці;

До Територіальної державної інспекції з питань праці у місті
Києві управлінням праці та соціального захисту населення
Печерської райдержадміністрації щомісячно надається перелік
підприємств-боржників. Для проведення комплексу пошуковослідчих дій щодо встановлення фактичного місцезнаходження
директорів підприємств направляються листи до ДПІ у
Печерському районі ГУ ДФС України у м. Києві та Печерського
РУ ГУ МВС України в м. Києві.
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проводити відповідну
роботу
із
власниками
(засновниками)
підприємств-боржників
із
заробітної
плати
або
уповноваженими
ними
органами щодо вжиття ними
відповідних
заходів,
спрямованих
на
прискорення
погашення
боргів із виплати заробітної
плати
працівникам
у
найкоротші терміни;
- - проводити моніторинг
виплати, в тому числі на
підприємствах
заробітної
плати на підприємствах, в
установах та організаціях
району незалежно від їх
форм власності комунальної
власності.

Для вжиття відповідних заходів по погашенню існуючої
заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, в
установах та організаціях району, Печерською районною в місті
Києві державною адміністрацією направляються листи до
власників (засновників).

листи
/одиниць/

4

Моніторинг стану справ із виплати заробітної плати на
підприємствах, установах та організаціях району проводиться
щотижнево. Його результати надаються до Департаменту
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
Станом на 01.07.2015 заборгованість із виплати заробітної
плати працівникам бюджетних установ, організацій району, які
фінансуються за рахунок коштів, передбачених в бюджеті міста
Києва на 2015 рік по Печерському району через головного
розпорядника коштів міського бюджету - Печерську районну в
місті Києві держадміністрацію,відсутня.

тис. грн..

Станом на
01.07.2015 –
24582,0
тис. грн..
(статистичні
дані)

80,0 %

190,3 %

КП
«Печерська
Брама» 1130,1
тис. грн..

200,0 %

КП
«Печерськжитло» -

200,0 %

318,2
тис. грн..
Станом на
26.06.2015 –
20891,2
тис. грн..
(оперативні
дані)

161,7 %

КП
«Печерська
Брама» 357,4
тис. грн..

200,0 %

КП
«Печерськжитло» -

0,0
тис. грн..

-
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3.3 Підви щення ефективності соціального захисту киян
Реалізація заходів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки:
здійснювати видачу
реабілітаційних засобів та
направлень
для
забезпечення технічними та
іншими
засобами
реабілітації, в тому числі
жінкам,
які
зазнали
мастектомії;

Відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших
категорій населення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05.04.2012 № 321, спеціалістами
управління праці та соціального захисту населення видаються
інвалідам, дітям-інвалідам направлення для забезпечення
протезними виробами. Крім того, зазначена категорія осіб
інформується про підприємства, до яких вони можуть
звернутись з питань забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації.
На виконання рішення Київської міської ради "Турбота.
Назустріч киянам" на 2011-2015 роки", затвердженої рішенням
Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 спеціалістами
управління праці та соціального захисту населення видаються
пенсіонерам та інвалідам засоби реабілітації:

палиці
милиці

22
22

91,6 %
183,3 %

озвучені
годинники

2

200,0 %

механічний
годинник

1

100,0 %

-

-

мобільний
телефон
інваліду по
слуху

- спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну
інформацією

Посилення адресності соціальної допомоги та підтримки незахищених верств населення:
- проводити реабілітаційні
та
корекційно
відновлювальні заходи для
дітей, хворих на ДЦП, у
відділенні
соціальної
реабілітації дітей-інвалідів
Територіального
центру
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Печерського району;
- продовжувати роботу по
обліку осіб, які мають право
на пільги, на підставі
Єдиного
державного
автоматизованого реєстру та
підтримки
його
в
актуальному стані (зняття з
обліку у зв'язку з вибуттям
та
включенням
нових
громадян, які набули права
на пільги в поточному

У відділенні соціально-медичної реабілітації дітей з
органічним ураженням центральної нервової системи
та
розумово
відсталих
дітей
систематично
проводяться
реабілітаційні та корекційно-відновлювальні заходи для дітей,
відповідно до індивідуальних планів реабілітації.

