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(Київської міської державної адміністрації) від 29.01.2016 № 40
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Основні завдання та заходи
Програми на
2016 рік

Звіт
« Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік»
за січень-грудень 2016 року
по Печерському району
Інформація про хід виконання
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Показники
%
Програми на 2016 рік
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виконання
виконання
за січень-грудень 2016 рік
Програми
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1. Ресурсне забезпечення розвитку міста
1. 1. Бюджетно - фінансова політика.
Ефективне управління бюджетним процесом:
- проведення систематичного
Виконання індикативних показників загального фонду
аналізу виконання доходної
бюджету міста Києва по Печерському району (без
частини бюджету міста Києва на
врахування трансферів) за січень-грудень 2016:
території Печерського району.
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Млн. грн.

4178,7

Темп
росту
/зниженн
я
у % до
січня грудня
2015 року

6

7

100,8 %

156,6 %

плану січнягрудня 2016

100,8 %
річного план

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 за січень – грудень 2016 року
надійшло 6995,5 млн. грн., 89,3 % (- 836,1 млн. грн.) рівня
надходжень січня – грудня 2015 року, у т. ч. до загального
фонду Державного бюджету забезпечено збір 6995,5 млн.
грн., 89,4 % (- 832,5 млн. грн.) рівня надходжень минулого
року в порівняльних умовах.
В розрізі основних податків надійшло:
податку на прибуток – 1032 млн. грн., темп зниження до
відповідного періоду минулого року склав 86,9 %
(- 155,9 млн. грн.);
податку на додану вартість – 3101,2 млн. грн., темп
зниження становить 95,6 % ( - 143,5 млн. грн.);
податку на доходи фізичних осіб надійшло – 2387,3 млн.
грн., темп росту становить 114,7 % (+ 306,6 млн. грн..);
акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних
товарів – 6,0 млн. грн., темп зниження становить 1,7 %

Млн. грн.

6995,5

89,3 %
(відповідно
до січнягрудня2015
р – 7852,0
млн.грн.)

Млн. грн.

6995,5

Млн. грн.

1032,0

86,9 %

Млн. грн.

2238,3

95,6%

Млн. грн.

2387,3

114,7 %

Млн. грн.

6,0

1,7%

Причини
невиконанн
я та заходи,
що будуть
вживатись з
метою
забезпеченн
я виконання
завдань
Програми
8
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(- 339,9 млн. грн.);
збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
природний газ – 11,8 млн. грн., темп зниження склав 7,2 %
(- 151,5 млн. грн.);
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом
України – 1,7 млн. грн., темп зниження склав 1,1 %
(- 150,0 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 за січень-грудень 2016 року
забезпечено 2659,3 млн. грн. темп росту до січня-грудня
2015 року становить 131,5 % (+ 636,9 млн. грн.), у тому
числі:
- податку на доходи фізичних осіб – 1093,6 млн. грн.,
темп росту до січня-грудня 2015 року становить 122,5 %
(+ 283,1 млн. грн.);
- плати за землю – 505,6 млн. грн., темп росту до січнявересня 2015 року становить 187,1 % (+ 235,4 млн. грн.);
- єдиного податку на підприємницьку діяльність –
309,6 млн. грн., темп росту до січня-вересня 2015 року
становить 155,7 % (+ 110,7 млн. грн.)
ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві за
січень – грудень 2016 року проведено 1090 зустрічей з
керівниками підприємств, які виплачують заробітну плату
на рівні або нижче встановленого законодавством
мінімального рівня. Внаслідок проведеної роз’яснювальної
роботи з керівниками та головними бухгалтерами
підприємств та аналізу моніторингу, проведеного по
нарахованій заробітній платі та перерахуванню до бюджету
податку на доходи фізичних протягом поточного року на
всіх 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
2048,29 тис. грн.
Також, проводиться робота щодо залучення до
декларування фізичних осіб, які проводять здавання власної
нерухомості у найм. За січень-грудень 2016 року
задекларували отримані від оренди власної нерухомості
доходи 448 громадянина на суму 247,8 млн. грн., сума
податку на доходи фізичних осіб з якого становить 48,5
млн. грн., військовий збір – 3,8 млн. грн.
За січень-грудень 2016 року до обрання спрощеної
системи оподаткування залучено 1390 ФОП, додатково
надійшло до бюджету 3850,0 тис. грн.
За січень – грудень 2016 року погашено податкового
боргу з єдиного податку 810 ФОП на суму 2220 тис. грн. (

Млн. грн.
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Млн. грн.

1,7

1,1 %

Млн. грн.

2659,3

131,5 %

Млн. грн.
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122,5 %

Млн. грн.
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Млн. грн.

309,6

155,7 %

Зустріч

1090

47,5 %
(2296
зустрічей
січеньгрудень
2015)

Тис. грн.

2048,29

64,6%

Громадян
млн. грн..
млн. грн.
млн. грн.

448
247,8
48,5
3,8

97,2 %

ФОП
тис. грн.

1390
3850,0
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230,7 %

ФОП

810

114,7 %
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в т.ч. за рахунок подання уточнюючих декларацій). З
платниками єдиного податку постійно проводиться
роз’яснювальна робота з питань погашення податкового
боргу.
За результатами несвоєчасної сплати податку до бюджету
застосовано штрафних санкцій до 1274 ФОП на суму
1047,71 тис. грн.
За січень-грудень 2016 року в результаті проведеної
роботи виявлено 4203 неоформлених найманих осіб,
залучено до державної реєстрації 1325 громадянин –
фізичних осіб.

Тис. грн.

1312,0

119,1 %

Штрафні.
санкції
Тис. грн.

1274

В 1,62 р.
більше

1047,71

В 1,71р.
більше

- залучення до оподаткування
громадян,
які
займаються
підприємницькою діяльністю без
державної реєстрації або не
декларують доходи, які підлягають
оподаткуванню;;
здійснення
контролю
за
ДПІ у Печерському районі ДФС України у місті Києві
діяльністю
суб’єктів ДПІ у Печерському районі ДФС України у місті Києві
господарювання, які офіційно проводить роз’яснювальну роботу щодо підвищення
виплачують
заробітну
плату розміру заробітної плати на підприємствах, якими в 2015
меншу, ніж розмір мінімальної році задекларовано валові доходи понад 10 млн. грн., в
заробітної плати, чи на рівні результаті чого середньомісячні перерахування ПДФО
мінімальної заробітної плати або зросли на 1502,79 тис. грн.
при здійсненні діяльності не
нараховують заробітну плату та не
перераховують
до
бюджету
податок на доходи фізичних осіб.
Збільшення ресурсів Пенсійного фонду:
- надходження страхових внесків
Забезпечено
виконання
планових
показників
з
на загальнообов’язкове державне надходження коштів на поточний рахунок управління
пенсійне страхування;

Виявлено
громадян

4203

В 1,9 р.
більше

Залучено до
державної
реєстрації

1325

121,1%

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

До платників виставлено 21 вимог про сплату боргу на
суму 509,8 тис. грн.

Вимоги
тис. грн.

До органів Державної виконавчої служби (ДВС) для
примусового стягнення передано 656 виконавчі документи
про сплату боргу на суму 23839,9 тис. грн.

Вимоги
тис. грн.

Направлено до суду 54 позовні заяви на суму 4248,0 тис.
грн.

Позовні
заяви
тис.грн.

тис. грн.

42765,5

21
509,8

656
23839,9
54
4248,0
-

100,04 %

134,7%

100,0 %

19,2%

Продовжув
ати
інформацій
ну роботу з
платниками
щодо
наповнення
бюджету
Заборгова
ність
підприємст
в–
боржників
передавати
до
примусовог
о стягнення
до органів
ДВС та
судів. по
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На розірвання контрактів з керівниками підприємств боржників документи не подавалися.
За звітний період до ГВПМ ДПІ у Печерському районі
міста Києва про притягнення керівників підприємстваборжників до кримінальної відповідальності матеріали не
направлялися.

1.2 Підвищення рівня конкурентоспроможності промислового комплексу міста Києва
Проведення моніторингу:
Промисловий комплекс Печерського району складають
- обсяг реалізованої продукції;
87 підприємств із 106, які звітують в Головне управління
- питома вага від загального обсягу статистики міста Києва по обсягах реалізованої продукції.
реалізації промислової продукції
Загальний обсяг реалізованої промислової продукції
по місту Києву;
(робіт, послуг) без ПДВ та акцизу за січень-листопад 2016
- чисельність працівників;
року по Печерському району становить 52935,6 млн. грн.
- заробітна плата;
(1 місце серед інших районів міста Києва).
Питома вага реалізованої промислової продукції
Печерського району за січень-листопад 2016 року
в
загальному обсязі по місту Києву становить 40,1 %. Темп
зниження порівняно з періодом січень-листопад 2015 року
становить 0,98 %.
Середньооблікова чисельність працівників промислової
діяльності підприємств основного кола Печерського району
за січень-листопад 2016 року становила 23061 осіб.
- проведення моніторингу участі
промислових
підприємств
у
закупівлях за кошти бюджету
міста Києва.

Для здійснення моніторингу
участі промислових
підприємств у закупівлях за кошти бюджету міста .Києва та
для створення бази
даних закупівель у столичних
виробників
на
основі
Інформаційної
системи
―Промисловість і наука‖, Комунальною науково-дослідною
установою ―НДІРоМ‖ та Департаментом промисловості та
розвитку
підприємництва
Київської
міської
держадміністрації розроблена нова форма обліку
результатів закупівель. В січні-грудні 2016 року

підприємст
вам які
систематич
но
збільшують
заборговані
сть до
бюджету
подаватиму
ться
матеріали
до
правоохоро
нних
органів про
притягненн
я керівників
до
відповідаль
ності.

Підприєм
ство
тис. грн.

Підприємство

Млн. грн.

%

Осіб

87

52935,6

40,1 %

23061
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промислові підприємства основного кола Печерського
району ознайомлені та залучені до вищезазначеної бази
даних закупівель.
Щоквартально інформація щодо участі підприємств у
процедурах закупівель та реалізації продукції за прямими
договорами надається до Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва Київської міської державної
адміністрації.
У 2016 році інформацію щодо одержання перемоги у
закупівлях за кошти бюджету міста Києва одержано від
ТОВ „ДЕЗ завод „Залізничник‖.

Розширення виробництва експортоорієнтованої та імпортозамінної продукції міста:
сприяння у залученні інвестицій
для
реалізації
інноваційноінвестиційних
проектів
промисловими
підприємствами
району;

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
щоквартально проводить моніторинг серед служб району
та керівників промислових підприємств основного кола
Печерського району стосовно створення інформаційної
бази інвестиційних проектів для розміщення на оновленому
вебпорталі „Invest in Kyiv‖, та
у разі надходження
комерційних та інвестиційних пропозицій(відповідно до
наданих форм), надає їх до Департаменту економіки та
інвестицій для презентації потенційним інвесторам.

Адаптація продукції вітчизняного промислового виробництва до вимог Євросоюзу:
- наповнення та супроводження
інформаційної
бази
даних
промислового
і
наукового
комплексу
міста
Києва
«Промисловість і наука»;

Для здійснення наповнення інформаційної бази даних
промислового і наукового комплексу міста Києва
«Промисловість і наука» з керівниками промислових
підприємств та установ основного кола Печерського району
наукові
54
була проведена робота по ознайомленню та користуванню установи
даною програмою, доведені паролі і логіни для входження
до даної програми для заповнення своїх даних назначеними підприєм
132
виконавцями. Зареєстровані в ІС «Промисловість і наука»:
тва
- 54 наукові установи; -132 підприємства з них 119, які
звітують за формою 1П або 1ПЄ)
- формування переліку
Для здійснення формування переліку промислової
промислової продукції для потреб
продукції для потреб міста заповнено окремий розділ
міста;
службами, структурними підрозділами та комунальними
підприємствами району, створений в Інформаційній системі
―Промисловість і наука‖.
- моніторинг кількості
Щорічно до Департаменту промисловості та розвитку
підприємств, які сертифікували
підприємництва Київської міської держадміністрації
власну систему якості на
надається інформація щодо впровадження сертифікації
відповідність державному
систем управління якістю на промислових підприємствах
стандарту ISO 9001-2001.
основного кола Печерського
Забезпечення підтримки промислового комплексу міста у просуванні його продукції на внутрішній та зовнішній ринки

100%

100%

100%
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- участь в організаційних заходах
по проведенню міських конкурсів
та
виставково-ярмаркової
діяльності.