Особа

8

100,0 %

Здійснюється: включення до ЄДАРПу громадян, які
набули права на пільги; зняття з обліку в зв'язку з
вибуттям; внесення додаткової інформації до існуючих
справ.
Станом на 01.07.2015 перебуває на обліку в ЄДАРПі:

Справа

27797

98,3 %
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місяці);
- забезпечувати електронний
обмін
інформацією
по
нарахованих
сумах
пільговим
категоріям
громадян між органами
праці та соціального захисту
населення і підприємствами,
що
надають
житловокомунальні
послуги,
послуги зв'язку;
- забезпечувати санаторнокурортним
лікуванням,
громадян,
постраждалих
внаслідок Чорнобильської
катастрофи (в т.ч. дітейінвалідів),
інвалідів,
ветеранів
Великої
Вітчизняної війни та праці;

Проводиться електронний обмін інформацією з організаціями
- надавачами житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку.
Інформація передається-приймається у вигляді dbf-файлів.
Результатом даної звірки є виявлення розбіжностей та їх
усунення.

567

101,9 %

осіб

87

63,0 %

осіб

7

800 %

осіб
осіб

1528
83

83,9 %
143,1 %

осіб

4327

197,4 %

Відповідно до п. 7 Порядку про організацію оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України
від
27.03.2013
№ 261,
подання
особами,
постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи, заяв
щодо виділення путівок для санаторно-курортного лікування чи
відпочинку в наступному році проводиться до 15 жовтня
поточного року.
Перебуває на обліку для отримання путівок станом
01.07.2015:
Видано путівок:
Згідно
Порядку
забезпечення
санаторно-курортними
путівками деяких категорій громадян органами праці та
соціального захисту населення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187, управлінням
видаються путівки ветеранам війни. Постановою не
передбачене забезпечення санаторно-курортними путівками
ветеранів праці за рахунок бюджетних видатків.
Перебуває на обліку для отримання путівок станом 01.07.2015
Видано путівок:

використовувати
в
управлінні
праці
та
соціального
захисту
населення
Печерської
районної в місті Києві
державної
адміністрації
єдину технологію прийому
громадян, які звертаються за
призначенням усіх видів
державної
соціальної

dbf- файл

Єдина технологія прийому громадян запроваджена в
управлінні праці та соціального захисту населення з 2005 року.
За однією заявою, у разі необхідності, призначається декілька
видів допомоги.
Прийнято заяв:

28
допомоги;
сприяти
розширенню
єдиної інформаційної бази
даних отримувачів усіх
видів соціальної допомоги;

Забезпечувати
реалізацію
соціального
проекту
"Картка киянина".

Проводити
роботу
з
громадськими
організаціями,
діяльність
яких
має
соціальну
спрямованість, в рамках
реалізації міської цільової
програми
"Соціальне
партнерство"
на
2011-2015 роки".

В складі програмного продукту "Автоматизована система
обробки пенсійної документації на базі комп'ютерних
технологій" існує програмно-технологічний комплекс "Єдина
заява", куди вноситься інформація про всі види державної
соціальної допомоги, за якими зверталася особа, за
виключенням субсидії.
Призначено ДСД:
Призначено субсидій:
На виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч
киянам" на 2011-2015 роки", затвердженої рішенням Київської
міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 починаючи з 08.05.2012
управлінням праці та соціального захисту населення Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації приймаються
заяви та видаються "Картки киянина" окремим категоріям
населення м. Києва.
Прийнято заяв:
Видано "Карток киянина":

справа
справа

2432
1528

210,9 %
147,5 %

заява
картка

4244
4371

245,2 %
170,0 %

тис. грн.

13,1

64,5 %

- Громадська організація Печерське районне відділення
Київської міської спілки ветеранів Афганістану;

тис. грн..

8,3

63,8 %

- Печерський районний осередок Київського відділення
Української спілки в'язнів-жертв нацизму;

тис. грн..

3,8

59,4 %

- Організація ветеранів Печерського району м. Києва

тис. грн..

155,1

75,5 %

Районною владою налагоджений тісний зв'язок з
громадськими організаціями, діяльність яких має
соціальну спрямованість. Організації працюють в окремих
приміщеннях,
забезпечені
меблями,
оргтехнікою,
телефонами.
Громадським організаціям в рамках міської цільової
програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки"
постійно надається фінансова підтримка.
У 2015 році, за результатами проведеного конкурсного
відбору, фінансову підтримку з бюджету міста Києва
отримують:
- Громадська організація Печерське районне відділення
Київського
міського
відділення
Всеукраїнського
об'єднання ветеранів ;
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(громадська організація);
- Печерська районна організація Товариства Червоного
Хреста України.
Впродовж січня-червня 2015 року фінансування
проводиться згідно з затвердженими кошторисами.
Керівники Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації постійно зустрічаються з головами
громадських організацій району з метою виявлення
проблем та визначення шляхів їх вирішення.
Під час проведення заходів з нагоди знаменних дат,
пов'язаних з подіями Великої Вітчизняної війни
1941-1945 рр., ветеранським організаціям надається
організаційна допомога з боку районної влади.
У 2015 році Печерському району в рамках міської
цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015
роки" передбачені кошти на фінансування заходів до
державних та визначних дат.

тис. грн.

18,0

60,0 %

Станом на 01.07.2015 профінансовано кошти на
проведення заходів: День вшанування учасників бойових
дій в сумі 1,0 тис. грн. та День Перемоги 14,55 тис. грн.

тис. грн..

15,55

73,5 %

3.4. Реформування системи охорони здоров'я, забезпечення доступності якісних медичних послуг
- комплектування робочих
Станом на 01.07.2015 із загальної чисельності лікарів, які
Шт../%
12/
місць
лікарів
КНП
«ЦПМСД»
Печерського
району
комп’ютерами
(показник:
кількість
шт../відсоток
забезпеченості
комп’ютерами);
поступова
заміна
дільничних
лікарів
сімейними
(показник:
питома
вага
сімейних
лікарів
серед
загальної
кількості лікарів первинної
ланки, %)

надають первинну медико-санітарну допомогу (64 посади:
20 педіатрів та 44 сімейних лікарів та дільничних терапевтів) ,
забезпечені комп’ютерами – 12 (18,75 %).
Департаментом транспортної інфраструктури Київської міської
держадміністрації на баланс КНП «ЦПМСД» Печерського району
передано 46 ПАК, які будуть використані для забезпечення
сімейних лікарів автоматизованими робочими місцями.
Станом на 01.07.2015 із загальної чисельності лікарів, які
надають первинну медико-санітарну допомогу дорослому
населенню
району (49 фізичних осіб), в КНП «ЦПМСД»
Печерського району працюють:
- дільничні терапевти - 10 фізичних осіб (20,4 %);
сімейні лікарі - 38 фізичних осіб (77,6 %)

-

18,75

%

77,6 %

-

-
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3.5. Підвищення стандартів у сфері освіти
Впровадження Стандарту столичної освіти:
забезпечення
рівного
доступу до якісної освіти,
належного рівня навчальновиховного
процесу,
матеріально-технічного
забезпечення
навчальних
закладів,
безперервного
професійного
розвитку
педагогічних і науковопедагогічних
працівників
відповідно
до
світових
освітніх стандартів;

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів та класів, груп
подовженого дня задовольняє потреби населення.
У районі функціонують різні типи навчальних закладів, зокрема:
- загальноосвітніх шкіл – 6;
- спеціалізованих шкіл – 6;
- ліцеїв – 6;
- гімназій – 6;
- вечірня (змінна) школа - 1;
- дитячо-юнацькі спортивні школи – 2;
- Клуб “Арт”;
- Палац творчості дітей та юнацтва – 1;
- Державно-приватна спеціалізована школа “Інтелект”;
- Приватний учбовий комплекс “Олександрійська гімназія”;
- ТОВ «Новопечерська школа».
Рівний доступ до здобуття освіти в обсягах, визначених
державним стандартом, забезпечується також шляхом створення
умов для індивідуального, екстернатного та дистанційного
навчання.