За січень –грудень 2016 промислові підприємства району
були залучені :
- у вітчизняних виставково - ярмиаркових заходах,
форумах, бізнес-зустрічах:
- щорічний конкурс „Кращий експортер року‖
04.02.2016-06.02.16 (в м.Кишиневі, Республіка Молдова)
XV Національна Виставка „Зроблено в Молдові‖;
-04.03.16 (за адресою: вул.Грушевського,12/2, 6-й під’їзд,
ауд.459) проведення Робочої групи з питань
співробітництва України з Королівством Нідерландів;
-27-28.04.2016 року ІІ Національний форум з підтримки
експорту в приміщенні Торгово-промислової палати
України за адресою: м. Київ, вул. В.Житомирська,
33.Нагородження
переможців
Конкурсу
„Кращий
Експортер Року‖ та круглий стіл „Київ-2016‖: основні
завдання та перспективи експортно-імпортних відносин
столиці з країнами світу;
- в рамках святкування Дня Києва 27 травня 2016 року в
приміщенні Торгово-промислової палати України (м. Київ,
вул. В.Житомирська, 33) виставка-презентація продукції
київського товаровиробника «Зроблено в Києві»;
-23 листопада 2016 року проведення інвестиційного
форуму м.Києва , презентації промислового потенціалу
м.Києва.
-проведення
1-2
грудня
2016
року
Другої
міжнародної торгово-промислової
конференції
«Зони
вільної торгівлі: можливості та виклики для України
і партнерів», яка відбудеться в Торгово-промисловій палаті
України з 10-00 за адресою: вул. Велика Житомирська, 33.
-22 грудня 2016 року нагородження переможців щорічного
конкурсу «Столичний стандарт якості». У Київській
торгово-промисловій палаті.
Моніторинг впровадження енергозберігаючих технологій
- моніторинг впровадження на
За отриманою інформацією від промислових підприємств
підприємствах
району основного кола Печерського в січні-грудні 2016 року,
енергозберігаючих
та підприємств , які б перейшли на альтернативні види палива
енергоефективних
технологій, за
умови
впровадження
енергозберігаючих
та
перехід промислових підприємств енергоефективних технологій, немає.
на альтернативні види палива.
1.3 Інвестиційна політика

Кількість

7

41,2%

7
Формування
сприятливого
інвестиційного середовища та
розвиток інвестиційного ринку
міста. Києва;

З метою формування сприятливого інвестиційного
середовища Печерська райдержадміністрація запрошує
промислові підприємства Печерського району до участі у
вітчизняних та міжнародних виставкових заходах.

Печерська райдержадміністрація
щомісячно збирає
інформацію стосовно форм-анкет проектів для залучення
грантової та матеріально-технічної допомоги та від
структурних підрозділів Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації щодо подальшого їх опрацювання
та направлення їх до Департаменту економіки та
інвестицій.
1.4. Управління комунальним майном територіальної громади міста Києва
Управління та контроль за діяльністю комунальних підприємств:
- розгляд на засіданнях
На виконання розпорядження Печерської районної в
балансових комісій показників
місті Києві державної адміністрації від 15.02.2016 № 97 у
фінансово-господарської
період: 02.03.2016 - 03.03.2016 - проведені балансові
діяльності комунальних
комісії по підсумках фінансово – господарської діяльності
підприємств району
за 2016 рік, у період: 03.08.2016 – 04.08.2016 проведені
балансові комісії по підсумках фінансово – господарської
діяльності за І півріччя 2016 року - 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 Києві державної адміністрації. По результатах
проведених балансових комісій складені протоколи, копії
яких надані до Департаменту комунальної власності міста
Києва.

виставков
их
заходів -

Збільшення обсягів залучених
інвестиційних ресурсів та
реалізація інвестиційних проектів
у найважливіших галузях міського
господарства

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

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 плани – 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.
6. Управління праці та соціального захисту населення
Печерської районної у місті Києві державної адміністрації.
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100 %

12

100%

кіл-ть

2

100%

8

1

70%

Відсутність
матеріально
– технічної
бази у
райдержадмі
ністрації,
тривале
очікування
перевірки
податковим
органом
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7. Управління з питань надзвичайних ситуацій Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації.
8. Управління освіти Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації.
Впродовж року було ліквідовано Управління з питань
надзвичайних ситуацій Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації.
Проводиться робота з ліквідації інших юридичних осіб.
Щомісячно райдержадміністрація звітує до Департаменту
комунальної власності міста Києва про хід виконання дій з
їх припинення.
Зменшення заборгованості з орендної плати за договорами оренди майна, що належить до комунальної власності міста:
- проведення засідань комісії по
На виконання пункту 5 розпорядження Печерської районної
розгляду питань погашення
в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2011 №553 комісії
11
заборгованості з орендної плати
„Про створення Комісії по розгляду питань погашення
комунального майна
заборгованості з орендної плати комунального майна
територіального громади міста
територіальної громади міста Києва, переданого до сфери
Києва, переданого до сфери
управління Печерської районної в місті Києві державної
управління Печерської районної в
адміністрації‖ 28.12.2016 було проведено чергове
місті Києві державної
щомісячне засідання районної комісії по розгляду питань
Заборгованіс
адміністрації;
погашення заборгованості з орендної плати в Печерському
ть по КП
районі.
«Керуюча
На засідання районної комісії комунальним підприємством
компанія» :
„ Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду тис. грн.
4 687,60 тис.
Печерського району м. Києва ‖
було запрошено для (без
грн.
заслуховування 8 орендарів - боржників, які мають борг ПДВ)
з орендної плати за два і більше місяців. Результати
КП «Керуюча
розгляду на засіданні районної комісії з питань погашення Нараховано
компанія»:
всього,
заборгованості було оформлено протоколом № 61 від
тис.грн.
11 386,45
28.12.2016. Копію затвердженого протоколу надіслано для
тис.грн.
використання у роботі та виконання доручень комісії
КП „Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Печерського району м. Києва‖.
Отримано КП «Керуюча
Всього орендної плати отримувачем коштів за орендоване
всього,
компанія»:
майно комунальної власності територіальної громади міста
тис.грн.
11 271,80
Києва - КП „Керуюча компанія з обслуговування житлового
тис.грн.
фонду Печерського району м. Києва‖ станом на 01.12.2016
(без ПДВ та податку на землю) :
Нараховано орендної плати
- 11 386,45 тис. грн.
Отримано орендної плати – 11 271,80 тис. грн.
Сума заборгованості – 4 687,60 тис. грн.,
Відшкодування податку на землю (без ПДВ) 666,88 тис.
грн.
З неї :
- поточна
–216,05
тис.
грн.,
в
т.ч.
відшкодування податку на землю - 0 тис. грн.;

Не
спвставні
дані
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- на виконання запитів надання до
прокуратури Печерського району
інформації по переліку
підприємств-боржників, які мають
заборгованість з орендної плати;
- надання до Департаменту
комунальної власності міста
Києва звітів про зведені показники
надходжень від оренди та
перерахування її частини до
бюджету та довідки щодо
орендарів майна комунальної
власності територіальної громади
міста Києва всіма комунальними
підприємствами, установами та
організаціями, переданими до
сфери управління Печерської
районної в мсті Києві державної
адміністрації, які є
балансоутримувачами
комунального майна та
отримувачами орендної плати;

- прострочена - 2 966,35 тис. грн., в т.ч. відшкодування
податку на землю
635,59 тис. грн.;
- безнадійна -2 140,79 тис. грн.
Управлінням
охорони
здоров’я
Печерської
райдержадміністрації орендної плати станом на
01.12.2016:
-нараховано і сплачено – 1 309,88 тис. грн., заборгованість
відсутня.
Управлінням освіти та інноваційного розвитку
Печерської райдержадміністрації орендної плати станом
на 01.11.2016 року:
- нараховано – 2 153,314 тис.грн. (без ПДВ), сплачено –
2 170,820 тис.грн. (без ПДВ).
Станом на 01.12.2016 загальна заборгованість по орендній
платі з урахуванням тих сум, що можуть бути сплачені
орендарями до 20 листопада 2016 року, становить 21 023,54
тис.грн.
Кількість орендарів, які мають заборгованість по орендній
платі на 01.11.2016 року по КП „ Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Печерського району м.
Києва – складає 122 орендаря – боржника.
На виконання запитів надання до прокуратури Печерського
району інформації по переліку підприємств-боржників, які
мають заборгованість з орендної плати; відділом контролю
Печерської районної в місті Києві держадміністрації було
знято з виконання, в зв’язку зі змінами до Закону України
«Про прокуратуру».
Звіти про зведені показники надходжень від оренди та
перерахування її частини до бюджету та довідки щодо
орендарів майна комунальної власності територіальної
громади міста Києва всіма комунальними підприємствами,
установами та організаціями, переданими до сфери
управління Печерської районної в мсті Києві державної
адміністрації, які є балансоутримувачами комунального
майна та отримувачами орендної плати, надається до
Департаменту комунальної власності міста Києва, до 20
числа місяця наступного за звітним кварталом.

122

Орендаріборжники
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- оприлюднення інформації на
сайті Київської міської державної
адміністрації та на сайті
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації щодо
переліку вільних приміщень
комунальної власності
територіальної громади міста
Києва, переданих до сфери
управління Печерської районної в
мсті Києві державної
адміністрації, які пропонуються
суб’єктам підприємницької
діяльності для надання в оренду.
1.5 Розвиток споживчого ринку
- організаційна робота по
проведенню ярмарків з продажу
сільськогосподарської продукції та
продукції переробної
промисловості спільно з
комунальним підприємством
міського підпорядкування,
відповідальним за цей захід.

Відповідно до Положення про оренду майна територіальної
громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 Печерською
районною в місті Києві державною адміністрацією постійно
формуються переліки майна, яке може бути надане в
оренду. Переліки оприлюднюються на офіційному веб –
порталі Київської міської державної адміністрації (http://
kievcity.gov.ua); на офіційному веб – сайті Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації. Переліки
постійно оновлюються з урахуванням змін.

Районні сільськогосподарські ярмарки проводяться за
наступними адресами: вул. І.Кудрі (в межах вулиць Папи
ИоаннаІІ та вул. Чигоріна), вул. Німанська, 3-7, вул.
К.Білокур. 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.
Розпорядженням Київської міської держадміністрації від
26.05.2015 № 507 «Про проведення ярмарків у місті Києві»
змінено порядок організації ярмарок та визначені
комунальні підприємства, які провадять свою діяльність у
сфері
торгівлі
та
підпорядковані
Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва. Зазначеним
розпорядженням та відповідно до графіку організатором
проведення ярмарків на території Печерського району
визначено КП «Київська спадщина».
З початку 2016 року проведено 68 продовольчих ярмарок,
кількість учасників – 4738, обсяги реалізованої продукції –
2557,5 тонн.
Відповідно до зазначеного графіку в грудні 2016 року
проведено 9 ярмарок, кількість учасників – 778, обсяги
реалізованої продукції – 309,9 тонни.
З 29.07.2016 ярмаркові заходи в місті Києві поновлені.
30.12.2016 року підписаний меморандум спільних дій
головою Печерської райдержадміністрації з начальником

Кіль-ть

68

200 %
(34 ярмарок
– січеньгрудень
2015)

Розпорядженн
ям Київської
міської
держадміністр
ації від
26.05.2015
№ 507 «Про
проведення
ярмарків у
місті Києві»
змінено
порядок
організації
ярмарок на
території міста
Києва.
Організатором
ярмарків
визначено
комунальні
підприємства,
які провадять
свою
діяльність у
сфері торгівлі
та
підпорядкован
і
Департаменту
промисловості
та розвитку
підприємництв
а Київської
міської
держадміністр
ації.
Відповідно до
графіку
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Оптимізація розміщення
торгівельної мережі та об’єктів
побутового обслуговування
- проведення мониторінгу щодо
встановлення малих архітектурних
форм і тимчасових споруд на
території району;

Печерського УП ГУНП в місті Києві, Печерським
військовим комісаром та в.о. директора КП «Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду Печерського
району» Основна мета меморандуму - зміцнення
громадської безпеки та порядку, підвищення ефективності
протидії правопорушенням, вжиття заходів з благоустрою,
захисту прав і свобод людини, забезпечення оборонної та
мобілізаційної роботи Сторони домовились, що у 2017-2018
роках будуть проведені спільні масштабні рейдові
перевірки місць розміщення несанкціонованої сезонної та
стихійної торгівлі, самозахвату земельних ділянок та
приміщень майна комунальної власності, незаконного
будівництва, газозаправочних пунктів та автомобільних
стоянок на території Печерського району. А також,
відбудуться перевірки виконання правил благоустрою та
несанкціонованого розміщення МАФів із залученням
представників Печерського управління поліції.
Здійснюється
перевірка
відповідної
дозвільної
документації на їх встановлення. Постійно проводиться
інспектування на предмет виявлення нововстановлених
тимчасових споруд та МАФ і, в разі відсутності,
відповідних
дозволів,
вживаються
заходи
адміністративного
впливу,
складаються
графіки
демонтажів, в які включаються незаконні об’єкти. Під час
проведення моніторингу додатково проводиться перевірка
по базі МАФів електронного ресурсу Департаменту
міського благоустрою та збереження природного
середовища «КонторА», відповідно до якої на території
району розміщено 324 тимчасові споруди (МАФ, об’єкти
пересувної дрібнороздрібної торгівлі, автокав’ярні), 174 з
яких не мають відповідної дозвільної документації
(автокав’ярні, евакуація яких періодично проводиться).
Також наявність дозвільної документації перевіряється за
електронним ресурсом Департаменту містобудування та
архітектури, що знаходиться у вільному доступі за адресою:
mkk.kga.gov.ua.
За 2016 року на території Печерського району
демонтовано 303 незаконно встановлених об’єктів (Силами
КП «Київблагоустрій», ТОВ «Арктика», та силами і за
кошти власників при виконанні вимог приписів фахівців
відділу контролю за благоустроєм).