Впровадження проекту «Електронний дитячий садок»:
продовження
електронної
реєстрації дітей для вступу у
дошкільні
навчальні
заклади;
- впровадження системи
електронних
програм
організації харчування дітей
у дошкільних навчальних
закладах;

В районі продовжується запровадження електронного запису
у дошкільні навчальні заклади комунальної форми власності.
За січень – червень 2015 року видано направлень – 970.

Кількість
направлень.

970

В районі розпочато апробацію електронної програми організації
харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, яка значно
полегшить роботу працівників дошкільних закладів, які
відповідають за організацію харчування дітей та надасть
можливість батькам у будь-який час в системі он-лайн
ознайомитись з щоденним меню садка, картотекою страв та
корисною для себе інформацією.

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів м5дичними працівниками:
продовження
електронної
реєстрації дітей для вступу у
дошкільні
навчальні
заклади;

В районі продовжується запровадження електронного запису
у дошкільні навчальні заклади комунальної форми власності.
За січень – червень 2015 року видано направлень – 970.

Кількість
направлень.

970

3.6. Задоволення культурних потреб та охорона культурної спадщини
Проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів для жителів та гостей Печерського району міста Києва:
проведення
районних У січні - червні 2015 року відбулось 5 районних культурноЗаходи
5
100,0 % 62,5 %
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культурно-мистецьких
заходів з нагоди державних
та міських свят

комплекс районних
заходів традиційного свята
міста – День Києва;
комплекс районних
заходів
відзначення
19-ї
річниці
прийняття
Конституції України;

мистецьких заходів:
- 22.01.2015. Концерт до Дня Соборності та Свободи України
«Обіймись,Україно!»;
- 02.03.2015 Концерт з нагоди святкування 200 - річчя з дня
народження М.Вербицького та 150 років першого публічного
виконання національного гімну «Ще не вмерла Україна» в
концертній залі Дитячої музичної школи № 4;
- 20.03.2015 Всеукраїнський фестиваль серед студентів «Чарівна
гармонь України» в приміщенні Київського палацу дітей та
юнацтва;
- 05.05.2015 Організація відвідування закладів культури району
вихованцями ліцею ім.. І. Богуна;
07.05.2015 Святковий концерт до Дня Перемоги над нацизмом
у Європі та завершенню Другої світової війни.
Калейдоскоп творчих барв Печерська «Мій Києве славний –
мій граде ясний» на території Національного КиєвоПечерського історико-культурного заповідника
Тематичні виставки: «Конституція України: традиційне і
нове», «Правова азбука держави» книжкові полиці,
просвітницькі години, виставки книжкових ілюстрацій в
бібліотеках ЦБС Печерського району

(8 заходів –
2014 рік)

Заходи

1

100,0 %

Виставки

4

100,0 %

Зміцнення матеріально-технічної бази та розвиток закладів культури та мистецтва:
поповнення
За січень - червень 2015 бібліотечний фонд району поповнено Тис. грн..
бібліотечного фонду

на 1835 примірників

79,44

100,0 %

3.7. Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та спорту
Залучення населення до фізкультурно-масових заходів оздоровчого характеру:
- проведення традиційних
щорічних
фізкультурноспортивних масових заходів
згідно
з
Єдиним
календарним
планом
спортивно-масових заходів
на 2015 рік.