проведення
ярмарок визначено
організатором
проведення
ярмарків на
території
Печерського
району КП
«Київська
спадщина»

Об’єкти

324

Демонтов
а-но
об’єктів

303

Не співставні
дані

Не співставні
дані

12
здійснення
контролю
за
встановленими
балансоутримувачами пристроїв,
що обмежують рух засобів
пересувної торгівлі та розміщення
попереджувальних табличок з
надписом «Торгівля заборонена»

Комунальним підприємствам Печерського району дано
доручення встановити пристрої, що обмежують заїзд
засобів пересувної торгівлі та автомобілів на
підпорядковані їм території, зокрема на зелені зони та
території парків та табличок з написом (Торгівля
заборонена) задля забезпечення належного санітарнотехнічного стану територій та зменшення випадків
здійснення несанкціонованої торгівлі в заборонених місцях.

1.6 Підтримка розвитку підприємництва та покращення бізнес-клімату
30.03.2016, 29.06.2016,10.08.2016, 20.12.2016 проведено
- проведення засідань
засідання Координаційної ради за участю голови
Координаційної ради;
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Об’єктів

286

кількість

4

- проведення заходів щодо
Підготовлено
та
направлено
до
Департаменту
виконання Комплексної міської
промисловості та розвитку підприємництва узагальнену
цільової програми сприяння
інформацію щодо виконання Комплексної міської цільової
розвитку підприємництва,
програми
сприяння
розвитку
підприємництва,
промисловості та споживчого
промисловості та споживчого ринку за 2016 рік.
ринку затвердженої рішенням
Київської міської Ради від
16.04.2015 № 409/1274.
1.7 Надання адміністративних послуг

Підвищення якості надання адміністративних послуг шляхом запровадження європейських стандартів:
-проведення підготовчих робіт та
впровадження системи управління
якістю адміністративних послуг на
базі стандартів ISO 9001, в тому
числі мінімізації кількості
документів та процедурних дій, що
вимагаються для отримання
адміністративних послуг,
розроблення критеріїв оцінки
роботи адміністраторів та
суб’єктів надання
адміністративних послуг;
-оптимізація процедур надання
адміністративних послуг;

- створення єдиного стандарту
надання адміністративних
послуг

Протоколом доручень № 071-1, напрацьованим під час
наради 23.02.2016 із керівниками відділів (центрів) надання
адміністративних послуг районних в місті Києві державних
адміністрацій, затвердженим 24.02.2016 директором
Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Шамрай Н.В., були визначені основні
показники
діяльності
відділів
(центрів)
надання
адміністративних послуг районних адміністрацій міста
Києва.
Постійно вживаються необхідні заходи щодо якості
надання адміністративних послуг та скорочення терміну
очікування в черзі суб’єктів звернення (на даний час не
перевищують п’ятнадцять хвилин на прийом до
адміністраторів).
Після набрання чинності рішенням Київської міської ради
"Про затвердження переліку адміністративних послуг, які
надаються
виключно
через
центри
надання
адміністративних послуг в місті Києві", перелік
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адміністративних послуг буде змінено та приведено у
відповідність.
На виконання протоколу від 04.03.2016 №2, напрацьованого
під час наради щодо організації роботи центрів надання
адміністративних послуг міста Києва, відповідно до
сформованого
переліку
адміністративних
послуг
затверджені інформаційні та технологічні картки.
Збільшення кількості послуг, що надаються в електронному вигляді:

Послуг

Адміністратори
відділу
(центру)
надання
адміністративних послуг працюють в
інформаційній
системі електронного документообігу та обміну даними
«Міський WEB-портал адміністративних послуг міста
Києва» що надає можливість суб’єкту звернення
ознайомлюватись та отримувати результат розгляду через
особовий кабінет на порталі, а також отримувати
консультації з необхідних питань. Поряд з тим
адміністративні послуги в електронному вигляді надаються
по мірі звернення суб’єктів.
1.8 Забезпечення прозорості та відкритості управління процесами економічного і соціального розвитку міста
- надання методичної,
За 9 місяців 2016 року надано 423 методичні консультації консульта
консультативної та організаційної
суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність в ції
допомоги суб’єктам підприємництва,
сфері торгівлі, ресторанного господарства, сфери побуту.

151

- розширення переліку
адміністративних послуг, що
надаються в електронному
вигляді.

423

які здійснюють діяльність в сфері
торгівлі, ресторанного господарства,
сфери побуту.

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

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

Станом на 31.12.2016 при Печерській районній в місті Києві
державній адміністрації на квартирному обліку перебуває
2537 родин, з яких право на першочергове одержання
житлової площі 801 родини; на позачергове одержання
житлової площі 234 родин; на загальних підставах 1502
родин.
Одночасно в організаціях, установах та підприємствах на
квартирному обліку перебуває 3885 родин, з яких
першочерговими - 1143 родини; позачерговики – 331; на
загальних підставах – 2411.

Родин

2537
801
234
1502

102,8%
104,8%
104,9%
101,8%

Родин

За період : 01.01.2016 - 01.10.2016 на підставі рішенням
керівництва організацій, затвердженого райдержадміністрацією
надано жилі приміщення 54 родинам, які перебували на
квартирному обліку за місцем проживання, з них 5 родин, які
перебували на квартирному обліку при Печерській

Родин

3885
1143
331
2411
54
5
2
3

98,3%
97,4%
100,6%
101,2%
540,0%
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райдержадміністрації, з яких 2 родина першочергове; 3 –
перебували на квартирному обліку на загальних підставах.
По програмі будівництва квартир з проплатою 70% їх вартості
житло отримали 10 родин.
Станом на 31.12.2016 Печерській райдержадміністрації передано 2
квартири: 1 квартира (поточного звільнення) для поліпшення
житлових умов черговиків; 1 квартира в новобудові для черговиків
із позачергового списку осіб, які потребують поліпшення
житлових умов.

Родин

10

квартир

2

100,0%

2.2 Реформування житлово-комунального господарства

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;

Станом на 30.12.2016 в Печерському районі створено
та функціонує 6 консультаційних пунктів по створенню
ОСББ при управлінні житлово-комунального господарства
та будівництва Печерської райдержадміністрації, в КП
«Керуюча компанія» та підпорядкованих йому ЖЕД:
«Хрещатик»,
«Липкижитлосервіс»,
«Печерськжитло»,
«Печерська брама». Відповідальними працівниками
проводиться відповідна робота по створенню в будинках
комунальної власності ОСББ: надають консультації,
забезпечують ініціативні групи відповідним методичним
матеріалам, надають допомогу в організації та проведенню
зборів мешканців. Також проводиться робота з мешканцями
щодо визначення форми управління будинком, співпраця з
ОСН району в даному напрямку тощо.
Протягом 2016 року створено 30 (тридцять) ОСББ.
Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами галузі:
створення
конкурентного
середовища на ринку надання
житлово-комунальних послуг;

Проводиться робота щодо передачі житлових будинків
з комунальної власності на баланс ОСББ «Німанська 7»
житлового будинку на вул. Німанській, 7, ОСББ «Імені
Архітектора Добровольського» житлового будинку на вул.
Катерини Білокур, 10/15, ОСББ «Панаса Мирного, 5»
житлового будинку № 5 на вул. Панаса Мирного, ОСББ
«Прогрес 28/19» будинку № 28/19 на вул. Лютеранській,
ОСББ «Адвокатський дім» будинку № 5 на Кловському
узвозі, ОСББ «Драгомирова,4» на вул. Драгомирова,4,
ОСББ «Дніпро» житлового будинку № 4-А на вул.
Грушевського, ОСББ «Зелене подвір′я» житлового будинку
№ 45 на вул. В.Васильківська, ОСББ «Печерськ-17»
житлового будинку № 7 на вул. Лаврська.
У 2016 році передано на баланс ОСББ «Промінь 2006»
житловий будинок на вул. Л. Первомайського, 5-а та на
баланс ОСББ «Басейна 21-А» житловий будинок на вул.
Басейній, 21-А.

од.

6

од.

30

120%
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- забезпечення житлових
мешканців гуртожитків;

прав

- організація навчання посадових
осіб
органів
місцевого
самоврядування та працівників
ЖЕО;

Розпорядженням Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 19 червня 2015 року № 288
«Про затвердження складу Наглядової ради Печерського
району міста Києва» (із змінами) створено Наглядову раду
та затверджено її склад. В ході засідань Наглядової ради
розглядаються звернення мешканців гуртожитків з різних
питань: розселення кімнат, реєстрація у гуртожитку,
надання додаткової кімнати тощо. Рішення Наглядової ради
мають рекомендаційний характер, засідання оформлюються
протокольно. Засідання проводяться по мірі надходження
звернень мешканців гуртожитків. Протягом 2016 року було
проведено 5 засідань Наглядової ради.
Протягом 2016 року приватизовано у гуртожитках
комунальної власності району 30 кімнати і 22 блоки,
загальною площею 990,4 кв.м.
В КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Печерського району м. Києва на 2016 рік проведено
навчання відповідальних осіб за справний стан
устаткування підвищеної небезпеки та відповідальних осіб
(25) за виконання робіт підвищеної небезпеки згідно діючих
нормативно-правових актів, а саме :
- Правила експлуатації теплових установок і теплових
мереж.
- Правила безпечної експлуатації посудин, що працюють
під тиском.
- Законодавство з охорони праці.
- Правила охорони праці на автомобільному транспорті.
- Правила будови та безпечної експлуатації підйомників.
- Правила будови та безпечної експлуатації навантажувачів.
- Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів.
- Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
- Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів.
- Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів.
- Правила улаштування електроустановок споживачів.
Також, проведено навчання робітників з безпечного
виконання робіт висотно-верхолазних, з бензопилами,
мотокосами.
Проведено
кваліфікаційну
підготовку
працівників для отримання ними професії машиніст
автовишки, машиніст крана автомобільного, водій
навантажувача, стропальник.

Од.

5

Не
співставн
і дані

990,4

(2015 рік –
3084,1кв.м)

32,1%
кв.м.

од.

190
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- капітальний ремонт житлових
будинків
та
прибудинкових
територій, в тому числі із
застосування енергозберігаючих
технологій і обладнання.

Відповідно до Програми економічного і соціального
розвитку міста Києва на 2016 рік по житловому фонду було
виконано робіт на загальну сума – 13 658,435 тис. грн.

Модернізація та технічне переоснащення житлового фонду, інженерних мереж і устаткування:
- виконання робіт із заміни і
Відповідно до розпорядження КМДА від 06.06.2016
модернізації ліфтів;
№ 394 «Про затвердження адресного переліку об’єктів для
виконання робіт із заміни (реконструкції) та модернізації
ліфтів у житлових будинках м. Києва в 2016 році» станом
на 05.01.2017 виконано роботи по заміні ліфтів за адресами:
пров. Лабораторний, 4, вул. Гусовського, 2, вул. Хрещатик,
15, вул. Саперне поле, 26.
Продовжуються роботи по заміні ліфтів за
наступними адресами: вул. Левандовська, 14, вул.
В.Васильківська, 51 (ЖБК «Наука»). Замовник виконання
робіт із заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів - КП
«Дирекція з капітального будівництва та реконструкції
«Київбуд-реконструкція».
Для можливості вводу в експлуатацію та безпечної
роботи вищевказаних ліфтів, КП «Керуюча компанія»
звернулось листом до Головного управління Держпраці
України у Київській області з проханням направити
інспектора для перевірки нововстановлених ліфтів.
Одночасно інформуємо, що КП «Керуюча компанія»
надано пропозиції до Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для виконання
робіт із заміни та модернізації ліфтів у житлових будинках
Печерського району м. Києва на 2017 рік за адресами: вул.
Городецького, 9, 11-Б та 12/3, вул. Дарвіна, 1 та 8, вул.
Експланадна, 2, вул. А. Барбюса, 5-Б (ЖБК «Хімік»).
облаштування
ігрових
спортивних майданчиків;

та

Згідно адресного переліку капітального ремонту, який
здійснюється за замовленням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за
рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва
програми економічного і соціального розвитку м. Києва на
2016 рік включено облаштування ігрових та спортивних
майданчиків (12 об’єктів).
Станом на 01.01.2017р. виконані роботи по влаштуванню
дитячих майданчиків за адресами:бульв. Л. Українки, 3,
вул. О. Вишні, 3, вул. К. Гордієнка, 1 -А, Печерський узвіз,

од.

13

сума

13 658,435
тис. грн.

од.

4

Не
співставн
і дані

Не
співставн
і дані

2

од.

12

Не
співставн
і дані
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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;

11.
Проведені роботи по дооблаштуванню спортивних
майданчиків додатковими елементами «воркаутами» за
адресами:
вул. Кіквідзе, 28 -А, вул. Новогоспітальна, 5 -А, бульв. Лесі
Українки, 19, вул. Гусовського, 2, вул. Московська, 17/2,
бульв. Дружби народів, 6, вул. Анрі Барбюса, 56/2, пров.
Кутузова, 3.
На підпорядкованій КП «Керуюча компанія» території
перебуває 74 об’єкти, загальною протяжність 7924,1 пог.м,
водопровідних та 32 об’єкти, загальною протяжністю 2746,9
пог.м каналізаційних мереж, по яких на сьогодні не
визначено власника та які підлягають прийняття до
комунальної власності територіальної громади міста Києва з
подальшою
передачею
у
володіння
ПАТ
«АК«Київводоканал» (далі – Товариство).
Працівниками КП «Керуюча компанія» спільно з
представниками зазначеного Товариства в повному обсязі
проведено обстеження водопровідних та каналізаційних
мереж, оформлені акти обстеження технічного стану даних
об’єктів.
За
результатами
проведених
обстежень
Товариством висунуто зауваження до технічного стану
більшості об’єктів. Відповідно до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 11.02.2016 за № 73
«Про прийняття -передачу зовнішніх інженерних мереж,
споруд та обладнання у Печерському районі міста Києва»
станом на 5.01.2017 комунальним підприємством «Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду Печерського
району міста Києва» роботи по проведенню експертної
оцінки вартості зовнішніх інженерних мереж, споруд та
обладнання,
що
увійшли
до
вищезазначеного
розпорядження, завершено. За 2016 рік працівниками
комунального підприємства «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Печерського району
міста Києва» виготовлено експертний звіт, який надано на
розгляд до ПАТ «Київенерго». Печерська района в місті
Києві державна адміністрація звернулася з листом до
Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища щодо виготовлення викопіювання з
Генерального плану міста Києва з нанесенням зовнішніх
теплових мереж в М 1:500 для надання до ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» з метою підписання актів прийому передачі на виконання розпоряджень КМДА про прийняття
-передачу зовнішніх інженерних мереж, споруд та
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обладнання, а також 20.12.2016 Директорові Департаменту
комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Гудзю Андрію Анатолійовичу були передані
на підписання акти прийому -передачі теплових мереж: централізованого опалення - 18 871,90 м/п; - гарячого
водопостачання -16 047,80 м/п.
- виконання робіт з асфальтування піприємством КП ШЕУ Печерського району в повній мірі
виконано показники заплановані у 2016 року.
прибудинкових територій
житлових будинків та між
квартальних проїздів.
2.3 Підвищення енергоефективності та енергозбереження

кв.м.

31493

102,0%

6,7%

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

В рамках Інвестиційної програми ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з
облаштування приладами обліку теплової енергії житлових
будинків міста Києва в житлових будинках комунальної
власності, що перебувають на балансі комунального
підприємства «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Печерського району м. Києва» в 2016 році
встановлено 105 од. на 104 житлових будинків.

од.

105

- роботи по впровадженню
енергозберігаючих технологій в
системах освітлення в під’їздах
будинків;

КП «Керуюча компанія» виконуються роботи по
впровадженню енергозберігаючих технологій у системах
освітлення під’їздів житлових будинків комунальної
власності району. У 2016 році виконано переобладнання
світильників на світильники з LED стрічками в місцях
загального користування в 36-ти житлових будинках
комунальної власності (431 плафон).
Зазначена технологія запобігає перегорянню ламп,
сприяє стабільному та безперебійному освітленню під’їздів,
значній економії споживання електроенергії.
Роботи
по
впровадженню
енергозберігаючих
технологій в житлових будинках району будуть
продовжуватись і в подальшому.
По кожній бюджетній установі забезпечується контроль за
дотриманням встановлених лімітів та запроваджений
жорсткий контроль за використанням енергоресурсів та
раціональним використанням коштів на їх оплату.
Станом на 01.01.2017 перевищень споживання енергоносіїв
не встановлено.

од.

431

- здійснення моніторингу та
аналізу енергоспоживання
бюджетних установ, що
фінансуються з бюджету міста
Києва, в частині дотримання
встановлених лімітів споживання
теплової, електричної енергії,
природного газу, водопостачання
та водовідведення на 2016 рік.

3. Реформування соціальної сфери та удосконалення соціального захисту киян
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3.1 Демографічний розвиток, підтримка дітей, сім’ї та молоді
Пропаганда сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства і материнства:
- раннє взяття на облік по
Протягом 9 місяців 2016 року питома вага пізнього (у
вагітності (показник: питома вага
термін понад 12 тижнів) взяття на облік по вагітності з вини
випадків пізнього (у термін понад
жіночої консультації дорівнює 0%.
12 тижнів) взяття на облік з
Всього взято на облік по вагітності протягом 9 місяців 2016
приводу вагітності з вини
лікувального закладу), %.

жінок

810

- якісне диспансерне
спостереження вагітних (показник:
питома вага вагітних, які в
установленому обсязі пройшли
необхідне допологове медичне
обстеження в умовах жіночої
консультації), %;

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, що затверджені наказом Міністерства
охорони здоров΄я України від 15.07.2011р. №417,
становить 88,9%.
Повністю обстежено 443 із 498, які станом на 30.12.2016 р.
продовжують перебувати на обліку).

жінок

443

- якісна допологова підготовка
вагітних (показник: питома вага
вагітних, охоплених допологовою
підготовкою (профілактичні
заняття, лекції)), %;

Заняття у «Школі батьківства» здійснюються двічі на
тиждень. Вагітні та їх чоловіки (партнери) згідно
встановленого графіку проходять заняття у «Школі» у
другому та третьому триместрах вагітності. В разі
необхідності вагітних та членів їх сімей консультує
психолог КНП «КДЦ» Печерського району.
Відсоток якісного охоплення допологовою підготовкою
вагітних, які протягом 2016 року закінчили вагітність (750
жінок), здійснено щодо 695.
Кількість випадків антенатальної загибелі плоду у
відношенні до кількості народжених живими по районній
жіночій консультації за 2016 рік – 4, або 6,0‰. Кількість
пологів у жінок, які перебували на обліку в районній
жіночій консультації - 725. Таким чином, на жаль, має місце
збільшення випадків малюкової смертності у порівнячнні з
2015 роком у 1,5 рази (2015 р. – 4,0‰). Дані попередні.
Станом на 03.01.2017 по м. Києву офіційна статистична
інформація відсутня).

відсотки

92,7%

- профілактика антенатальної
смертності (кількість випадків
антенатальної загибелі плоду у
відношенні до кількості
народжених живими по районній
жіночій консультації), %;

91,0%

101,8%

Розвиток систем сімейно орієнтованого підходу у запобіганні соціальному сирітству та догляду за дітьми - сиротами та дітьми, позбавленими батьківського
піклування:
- влаштування до сімейних форм
Протягом січня-грудня 2016 передано під опіку та кіл-ть
100%
32
виховання дітей-сиріт та дітей, усиновлено дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського дітей
позбавлених
батьківського піклування
піклування;
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проведення правового лекторію
серед
учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів (ЗНЗ) району;

Протягом 2015/2016 навчального року у ЗНЗ Печерського
району проведено лекторії для учнів

кіл-ть
учнів

- проведення профілактичних
рейдів "Діти вулиці‖, «Урок»,
«Комп’ютер»;

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 соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
у січні – грудні 2016 проведено 34 районних
профілактичних рейдів "Діти вулиці‖, в т.ч. 7 міських
цілодобових. Неповнолітніх не виявлено.
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 шляхів їх усунення, протягом січня – грудня 2016
року працівниками Служби у справах дітей проведено 89
обстежень житлово-побутових умов зазначених категорій
сімей (8 сімей, де виховується 18 дітей).
За січень - грудень 2016 року проведено 24 засідань
комісії з питань захисту прав дітей при Печерській районній
в місті Києві держадміністрації
30.03.2016 року проведено засідання Координаційної
ради у справах дітей райдержадміністрації;
29.06.2016 проведено чергове засідання Координаційної
ради у справах дітей райдержадміністрації.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 21.11.2013 року № 895 «Про порядок взаємодії суб’єктів
соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах», постанови Кабінету
Міністрів України від 21.11.2013 року № 896 «Про порядок
виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних

Кіль-ть

- проведення обстежень житловопобутових
умов
дітей,
які
опинились у складних життєвих
обставинах;

- проведення комісій з питань
захисту прав дітей;
- проведення Координаційних Рад
у справах дітей;
- здійснення соціального
супроводу сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах

8192

100%

34

100,0 %

89,4 %
(38 рейдів
січень –
грудень
2015)

Діти
Сім’ї

18
8

100,0 %

78,3 %
61,5 %
(січень серпень
2015 рік
діти – 23;
сім’ї - 13)

64,0%

Обстежень

89

Кількість

24

100,0 %

Кіль-ть

2

100,0 %
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- здійснення заходів соціального
відвідування, контролю оцінки
потреб сімей соціальнонезахищених категорій;

життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та
здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)», з
метою забезпечення якості та доступності соціальних
послуг, працівники Печерського РЦСССДМ, здійснюють
початкову оцінку потреб, визначають напрямки подальшої
соціальної роботи із родинами. У випадку необхідності,
організовують та здійснюють соціальний супровід кризових
категорій сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах.
Під час відвідування родин за місцем їх фактичного
проживання,
працівники
Печерського
РЦСССДМ,
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 дітей. А
також надають первинну психологічну підтримку,
інформування щодо діяльності та контактів Печерського
РЦСССДМ, Управління освіти та Управління праці та
соціального захисту населення Печерської районної в м.
Києві державної адміністрації, клубів за місцем проживання
Печерського РЦСССДМ, товариства Червоного хреста
Печерського району, пропонують можливість сприяння в
працевлаштуванні через центр зайнятості, користуванні
послугами банку одягу Печерського РЦСССДМ.
Діти з числа сімей, запрошуються на соціальнокультурологічні заходи, під час яких родини отримують
соціально-економічні послуги у вигляді подарунків.
Упродовж січня-вересня 2016 року під соціальним
супроводом перебувало 4 сім’ї. Соціальний супровід однієї
сім’ї завершено у зв’язку з довгостроковим перебуванням
на лікуванні, соціальний супровід однієї сім’ї завершено з
позитивним вирішенням проблеми. В Печерському районі
функціонує 1 Дитячий будинок сімейного типу, в якому
виховується 6 дітей – сиріт та дітей, які позбавлені
батьківського піклування та 2 особи з числа дітей, які
позбавлені батьківського піклування.
Дитячий будинок сімейного типу перебуває під
соціальним супроводженням Печерського районного у м.
Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Упродовж січня – грудня 2016 року спеціалістами
Центру та фахівцями із соціальної роботи проведено 1321
заходів соціального відвідування родин, соціального
контролю сімей та Дитячого будинку сімейного типу, про
що складені відповідні акти.
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2014

родин

4 сім’ї

од.

1 ДБСТ

заходи

1321

100% (4
родини
січеньгрудень
2015р.)
100%

149,0%
2015 рік 887
заходів
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- надання соціально-педагогічних,
психологічних, соціальноекономічних, юридичних,
соціально-медичних,
інформаційних, соціальних послуг
сім’ям соціально-незахищених
категорій
- ведення банку даних сімей, які
опинилися у складних життєвих
обставинах;

року № 623 «Щодо функціональних обов’язків державного
соціального інспектора» внесено зміни до Постанови КМУ
від 27.12.2001 року № 1751, згідно якої контроль за
цільовим
використанням
допомоги
і
створенням
належних умов для повноцінного утримання та
виховання дітей здійснюється центром соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді шляхом проведення вибіркового
обстеження окремих сімей з дітьми.
Працівниками Печерського РЦСССДМ проводяться
обстеження
матеріально-побутових
умов
сімей,
складаються відповідні акти, які в свою чергу, передаються
до управління праці та соціального захисту Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації.
Упродовж січня-грудня 2016 здійснено 430 перевірки
цільового використання допомоги при народженні дитини і
створенням належних умов для повноцінного утримання та
виховання дітей, оформлено відповідні акти матеріальнопобутових умов сім’ї. Зазначені акти передано до
управління праці та соціального захисту населення
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.
Під час проведення перевірок фактів нецільового
використання коштів не виявлено.
З метою здійснення соціально-профілактичної роботи з
кризовими категоріями дітей та молоді, спеціалістами
Печерського районного у м. Києві центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, спільно зі Службою у справах
дітей та спеціалістами кримінальної міліції у справах
неповнолітніх проведено 36 профілактичних рейдів. Під час
проведення рейдів неповнолітніх не виявлено.
Також здійснено відвідування сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, з якими проведено
відповідну роботу щодо корегування поведінки дорослих у
відношенні до дітей, які перебувають на вихованні та щодо
здорового способу життя.
З метою надання соціально-педагогічної, психологічної
консультативної
допомоги
соціально
незахищеним
категоріям сімей, упродовж січня – грудня 2016 року
надано 41565 соціальних послуг: з них: 26395 – соціально
–
педагогічних,
12228
–
інформаційних,
635–
психологічних, 2282 - соціально-економічних, 25 юридичних.
Станом на 30.12.2016 року у банку даних сімей, які
опинилися у складних життєвих обставинах, перебуває 144
сімей Печерського району, які опинилися у складних
життєвих обставинах, у яких виховується 254 дітей.