За січень-червень 2015 року проведені наступні фізкультурноспортивні заходи.
Районна спартакіада „Під золотими куполами Печерська”
серед студентів вищих навчальних закладів. Проведена на базі
вищих навчальних закладів з 8 видів спорту серед студентів
університетів та з 6 видів спорту серед студентів коледжів.
Прийняли участь: 12 вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня
акредитації ; 6 вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.
Залучено 1200 студентів.
Районна спартакіада „Здоров’я” серед професорськовикладацького складу вищих навчальних закладів. Проведена на
базі вищих навчальних закладів. Прийняли участь 6 вищих
навчальних закладів з 7 видів спорту. Залучено близько 450
членів педагогічних колективів.

Змагання

14

Змагання

8

Не
співтавні
дані
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Спартакіада допризовної молоді міста Києва з військовоспортивного семиборства.
Спортивні змагання з міні-футболу серед школярів
Спортивні змагання з більярду серед професорськовикладацького складу вищих навчальних закладів.

Змагання

1

Змагання

2

Змагання

1

3.8 Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека
Раціональне використання і зберігання відходів,виробництва і побутових відходів:
- попередження ліквідація
місць
несанкціонованого
складування
відходів,
попередження
їх
утворювання.

Станом на 01.07.2015 місця несанкціонованого складування
відходів в районі відсутні.
Відповідно до рішення Київської міської ради від 25.03.2010р.
№ 435/3873 "Про визначення виконавця послуг з вивезення
побутових відходів" виконавцем послуг з вивезення відходів у
місті
Києві
призначено
комунальне
підприємство
"Київкомунсервіс".
Між вищевказаним підприємством та комунальними
підприємствами по утриманню житлового господарства району
укладені договори про надання послуг по збиранню, вивезенню
та захороненню побутових відходів, крім токсичних та
особливо небезпечних із прибудинкових територій житлових
будинків комунальної власності, які здійснює перевізник: ЗАТ
"Спецкомунтехніка" .
Вивіз роздільно зібраних відходів на території району
проводиться на базі 4-ох ЖЕД: „Печерськжитло”, „Печерська
брама”, "Хрещатик" та «Липкижитлосервіс».
Для забезпечення вивозу відходів на прибудинкових
територіях розміщено 764 контейнерів для складування ТПВ,
273 одиниці спецконтейнерів для складування РЗ відходів,
64 МСК для великогабаритних відходів.

Од.

764 од.
для ТПВ,
273 од.
РЗ
64 МСК

%
виконання
вказати
неможливо,
оскільки вивіз
відходів
здійснюється
перевізником
згідно
узгоджених з
КП УЖГ
графіків та
довідокдислокацій.

Покращення стану та розвиток зеленого господарства, збереження природно- заповідного фонду:
проведення
робіт
з
озеленення та благоустрою
територій,
капітального
ремонту зелених насаджень
вулиць району;

На виконання Програми комплексного розвитку зеленої зони
міста Києва до 2016 року та Концепції формування зелених
насаджень в центральній частині міста:
санітарна обрізка дерев, вирізання сухого гілля;
видалення дерев;
санітарна обрізка кущів;
вирізка порослі дерев;
стрижка живоплоту
Посадка дерев;
посадка кущів;

шт.
шт.
шт.
шт.
м.п.

4097
691
2475
3407
4323

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

101,1 %
253,5 %
102,7 %
249,1 %
57,6 %

шт.
шт.

75
450

100,0 %
100,0 %

125,0 %
300,0 %
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посадка квітів;
влаштування газонів
- влаштування поливозрошувальних мереж
зелених насаджень району.

-

тис.шт.
га

689,0
11,7

100,0 %
100,0 %

130,0%
107,5 %

-

-

-

-

Заняття

5

100,0 %

-

Формування екологічної культури населення міста Києва
Екологічна освіта та просвітництво:
- проведення заходів з
організації екологічної
освіти та здійснення
навчально-консультативних
занять з представниками
суб’єктів підприємницької
діяльності

Проведено
5
навчально-консультативних
занять
з
представниками підприємств району. Надані роз’яснення,
відповіді на запитання.

-