перевірки

430

рейди
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соціальни
х послуг
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сімей
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дітей
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77,6 %

107,2%

106,7%

116,0%
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проведення
інформаційнопросвітницьких вуличних акцій
щодо популяризації сімейних
форм виховання;

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

Упродовж січня-грудня 2016 року проведено 34
інформаційних акцій щодо популяризації сімейних форм
влаштування
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування на теми: «Діти шукають батьків»,
«Ми стали патронатними вихователями», «Зміни одне
життя». Акції було проведено біля ст. м. Печерська,
Арсенальна, Либідська, Дружби Народів, Кловська.
Розповсюджено 2975 інформаційних листівок.
У червні 2016 року на веб- сайті Печерської РДА
розміщено статтю «Діти шукають батьків!».
Також розміщена
інформація на інформаційних
дошках біля житлових будинків, магазинів, аптек, медичних
установ Печерського району.
Спеціалістами Центру впродовж січня-грудня 2016
року проведено 8 інформаційних зустрічей з громадськістю,
під час яких розповсюджено – 465 інформаційних буклетів.
Працівниками Центру проведено 4 інформаційні акції
в Жіночій консультації Печерського району на День
відкритих дверей. Медичний персонал та відвідувачі
Жіночої консультації отримали інформаційні листівки щодо
популяризації та розвитку сімейних форм виховання на
тему: ―Десь саме в цю хвилину покинута дитина мріє,
можливо саме про Вас – Майбутніх тата та маму‖.
Розповсюджено 230 інформаційних листівок.
Печерським районним у м. Києві центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді проведено інформаційнопросвітницьких акцій щодо популяризації сімейних форм
влаштування
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування в рамках відзначення Дня
усиновлення. Також на веб- сайті Печерської РДА
розміщено інформаційну статтю.
• 02.03.2016, 15.06.2016, 14.09.2016, 21.12.2016 –
спеціалісти Печерського РЦСССДМ взяли
участь у
інформаційно-просвітницькій акції «Печерську - здорове
дитинство!», яка відбулася за адресою бульвар Л.Українки
36-б (Жіноча консультація). Охоплено 130 осіб.
З метою привернення уваги до актуальності проблем
подолання насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав
жінок та чоловіків, недопущення випадків насильства щодо
дітей та підлітків, спеціалістами із соціальної роботи
Печерського РЦСССДМ з вихованцями клубів за місцем
проживання, учнівською молоддю провели упродовж січнягрудня 2016 року просвітницькі бесіди на теми:
«Насильство - що це таке?», «Сім’я без насильства» та
«Жертви
мовчання».
Обговорюються
психологічні,

акції

інформац
ійних
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зустрічі
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юридичні та соціальні аспекти насильства в українському
суспільстві. За рахунок проведеної роботи збільшується
розуміння та обізнаність про всі форми насильства.
Учасники активно долучаються до обговорення блоку
питань щодо можливості створення в країні, місті, районі
соціального простору вільного від насильства.
З педагогами-організаторами клубів за місцем
проживання проведено лекцію «Як виявити та запобігти
насильству», оформлено інформаційні куточки «Дитина та
її права» з інформацією щодо видів та ознак насильства.
Завдяки проведеній роботі, підвищено рівень
обізнаності населення про правові основи запобігання та
боротьби з домашнім насильством та про види допомоги
постраждали м від домашнього насильства
В клубах за місцем проживання оформлені
інформаційні куточки з інформацією щодо видів та ознак
насильства; установ, організацій та центрів допомоги
людям постраждалим від насильства; з порадами для
батьків щодо ненасильницьких форм спілкування з дітьми.
З метою пропагування здорового способу життя серед
дітей та молоді району, створені інформаційні куточки в
клубах за місцем проживання Печерського району, де
розміщуються матеріали, спрямовані на формування основ
безпечної поведінки дітей, попередження вживання
алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин
тощо.
Відповідно до угоди від 01.06.2011 року про
співробітництво між Печерським районним у м. Києві
центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 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 відеолекторії.
- організація та проведення
безкоштовних соціокультурних
заходів (відвідування музеїв,
театрів, кінотеатрів, тощо) для
сімей соціально-незахищених
категорій;

Спеціалістами Печерського районного у м. Києві центру служб
для сім’ї, дітей та молоді постійно проводиться работа по
організації безкоштовних соціальнокультурних заходів для
категорій сімей:
04.01.2016 працівники Центру супроводжували 58 дітей з сімей
соціально-незахищених категорій під час перегляду новорічної
вистави «Летяб бет» у театрі юного глядача на Липках;
09.02.2016 спеціалісти Центру супроводжували 15 дітей з числа
кризових категорій під час перегляду вистави у Цирку «Кобзов»;
17.02.2016 працівники Центру супроводжували 25 дітей
соціально-незахищених категорій на перегляд вистави «ШишліМишлі чи Золотий горішок» у Музичній школі № 5.
27.02.2016 працівники Центру супроводжували 60 осіб з числа

заходи

53

128%
2015 рік 40
заходів
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соціально-незахищених категорій на дитячу виставу «Елла!
Сильные умеют верить.» в Будинку художника.
28.02.2016 року мати–вихователька та 8 дітей вихованців ДБСТ
відвідали виставу «Вартові мрій» на ВДНГ.
05.03.2016 працівники Центру супроводжували 25 осіб з числа
соціально-незахищених категорій на виставу «Мене звати Хома
Брут» у будинок культури «Росток».
08.03.2016 працівники Центру супроводжували 20 осіб з числа
соціально-незахищених категорій на виставу «Зірка» у будинок
культури та мистецтв МВС України.
22.03.2016 працівники Центру організували та супроводжували 5
осіб з інвалідністю та їх батьків і 9 дітей-сиріт до екскурсійногоКВЕСТУ «Школа музейної магії» у музеї медицини;
23.03.2016 працівники Центру організували та супроводжували 5
осіб з інвалідністю та їх батьків і 9 дітей-сиріт до екскурсійногоКВЕСТУ «Школа музейної магії» у музеї іграшки;
25.03.2016 працівники Центру організували та супроводжували 5
осіб з інвалідністю та їх батьків і 9 дітей-сиріт до екскурсійногоКВЕСТУ «Школа музейної магії» у музеї педагогіки;
28.03.2016 спеціалісти Центру запросили на перегляд футбольного
матчу на Олімпійському стадіоні 50 осіб з числа соціальнонезахищених категорій сімей.
21.04.2016- до Дня Чорнобильської трагедії у клубі за місцем
проживання «Молоді серця» організовано та проведено
літературно – музичну вітальню «На батьківщину повертають
журавлі.
22.04.2016- до Дня Чорнобильської трагедії у клубі за місцем
проживання «Поділля» організовано та проведено літературно –
музичну вітальню «На батьківщину повертають журавлі.
20.04-28.04.2016 до Дня Чорнобильської трагедії у клубах за
місцем проживання для вихованців клубів проведено виховні
години під девізом: «Бережімо довкілля! Пам’ятаймо трагедію
Чорнобиля!», «Хай буде світ міцнішим у стократ, хай над Землею
чисте небо буде, Чорнобиль - попередження, набат! Його уроків
людство не забуде!»
14.05.2016 участь спеціалістів Центру та 6 осіб з числа дітей та
молоді з інвалідністю разом з батьками у Київському міському
фестивалі спортивної рибної ловлі серед дітей та молоді з
порушенням опорно-рухового апарату «Золота рибка».
12.05.2016 року 6 осіб з сімей, в яких виховуються діти та молодь
з інвалідністю, були присутні на презентації книжки Лариси Ніцой
«Дві бабуськи в незвичайній школі», видавництво «Самміткнига». Презентація відбулася в конференц - залі Верховної ради
України.
12.05.2016 року 25 жінок з числа багатодітних матерів, матерів, які
виховують дітей та молодь з інвалідністю, у супроводі спеціалістів
Центру взяли участь у загальноміському заході з нагоди Дня
матері у Культурному центрі УТОГ.
21.05.2016 участь дітей із сімей Печерського району у міському
заході «Весняний дитячий бал», який відбудеться у галереї
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«Соборна», вул. Залізничне шосе,3.
28.05.2016 участь спеціалістів Центру, клубів за місцем
проживання, сімей району у культурно-мистецькому проекті «Київ
єднає», який відбувся на території НІАМ «Київська фортеця»
3 червня 2016 р. о 17.00 у Мистецькому центрі "Шоколадний
будинок", філії КНМРМ відбулося урочисте відкриття
фотовиставки "ДІТИ У ВІЙНІ". У заході взяли участь 18 дітей з
сімей переселенців та учасників АТО.
12.06.2016 року три сім’ї учасників АТО Печерського району у
супроводі спеціалістів Центру взяли участь у міському
соціореабілітаційному заході «Спортивна рибна ловля» за
підтримки ГО «Громада рибалок України», який відбудеться на
базі відпочинку «Изумрудная».
13.06.-17.06.2016 року учасники відпочинково-культурологічної
програми, яка реалізується на базі клубів за місцем проживання
відвідали кінотеатр «Україна», Міждисциплінарний центр
розвитку мистецтва і культури "Дрім проджектс", Центральний
ботанічний сад ім. М.Гришка, Голосіївського парку культури і
відпочинку ім. М.Рильського, Київський зоопарк, Державний
музей історії Києва, кондитерську фабрику «Рошен».
З 21.06.- 24.06.2016 року учасники відпочинковокультурологічної програми, яка реалізується на базі клубів за
місцем проживання відвідали кінотеатр «Ленінград», Батерфляй
ДЕЛЮКС, Мотузковий парк «Лазалка-Гідропарк», Центральний
ботанічний сад ім. М.Гришка, Голосіївського парку культури і
відпочинку ім. М.Рильського, Київський зоопарк, Державний
музей історії Києва, кондитерську фабрику «Рошен», провели
екскурсії до Національного музею історії Другої світової війни
1939-1945
рр.
25 червня 2016 року 6 сімей

військовослужбовців АТО (8 осіб) брали участь у змаганні з
пляжного волейболу в парку Дружби Народів.
14 липня 2016 року 1 сім'я військовослужбовців АТО (2
особи) відвідали театральну виставу «Царевна Несмеяна».
20 серпня 2016 року 27 сімей військовослужбовців АТО (90
осіб) відвідали екскурсійний захід у парку «Софіївка» м.
Умань, Черкаської обл.
27 серпня 2016 року 5 сімей військовослужбовців АТО (11
осіб) відвідали театральну виставу «Неймовірні пригоди
Аліси» в Палаці Україна.
4 вересня 2016 року 5 сімей військовослужбовців АТО (12
осіб) взяли участь у спортивній рибній ловлі в фіш-парку
«Забір'я».
18 вересня 2016 року 2 сім'ї військовослужбовців
долучилися до святкування Всенародного Дня батька, який
проводився за ініціативи МГО «Міжнародного Центру
Батьківства»
27 серпня 2016 року – 14 осіб з сімей, в яких виховуються
діти та молодь з інвалідністю переглянули виставу
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«Неймовірні пригоди Аліси» в Палаці Україна.
24 вересня 2016 року - 30 сімей, взяли участь у грі-квесті в
рамках проведення загальноміського культурологічного
заходу «Юнь Києва запрошує!»
7 жовтня 2016 року 15 сімей військовослужбовців АТО (30
осіб) відвідали баскетбольну гру Київський Будівельник Черкаські мавпи, в Палаці Спорту.
12 жовтня 2016 року 10 родин військовослужбовців АТО
(20 осіб) переглянули баскетбольну гру Київський
Будівельник – Одеса, в Палаці Спорту.
14 жовтня 2016 року 10 родин військовослужбовців АТО
(20 осіб) переглянули баскетбольну гру Будівельник –
Хімік, в Палаці Спорту.
21 жовтня 2016 року 4 родини військовослужбовців АТО (8
осіб) переглянули театральну виставу «Чорна блондинка» в
БК «Київприбор».
22 жовтня 2016 року 8 родин військовослужбовців АТО (18
осіб) переглянули театральну виставу «Контрабас» у клубі
за місцем проживання «Червоні вітрила».
25 жовтня 2016 року 50 сімей військовослужбовців АТО та
інших соціально незахищених переглянули мультфільм
«Микита Кожум'яка» в кінотеатрі «Сінема Сіті».
30 жовтня 2016 року 26 сімей військовослужбовців АТО та
інших соціально незахищених категорій переглянули
виставу «Монстри на відпочинку» в будинку Художника.
31 жовтня 2016 року 5 сімей військовослужбовців АТО та 3
особт з інвалідністю відвідали Київський Планетарій.
11.11.2016 року - проведено районний фестиваль творчості
дітей та молоді з інвалідністю ―Барви надії‖. Охоплено 78
осіб.
З 22 по 29.11.2016 року - участь у 25 Київському
міському фестивалі творчості дітей та молоді з інвалідністю
―Повіримо у себе‖. Охоплено 24 особи з батьками.
18 листопада 2016 року 9 сімей військовослужбовців АТО
(20 осіб) відвідали Київський планетарій.
26 листопада 2016 року 6 сімей військовослужбовців АТО
(10 осіб) переглянули виставу «Елла! Сильные умеют
верить» в Будинку художника.
26 листопада 2016 року 5 сімей військовослужбовців АТО
(10 осіб) переглянули документальний фільм «Завтра» в
кінотеатрі Київська Русь.
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- організація та проведення
масових заходів до календарних та
релігійних свят

Спеціалістами Печерського районного у м. Києві центру
служб для сім’ї, дітей та молоді постійно проводиться
работа по організації заходів до календарних свят для сімей
кризових категорій.
05.01.2016 спеціалістами Центру організовано та проведено
для 69 дітей соціально-незахищених сімей новорічну
виставу «У пошуках весни» в клубі за місцем проживання
«Молоді серця»;
02.03.2016 у клубі за місцем проживання «Молоді серця»
організовано для 12 дітей з інвалідністю майстер-клас з
виготовлення листівки для мами до Міжнародного жіночого
дня 8 Березня.
15.01.2014 – організовано та проведено етно - фестиваль
серед вихованців клубів за місцем проживання „Коляд,
коляд, колядниця‖ з метою виховання у підростаючого
покоління поваги до національної культури пісенного
мистецтва, народних віншувань тощо та любові до
української пісні – глибинних витоків української
самобутності. Охоплено 150 осіб.
13.02.2015 – участь вихованців у концерті з нагоди
відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на
територіях інших держав у Палаці ветеранів Печерського
району.
14.02.2016 спеціалісти Центру супроводжували 15 дітей з
числа кризових категорій під час перегляду новорічної
вистави «Зимова країна» на території ВДНГ;
04.03.2016 у клубі за місцем проживання «Молоді серця»
організовано для 9 дітей соціально-незахищених категорій
сімей майстер-клас з виготовлення листівки для мами до
Міжнародного жіночого дня 8 Березня.
04.03.2016 року для ветеранів Печерського району до
Міжнародного жіночого дня 8 Березня організовано у
Міському будинку ветеранів концертну програму за участю
вихованців клубів за місцем проживання Печерського
РЦСССДМ.
05.03.2016
спеціалістами
Печерського
РЦСССДМ
організовано та здійснюється супровід 25 дітей з числа
кризових категорій сімей під час розважальної програми в
закладі швидкого харчування
«МакДональдз» до
Міжнародного жіночого дня 8 Березня.
14.05.2016
проведено
міжклубний
фестиваль
«Танцювальний водограй - 2016» серед вихованців клубів
за місцем проживання Печерського районного у м. Києві
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
22.05.2016 участь спеціалістів Центру, клубів за місцем

заходів
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103%
2015 рік32 захода
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проживання, сімей району у міському соціокультурному
заході «День сім’ї: в родинному колі», який відбувся у
Центральному
парку
культури
та
відпочинку
«Маріїнський».
01 червня 2016 року 50 осіб з родин зони АТО, сімей, які
опинилися в складних життєвих обставинах, сімей
переселенців, багатодітних, малозабезпечених сімей, а
також сімей, що виховують дітей з інвалідністю взяли
участь у відкритті фестивалю – Академія ―Золотий
ключик‖, присвяченого до Міжнародного Дня захисту
дитини.
01 червня 2016 року з нагоди відзначення Дня захисту
дітей у сквері ім.. М.Заньковецької проведено захід для
дітей - вихованців клубів за місцем проживання, дітей
пришкільних таборів, дітей із сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, дітей - вихованців Дитячого
будинку сімейного типу та дітей з інвалідністю. Охоплено
250 дітей.
01 червня 2016 року 75 дітей та підлітків відвідали
кінотеатр «Україна» та переглянули кінострічку «Аліса в
Задзеркаллі».
04 червня 2016 року 70 сімей, в яких виховуються діти з
обмеженими функціональними можливостями запрошені на
благодійний інклюзивний фестиваль на підтримку дітей з
інвалідністю «Без обмежень», який відбудеться у парку ім.
Т. Шевченка.
21 червня
2016 року 50 учасників відпочинковокультурологічної програми, яка реалізується при клубах за
місцем проживання Печерського районного у м. Києві
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
відвідали екскурсію у Центральному музеї Національної
гвардії України.
До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в
Україні у клубах за місцем проживання проведено конкурс
малюнків на теми: «Збережемо пам’ять про подвиг», та
години спілкування для вихованців клубів «Велич
народного подвигу».
З нагоди відзначення Дня Конституції у клубах за місцем
проживання для вихованців організовано та проведено
виставки творчих робіт «Любіть Україну», тематичні
виставки малюнків, присвячені Дню Конституції України
«Ми - діти вільної держави», «Я малюю Україну», конкурси
малюнків на асфальті «Світить сонечко для всіх». Також
для вихованців клубів за місцем проживання організовано
та проведено вікторини, конкурси «Чи знаєш ти
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Конституцію України», «Цікаве правознавство». Бесіди на
теми: ―Звертаюсь до сторінок історії‖, ―Моя земля, моя
історія жива‖, ―Незалежній Україні слава‖, ―Національна
символіка‖, ―Наші символи – наші святині‖.
11 жовтня 2016 року 2 родини військовослужбовців АТО (3
особи) відвідали клуб за місцем проживання «Поділля», де
провели «Урок мужності» для вихованців клубу до Дня
українського козацтва.
12 жовтня 2016 року 2 родини військовослужбовців АТО (5
осіб) відвідали клуб за місцем проживання «Бригантина»,
де провели «Урок мужності» для вихованців клубу до Дня
українського козацтва, 20 родин військовослужбовців АТО
(30 осіб) відвідали святковий концерт до Дня українського
козацтва, в музеї Історії України в Другій світовій війні.
13 жовтня 2016 року 4 особи з числа військовослужбовців
АТО відвідали клуб за місцем проживання «Веселка», де
провели «Уроки Мужності» для вихованців клубу до Дня
українського козацтва.
01 грудня 2016 року 7 сімей військовослужовців АТО (13
осіб) відвідали Резеденцію Святого Миколая в Печерській
Лаврі.
04 грудня 2016 року 13 сімей військовослужбовців АТО (38
осіб)
відвідали
Фабрику
ялинкових
прикрас
в
смт.Клавдієво-Тарасове.
07 грудня 2016 року організовано і проведено інформаційну
акцію «Переваги військової служби за контрактом».
(Розповсюджено листівок в кількості 50шт.)
17 грудня 2016 року 15 сімей військовослужбовців АТО (46
осіб) відвідали «Фестиваль Святого Миколая» в м.Чигирин,
Черкаської обл.
18 грудня 2016 року 17 сімей, в яких виховуються діти з
інвалідністю переглянули «Новорічну феєрію» в
Київському Палаці дітей та юнацтва.
19 грудня 2016 року 13 сімей військовослужбовців АТО (36
осіб) переглянули виставу «Ходить по землі Святий
Миколай», де діти (20 осіб) отримали солодкі подарунки.
24 грудня 2016 року 17 сімей військовослужбовців АТО (34
особи) переглянули мультфільм «Бременські розбійники» в
кінотеатрі Київська Русь та діти отримали солодкі
подарунки.
25 грудня 2016 року 14 сімей військовослужбовців АТО (33
особи) переглянули виставу «Пригоди Буратіно» в
Київському національному академічному театрі оперети.
28.12.2016 року 25 дітей з інвалідністю разом з батьками
переглянули виставу «Ходить по землі Святий Миколай»,
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де діти (25) отримали солодкі подарунки.

- надання соціальних послуг
мешканцям району через мережу
структурних
підрозділів
Територіального центру

За 2016 рік структурними підрозділами Територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Печерського району м.Києва виявлено 1434
одиноких непрацездатних громадянина та інваліда, які
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують
соціального обслуговування.
Надання соціальних послуг громадянам протягом року
здійснювали 6 структурних підрозділів Територіального
центру:
відділення соціальної допомоги вдома № 1 – 324 особи;
відділення соціальної допомоги вдома № 2 – 334 особи;
відділення паліативної допомоги вдома – 126 осіб;
відділення денного перебування – 301 особа;
відділення надання адресної допомоги і виконання
соціальних програм – 339 осіб;
відділення соціально-медичної реабілітації дітей з
органічним ураженням центральної нервової системи та
розумово відсталих дітей (денне перебування) з
порушенням психіки – 10 осіб.
У двох відділеннях соціальної допомоги вдома у 2016
році перебували на обслуговуванні 658 осіб, яким
надавалися соціально-побутові послуги 55 соціальними
робітниками у домашніх умовах. За 2016 р. соціальними
робітниками цих відділень надано 225 440 послуг.
У відділенні паліативної допомоги вдома у 2016
обслуговувалися 126 осіб, яким надавались соціальні
послшуги 18 соціальними робітниками.
За 2016 рік підопічним відділення надано 84011 соціальнопобутових послуг.
За звітній період відділенням було здійснено 112 виходів
мультидисциплінарної бригади до 112 підопічних у складі:
завідувача відділення, фахівця з соціальної роботи І
категорії, заступника завідувача відділення, соціального
працівника ІІ категорії, лікаря відділення, сестри медичної,
сімейного лікаря, патронажної медичної сестри Товариства
Червоного Хреста, психолога, соціального робітника,
перукаря, майстра з педикюру.
Протягом 2016 року в тимчасове користування отримали 60
допоміжних індивідуальних засобів реабілітації (інвалідні
візки, протипролежневий матрац, крісло-туалет, стілець-

осіб

1434

100%
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комод складний, ходунки з колесами, милиці з
підлокітниками, милиця-стоік) 58 підопічних ВСД №№ 1, 2,
відділення паліативної допомоги вдома та відділення
денного перебування.
Відділенням денного перебування обслуговано протягом
2016 року 301 особу непрацездатного віку та інваліда.
Протягом поточного року надано наступні послуги:

відвідання концертів та вистав – 320 осіб/506 послуг;

відвідання художньої та фотовиставки ТЦ – 397
осіб/689 послуг;

організовано 35 екскурсій, в яких взяли участь – 535
осіб/775 послуг;

організовано святкових заходів – 13, в яких взяли
участь 277 осіб/488 послуг;

ЛФК – 473 особам/3533 послуги;

психолога – 627 особам/1267 послуг.
З жовтня 2016 року забезпечується надання соціальнопедагогічної послуги "Університеті третього віку" (20162017 навчальний рік). Протягом жовтня-грудня п.р. в
Університеті третього віку отримали 845 послуг 53 особи
(діють 15 факультетів).
Відділення надання адресної допомоги і виконання
соціальних програм протягом року надавало послуги 339
особам непрацездатного віку.
Протягом 2016 року надано послуги:
- з ремонту одягу – 894 послуги /297особам;
- перукарські – 2686 послуг/523 особам;
- манікюрні та педикюрні – 83 послуги/472 особам.
Всього Територіальним центром протягом 2016 року надано
адресної натуральної допомоги 695 особам на загальну
суму 458 500 грн., у т.ч. з місцевих бюджетів – 455 700 грн.
(з них: 211 100 грн. – гарячі обіди (в тому числі 16700 грн.
харчування дітей відділення ДЦП), 100 грн. – промислові
товари, 300 грн. – одяг, взуття; предмети побутової гігієни
(підгузники) – 244 200 грн.), з позабюджетних коштів – 2
800 грн. (з них: 1400 грн. – продовольчі товари, 1000 грн. –
промислові товари, 400 грн. – одяг, взуття).
Гарячі обіди отримали 106 осіб, продовольчі товари – 110
осіб, промислові товари – 4 особи, одяг, взуття – 11 осіб,
предмети медичного призначення (маски) – 350 осіб,
предмети побутової гігієни (підгузники) – 114 осіб.
У Територіальному центрі отримують соціальні послуги 8
осіб, переміщених з району проведення антитерористичної
операції з них:
- 5 осіб - у відділенні надання адресної допомоги і
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виконання соціальних програм (отримують послуги
перукаря, швачки; видано марлеві пов’язки; 1 особа була
забезпечена безкоштовним гарячим харчуванням). Також
протягом звітного
періоду з ними проводилася
психологічна робота у вигляді лекцій та індивідуальних
консультацій (лекція на тему «Особливості психічного
стану людей, які пережили важкі психічні травми»; 3
групові заняття та 17 індивідуальних консультацій.
Застосовані методики арт-терапії: музикотерапія, ізотерапія,
кінотерапія та ін.);
-3 особи обслуговуються відділенням паліативної допомоги
вдома (з ІV групою рухової активності – 2 особи, з V
групою рухової активності – 1 особа). Для них проведено 19
індивідуальних консультацій щодо психосоматичних
розладів та стресу.
В
Територіальному
центрі
осіб
учасників
антитерористичної операції, які перебувають на лікуванні
та реабілітації у військових госпіталях та інших закладах
охорони
здоров'я
яким
необхідно
забезпечення
супроводження з вирішення соціальних питань та осіб з
інвалідністю за місцем проживання для соціального
супроводу немає, за допомогою ніхто не звертався.
Адресна допомога (натуральна, матеріальна, гуманітарна)
багатодітним сім’ям з дітьми, сім’ям з дітьми-інвалідами,
дітьми-сиротами та дітьми, які залишилися без
батьківського піклування, що утримуються опікунами,
Територіальним центром не здійснювалася.
З метою профілактики переохолодження та замерзання
громадян Територіальним центром обладнано пункт
обігріву та прийому й видачі теплих речей (створено банк
теплого одягу для малозабезпечених та безпритульних
громадян)за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, 32-а .
В організованому пункті громадяни можуть отримати
гарячий чай, солодощі, кондитерські вироби, а також інші
послуги.
Проводиться
інформаційно-розяснювальна
робота серед підопічних щодо правил поводження у
зимовий період. На будівлях та дошках оголошень району
розміщено об'яви про вищевказаний пункт обігріву.
Діяльність Територіального центру протягом 2016 року
постійно висвітлювалася на сайтах Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації, «Паліативна допомога
на Печерську», в спільноті "Печерський Територіальний
центр соціального обслуговування м. Києва". Так, протягом
звітного періоду на вказаних електронних ресурсах було
розміщено 72 новини.
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- реалізація заходів міської
цільової
програми
«Турбота.
Назустріч киянам» на 2016-2018
роки.
Організація
гарячого
харчування
одиноким
непрацездатним громадянам та
іншим верстам населення району

Міська цільова програма «Турбота.Назустріч киянам» на
осіб
100 %
100%
100
2016-2018 роки затверджена рішенням Київради від
03.03.2016 року № 116/116. Набрала чинності з 25.03.2016
року.
Після проведення тендерних закупівель з 01.06.2016 року
розпочато надання гарячого харчування, яке проводилось у
два періоди:
І період з 01.06.2016 по 17.08.2016 року.
У цей період 50 особам похилого віку надано
безкоштовних гарячих обідів на суму 96516,00 грн. у
кількості - 2681 обід вартістю 36,00 грн. кожний;
ІІ період з 01.09.2016 року по 17 листопада 2016 року.
У цей період 50 особам похилого віку надано
безкоштовних гарячих обідів на суму 97884,00 грн. у
кількості 2719 обідів вартістю 36,00 грн. кожний.
Безкоштовне гаряче харчування у (з 01 вересня 2016 року)
проводилось
до
повного
використання
коштів,
передбачених Договором на харчування.
Всього в рамках міської цільової програми
«Турбота.Назустріч киянам» на 2016-2018 роки
використано 194400,00 грн. на 5400 обідів.
Скарг на якість обідів не надходило.
Інформацію розміщено на сайті Печерської
райдержадміністрації
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 міста Києва на
період до 2017 року:
- проведення роз’яснювальної
Відповідно до ст. 24, 26 та 27 Закону України «Про Семінари
99,0 %
95
роботи з роботодавцями району
зайнятість населення» від 05.07.2012 року № 5067-VI (далі
Чоловік
85,1 %
433
щодо збереження існуючих
Закон) передбачено стимулювання роботодавців до
(96
робочих місць, сприяння
створення нових робочих місць шляхом отримання
семінари,
розширенню сфери прикладання
компенсації суми єдиного соціального внеску за кожну
509 чол.
праці за рахунок створення нових
працевлаштовану особу на нове робоче місце. На виконання
січеньробочих місць;
ст. 26 та ч. 2 ст. 27 Закону постановою Кабінету Міністрів
грудень
2015)
України від 15.04.2013 року № 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 зайнятості проводиться широка інформаційнороз’яснювальна робота з роботодавцями району щодо
переваг створення нових робочих місць та можливостей
отримання компенсації суми єдиного соціального внеску за
працевлаштування на них безробітних. Зазначені питання
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обов’язково включаються до інформаційних семінарів, які
проводять спеціалісти центру зайнятості для роботодавців.
В січні-грудні 2016 року проведено 95 таких семінарів, які
відвідали 433 представники підприємств, організацій та
установ району. За цей період прийнято рішення про
надання компенсації єдиного соціального внеску для 12
безробітних, працевлаштованих на нові робочі місця у
роботодавців Печерського району
- 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 надання консультацій,
проведення семінарів з орієнтації
підприємницької діяльності,
відповідної професійної
підготовки та надання одноразової
виплати допомоги по безробіттю
для відкриття власної справи;

Протягом січня-грудня 2016 року Печерським районним
центром зайнятості припинено реєстрацію в зв’язку з
працевлаштуванням 370 безробітним, в тому числі 104
особам квотної категорії, 12 особам, які працевлаштувалися
на нові робочі місця з наданням компенсації ЄСВ. За цей
період залучено до громадських та тимчасових робіт 157
безробітних.

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
будь-яких
питань
організації
та
провадження
підприємницької діяльності. Центром зайнятості було
проведено організаційну роботу щодо залучення до надання
таких консультацій на громадських засадах працівників
органів державної влади, представників банківських
установ, Київського міського бізнес-центру тощо. З початку
року організовано та проведено 11 таких консультації.
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-грудень 2016 року було проведено
13 індивідуальних та 13 профдіагностичних консультацій.
Під час проведення таких консультацій надаються
рекомендації щодо послуг, які пропонуються службою
зайнятості для цієї категорії безробітних - безкоштовне
навчання, юридична підтримка та ін. Особи, що виявили
бажання започаткувати власний бізнес, мають можливість
пройти навчання за напрямком „Основи підприємницької

Працевла
ш-товано
безробітн
их, в т.ч.

370

Квота
Компенса
ція ЄСВ
Громадсь
кі роботи

104

Консультації

Консультації

12
157
11

13
13

109,1 %
(339
безробітних
працевлаштовано
січень –
грудень
2015)

64,7 %

19,1 %
19,1 %
(січеньгрудень
2015 р. –
68 інд. та 68
проф. конс.)
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діяльності‖ та «Вступ в підприємницьку діяльність». В
навчальну
програму
курсів
обов’язково
входять
дисципліни:
„Бізнес-планування
в
малому
підприємництві‖, „Оподаткування та спрощені системи
обліку та звітності‖, „Основи менеджменту в діяльності
підприємця‖,
„Інформаційні
технології
в
малому
підприємництві‖ та інші.
Впродовж січня-грудня 2016 року проведено 7 сімінарів
«Як розпочати свій бізнес» та «Від бізнес-ідеї до вдасної
справи», які відвідали 31 безробітних; 13 осіб проходило
навчання за направлення РЦЗ на курсах: „Основи
підприємницької діяльності‖ та «Вступ в підприємницьку
діяльність».
Фінансова підтримка підприємців-початківців здійснюється
за рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю
для започаткування власної справи. Впродовж січнягрудня 2016 року таку допомогу отримали 13 осіб на сму
391,5 тис.грн.
- проведення постійного
моніторингу обсягів масового
вивільнення працівників,
проведення виїзних консультацій
на підприємства, де
передбачається, або відбувається
вивільнення працівників.

Протягом січня-грудня 2016 року 53 підприємства,
організації та установи Печерського району надали до
Печерського районного центру зайнятості звітність за
формою № 4-ПН «Інформація про заплановане масове
вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації
виробництва і праці» про 8453 особи.
Всім підприємствам, організаціям та установам, які
надавали вищевказану звітність, було надіслано листи з
метою уточнення інформації про наявність масового
вивільнення працівників, з проханням зазначити причину
запланованого масового вивільнення, із запрошенням
представників ПОУ відвідати семінари, які проводяться в
центрі зайнятості для роботодавців, із пропозицією
провести виїзні консультативні зустрічі спеціалістів центру
зайнятості з працівниками, які попереджені про наступне
вивільнення. Більшість ПОУ відмовилися від проведення
таких консультацій.
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. Але у деяких
відповідях зазначено, що масове вивільнення відбудеться.
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

Семінари
Чол.
Навчання

Одноразова
допомога

7
31
13

13

31,8 %
22,1 %
( січень –
грудень
2015 р.7 семінари;
31 чол..)

29,5 %
(2015–
44 чол.)

Тис. грн..

Пілприєм
ство

391,5

53

28,4 %
(2015 –
1378,29
тис. грн..)

52,0 %
(січень
–
грудень
2015
104
підприєм.)
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безробіття під час масового вивільнення працівників,
затвердженого постановою Кабінету міністрів України від
22.04.2013 року № 305, Печерський районний центр
зайнятості надає інформацію про заплановане масове
вивільненням на підприємствах, де відповідно до відповідей
вивільнення відбудеться, до Управління праці та
соціального захисту населення Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації.
Крім того, протягом звітного періоду, за погодженням з
керівництвом підприємств, на яких заплановано масове
вивільнення працівників, спеціалістами Печерського
районного центру зайнятості було проведено 1 виїзну
вищезазначену консультацію.

Виїзна
консульта
ція

Підвищення рівня доходів населення:
- здійснення контролю в частині
Для здійснення контролю за своєчасністю і не нижче
Реєстрація
недопущення зниження розміру
визначеного державою мінімального розміру оплати праці, колективних
оплати праці в бюджетній сфері та в тому числі в бюджетній сфері, здійснюються моніторинг договорів
забезпечення її своєчасної
підприємств, установ та організацій району. Крім того, при
виплати, а також в частині
реєстрації колективних договорів підприємств, установ та
дотримання вимог законодавства
організацій
першочергова
увага
звертається
на
щодо своєчасності та не нижче
відповідність мінімальних розмірів оплати праці, що
визначеного державою
гарантовані державою та терміни її виплати.
мінімального розміру виплати
заробітної плати;
- здійснювати контроль за
Спеціалістами управління праці та соціального захисту
Справ
правильністю призначення та
населення постійно здійснюються перевірки пенсійних
виплати пенсій управлінням
справ в управлінні Пенсійного фонду Печерського району з
Пенсійного фонду України в
питання дотримання вимог законодавства під час
Печерському районі міста Києва;
нарахування та виплати пенсій. Перевірено справ:
Здійснення заходів, спрямованих на детінізацію заробітної плати та легалізацію трудових відносин:
- проводити засідання комісії з
Розпорядженням голови Печерської районної в місті
питань погашення заборгованості
Києві державної адміністрації від 21.08.2013 № 451
із виплати заробітної плати
створена Комісія з розгляду питань погашення
(грошового забезпечення), пенсій,
заборгованості із виплати заробітної плати (грошового
стипендій та інших соціальних
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат та питань легалізації
виплат та питань легалізації виплати заробітної плати і
виплати заробітної плати і
зайнятості населення в Печерському районі та
зайнятості населення в
затверджений її склад. У роботі Комісії беруть участь
засідань
Печерському районі;
голова та перший заступник голови райдержадміністрації,
комісій
представники управління праці та соціального захисту
населення держадміністрації, фінансового управління
держадміністрації, відділу економіки держадміністрації,
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районної податкової інспекції, районного управління
Пенсійного фонду, районного управління статистики,
районного центру зайнятості, ГУНП у місті Києві,
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, Головного управління Держпраці в Київській
області.
- надавати до ДПІ у Печерському
За результатами проведених засідань Комісії з розгляду
районі ГУ ДФС у місті Києві
питань погашення заборгованості із виплати заробітної
інформацію щодо підприємств
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
району, на яких розмір середньої
соціальних виплат та питань легалізації виплати заробітної
заробітної плати значно нижчий
плати і зайнятості населення в Печерському районі
середнього показника по місту
надаються доручення Державній податковій інспекції у
Києву за відповідним видом
Печерському районі ГУ ДФС України у місті Києві, з
економічної діяльності.
метою вжиття заходів реагування.
Скорочення обсягів заборгованості із виплати заробітної плати:
-співпрацювати з
До Головного управління Держпраці в Київській області
правоохоронними та
управлінням праці та соціального захисту населення
контролюючими органами,
Печерської райдержадміністрації щомісячно надається
об'єднаннями профспілок та
перелік підприємств-боржників. Для проведення комплексу
роботодавців з метою підвищення
пошуково-слідчих дій щодо встановлення фактичного
відповідальності керівників
місцезнаходження директорів підприємств направляються
підприємств за порушення норм
листи до ДПІ у Печерському районі ДФС України у місті
оплати праці;
Києві та Печерського ГУНП у місті Києві.
- проводити відповідну роботу із
Для вжиття відповідних заходів по погашенню існуючої
власниками (засновниками)
заборгованості із виплати заробітної плати на
підприємств-боржників або
підприємствах, в установах та організаціях району,
уповноваженими ними органами
Печерською районною в місті Києві державною
щодо вжиття відповідних заходів,
адміністрацією направляються листи до власників
спрямованих на прискорення
(засновників).
погашення заборгованості із
виплати заробітної плати
працівникам;
- проводити моніторинг виплати
Моніторинг стану справ із виплати заробітної плати на
заробітної плати на підприємствах підприємствах,
установах та організаціях району
в установах та організаціях району проводиться щотижнево. Його результати надаються до
незалежно від форм власності.
Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
Станом на 01.01.2017 заборгованість із виплати заробітної
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плати працівникам бюджетних установ, організацій
району, які фінансуються за рахунок коштів, передбачених
в бюджеті міста Києва на 2016 рік по Печерському району
через головного розпорядника коштів міського бюджету Печерську районну в місті Києві держадміністрацію,
відсутня. На комунальних підприємствах заборгованість
відсутня.
За статистичними даними на 01.12.2016 заборгованість із
виплати заробітної плати мали 13 підприємств в сумі
23278,1 тис. грн., в т.ч. 11 економічно-активних
підприємств (21949,1 тис. грн.; 94,3 % в загальній сумі
заборгованості по району) та 3 економічно неактивних
(1329,0 тис. грн.; 5,7 % в загальній сумі заборгованості по
району).
Серед 11 економічно-активних підприємств:
5 підприємств державної форми власності з сумою
заборгованості 15314,7 тис. грн. (65,8 % в загальній сумі
заборгованості по району);
6 підприємств приватної форми власності з сумою
заборгованості 6634,4 тис. грн. (28,5 %).
Структура боргу Печерського району в загальній сумі
заборгованості із виплати заробітної плати по місту Києву
(78453,3 тис. грн.) становить 29,7 %.
3.3 Підвищення ефективності соціального захисту киян, допомога учасникам АТО
Реалізація заходів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки:
здійснювати
видачу
Відповідно до Порядку забезпечення технічними та
реабілітаційних
засобів
та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та
направлень
для
забезпечення інших категорій населення, затвердженого постановою
технічними та іншими засобами Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321,
реабілітації, в тому числі жінкам, спеціалістами управління праці та соціального захисту
які зазнали мастектомії;
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.
За січень-грудень 2016 року видано 107 технічних засобів
реабілітації: 54 палиць, 47 милиць, 4 годинника, 2
диктофона.
Відповідно до Порядку забезпечення санаторнокурортними 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.
За січень-грудень 2016 для отримання путівок на обліку
перебуває 1656 особа.За звітний період видана 277 путівки.
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Посилення адресності соціальної допомоги та підтримки незахищених верств населення:
- проводити реабілітаційні та У відділенні соціально-медичної реабілітації дітей з
корекційно
відновлювальні органічним ураженням центральної нервової системи та
заходи для дітей, хворих на ДЦП, розумово відсталих дітей систематично проводяться
у відділенні соціальної реабілітації реабілітаційні та корекційно-відновлювальні заходи для
дітей-інвалідів
Територіального дітей, відповідно до індивідуальних планів реабілітації. У
центру
соціального новому навчальному році до відділення зараховано 11 дітей
обслуговування
(надання – інвалідів, з них отримало реабілітацію — 10 осіб.
соціальних послуг) Печерського Відділенням протягом 2016 року
району;
надано 6071 соціально-медичну реабілітаційну послугу,
з
них: вихователями – 1753;логопедом- 415;практичним
психологом
- 317;лікарем неврологом –699 ;сестрою
медичною з масажу – 583;санітарно-гігієнічні та культурно
– гігієнічні – 2297; комунікативних заходів - культурномасових - 5; відкритих занять — 1; інше – 1.
- продовжувати роботу по обліку
осіб, які мають право на пільги, на
підставі
Єдиного
державного
автоматизованого реєстру (зняття з
обліку у зв'язку з вибуттям та
включенням нових громадян, які
набули права на пільги в
поточному місяці);
- забезпечувати електронний обмін
інформацією
по
нарахованих
сумах
пільговим
категоріям
громадян між управлінням праці
та соціального захисту населення і
підприємствами,
що
надають
житлово-комунальні
послуги,
послуги зв'язку;
забезпечувати
санаторнокурортним лікуванням, громадян,
постраждалих
внаслідок
Чорнобильської катастрофи (в т.ч.
дітей-інвалідів),
інвалідів,
ветеранів Великої Вітчизняної
війни та праці;

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 01.01.2017 перебуває на обліку в ЄДАРПі:

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.

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
01.01.2017:
Видано путівок:
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- 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
допомоги;
- сприяти розширенню єдиної
інформаційної
бази
даних
отримувачів усіх видів соціальної
допомоги забезпечувати

- реалізацію соціального проекту
"Картка киянина";

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:

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
міста Києва.
Прийнято заяв:
Видано «Карток киянина»:
Між виконавчим органом Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та ПАТ «Державний
ощадний
банк
України» укладено
договір
про
співробітництво в рамках проекту «Картка киянина» від
01.07.2015 № 9.
Ощадбанк, як учасник проекту «Картка киянина», здійснює
реєстрацію, облік та видачу карток за зверненнями
громадян, без ідентифікації пільгової категорії та активації
соціального додатка картки.
Управління здійснює ідентифікацію, реєстрацію, облік
окремих категорій громадян, які мають право на пільги,
доплати, допомоги та компенсації.
За квітень-грудень 2016 року, станом на 01.01.2017
Управлінням здійснено ідентифікацію карток «Картка
киянина» для 2662 осіб.

осіб

7138

90 %

справа

6719

110%

справа

9158

499
заява
картка

осіб

152%

25%

(дані січеньківтень 2016)

474
(дані січеньківтень 2016)

2662

18%

Між
виконавчим
органом
Київської
міської
державної
адміністрації та
ПАТ
«Державний
ощадний банк
України»
укладено
договір про
співробітництв
о в рамках
проекту
«Картка
киянина» від
01.07.2015 № 9.
Ощадбанк, як
учасник
проекту
«Картка
киянина»,
здійснює
реєстрацію,
облік та видачу
карток за
зверненнями
громадян, без
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ідентифікації
пільгової
категорії та
активації
соціального
додатка картки.
Управління
здійснює
ідентифікацію,
реєстрацію,
облік окремих
категорій
громадян, які
мають право на
пільги,
доплати,
допомоги та
компенсації.

- проводити роботу з
громадськими організаціями,
діяльність яких має соціальну
спрямованість, в рамках реалізації
міської цільової програми
«Соціальне партнерство».

Районною владою налагоджений тісний зв'язок з
громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну
спрямованість.
Організації
працюють
в
окремих
приміщеннях,
забезпечені
меблями,
оргтехнікою,
телефонами.
28.03.2016 в Печерській РДА відбулось засідання Комісії з
відбору районних громадських організацій для надання
фінансової підтримки з бюджету міста Києва. За
результатами відбору, фінансову підтримку отримують:
- організація ветеранів Печерського району м.Києва
(громадська організація);
- громадська організація Печерське районне відділення
Київського міського відділення Всеукраїнського об’єднання
ветеранів;
- громадська організація Печерське районне відділення
Київської міської спілки ветеранів Афганістану;
- Печерський районний осередок Київського відділення тис. грн.
української спілки в’язнів – жертв нацизму;
- Печерська районна організація Товариства Червоного
Хреста України;
- відокремлений підрозділ громадської організації «Спілка
Учасників, Ветеранів, Інвалідів АТО та бойових дій»;
- громадська організація інвалідів Чорнобиля Печерського
району м. Києва.
3.5 Реформування системи охорони здоров'я, забезпечення доступності якісних медичних послуг
- комплектування робочих місць Станом на 31.12.2016 із загальної чисельності лікарів, які
лікарів
КНП
«ЦПМСД» надають первинну медико-санітарну допомогу 60 лікарів посади
Печерського
району (фіз осіб) на 64 штатних посадах, з них 18 педіатрів та 46 забезпече

211,3

63%

34,5

122%

30,0

171%

25,5

303%

24,1

52%

78,4

100%

14,8

64

100%

106,7%
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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, %).

сімейних лікарів та дільничних терапевтів), забезпечені
комп’ютерами 58 (85,9%).

Станом на 31.12.2016 із загальної чисельності лікарів, які
надають первинну медико-санітарну допомогу дорослому
та дитячому населенню (48 фізичних осіб), в КНП
ЦПМСД» Печерського району працюють:
- дільничні терапевти: 8 фізичних осіб (16,7%);
- сімейні лікарі - 40 фізичних осіб (83,3%).
- У порівнянні з 2015 роком питома вага сімейних лікарів
зросла на 5,8%: дільничних терапевтів було 11 фізичних
осіб (22,5%); сімейних лікарів - 38 фізичних осіб (77,5%).
3.6 Підвищення стандартів у сфері освіти
Розвиток та оптимізація інфраструктури дошкільної та загальної середньої освіти
01.09.2016 року відновлено роботу після капітального
- будівництво нових та
ремонту тимчасово закритого дошкільного навчального
реконструкція існуючих закладів
закладу комбінованого типу № 720 (бул. Дружби Народів,
освіти відновлення діяльності
20-а) комунальної форми власності проектною потужністю
дошкільного навчального закладу
№ 720 (бул. Дружби Народів, 20-а) 4 групи, 50 місць.
Печерського району міста Києва;
- відновлення роботи
Відновлено роботу після капітального ремонту тимчасово
непрацюючих груп у
закртого дошкільного навчального закладу комбінованого
функціонуючих дошкільних
типу № 720 (бульв. Дружби народів, 20-А) комунальної
навчальних закладах комунальної
форми власності проектною потужністю 4 групи, 50 місць.
форми власності та дошкільних
навчальних закладів, які у
попередні періоди були передані у
використання за іншим
призначенням;
виведення початкової школи із
Не виведено початкову школу із структури гімназій та 1-7
структури гімназій та 1-7 класів зі
класів зі структури ліцеїв шляхом створення навчальноструктури ліцеїв шляхом
виховних комплексів
створення навчально-виховних
комплексів, у структурі яких буде
збережено школу І ступеня.

ні
комп’юте
рами
питома
вага
сімейних
лікарів

58

85,9%

83,3%

+5,8%

100%

Впровадження інноваційних методик та технологій у навчально-виховний процес
- участь в інноваційних проектах
всеукраїнського та міжнародного
рівнів та дослідноекспериментальних роботах;

Здійснювалася підготовча робота з питання проведення
експерименту
в
спеціалізованій
школі
№47
ім. А.С. Макаренка за темою «Формування навчальновиховного середовища в умовах міжкультурної комунікації
учнів».
Створення єдиного інформаційно-освітнього простору столиці
- забезпечення прийому дітей до
За січень-вересень 2016 року прийнято 707 дітей, за
дошкільних навчальних закладів у жовтень-грудень 2016 року - тимчасово призупинено

100%

707
(станом на

Неспівста
вні дані
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порядку черговості електронного
запису та доопрацювання
програмно-технічного комплексу
електронного запису дітей до
дошкільних навчальних закладів;

прийом дітей в ДНЗ на підставі листа Департаменту освіти і
науки від 30.09.2016 № 063-8750 у зв’язку з проведенням
технічних робіт щодо усунення недоліків веб-частини
системи електронного запису та позапланових робіт
модернізації електронної системи.

01.10.2016)

- створення та забезпечення
У зв’язку з відсутністю фінансування в галузі освіта на 2016
функціонування Міського та
рік районних центрів компетенції відкритої освіти не
районних центрів компетенції
створенно.
відкритої освіти.
3.7 Розвиток індустрії туризму
Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури міста:
-виконання завдань програми «Про
Програма затверджена Рішенням Київської міської ради
затвердження Міської цільової
від 11.02.2016 № 91/91, фінансування для виконання заходів
програми розвитку туризму в місті програми не доведено.
Києві на 2016-2018 роки»,
затвердженою Київською міською
радою від 11.02.2016 № 91/91.

- участь у розвитоку родієвого
Дані по цьому напрямку в розрізі району не ведуться.
туризму в місті Києві. Після
створення на київському
туристичному інтернет-порталі
календаря подій міста Києва,
розміщати інформацію про
заплановані заходи районного
рівня .
3.8 Задоволення культурних потреб киян, охорона культурної спадщини
- задоволення культурних та У січні – грудні 2016 року відбулось 184 районних
інформаційних потреб киян та культурно-мистецьких заходів:
гостей міста;
- 18 березня – організація концертної програми з нагоди
відзначення Дня працівників ЖКГ;
21 березня – літературно – музичний вечір до Всесвітнього
дня поезії у Національному історико – архітектурному музеї
«Київська фортеця»;
- 26 березня – театральний ярмарок до Міжнародного дня
театру у Національному історико – архітектурному музеї
«Київська фортеця» (спільно з ГО соціально – культурний

Програма
затверджена
Рішенням
Київської
міської ради
від
11.02.2016
№ 91/91,
фінансуванн
я для
виконання
заходів
програми не
доведено.

заходи

184

100%

288%
(49
заходів –
2015р)
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проект «ДжойФест»);
- 23 серпня 2016 р. о 16.00 відкриття виставки
«Метаморфози сучасності» у філії Київського
національного музею російського мистецтва «Центр
мистецтв «Шоколадний будинок»;
- 09 квітня о 14.00 – відкриття благодійної виставки творів
закордонних та українських митців «Чота за чотою» у
Національному історико-архітектурному музеї «Київська
фортеця;
- 01 червня 2016 року о 12.00 - благодійний захід «Свято
морозива» - спільний захід Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації, Національного Києво –
Печерського історико – культурного заповідника та ТМ
«Рудь».
- 03 червня 2016 року о 17.00 - відкриття виставки
фотографій «Діти у війні» в рамках відзначення Дня
захисту дітей – спільний захід Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації та філії Київського
національного музею російського мистецтва «Центр
мистецтв «Шоколадний будинок»;
- 17 червня 2016 року святковий концерт до Дня медичного
працівника у актовому залі Печерської РДА;
- 21 червня 2016 року о 15.00 відкриття виставки «Ми
ніколи не стали дорослими» та «Героїзм і Холокост» у фойє
Печерської РДА.
- до Дня вшанування пам’яті учасників бойових дій на
територіях інших держав- - 15.09.2016 творчий вечір у
Національному історико - архітектурному музеї «Київська
фортеця»; 15.09.2016 зустріч побратимів у «Національному
музеї історії України у Другій Світовій війні. Меморіальний
комплекс».
- До 30-ї річниці з дня Чорнобильської катастрофи, –1 ;
- до Дня героїв Небесної Сотні -2;
- до Дня рідної мови – 1;
до Міжнародного жіночого дня 8 березня – 1;

до Дня пам’яті та примирення та перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні – 1;
До Дня Європи – 1;
до Дня Києва – 1;
до Дня Конституції – 1;
до 75-річчя з дня народження Б. Ступки – 1;
до 25-ї річниці незалежності України – 6;
до Дня музики – 1;
до Дня музики – 1;
до Дня художника - ;
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продовження
роботи
з
комплектування бібліотек новою
літературою.

відкриття
у
публічних
бібліотеках
Інтернет-центрів,
втілення проекту «Електронна
бібліотека»;

до Дня захісника України – 3;
до Дня української писемності та мови – 1;
до Новорічних та Різдвяних свят -5;
районні заходи в Централізованій бібліотечній системі – 77;
районні заходи в дитячих музичних школах - 69
За січень – грудень 2016 р. бібліотечний фонд району
поповнено на 11751 примірників.

Інтернет-центри відкриті у 4-х публічних бібліотеках:
ім. Остапа Вишні; Світогляд; ім.І.Кудрі; ЦРБ
Салтикова-Щедріна.
Електронна бібліотека відсутня.

Тис. грн.

492,5

Тис. грн

24.0

Тис.грн.

23,6
75,0

Тис. грн

25,9

100 %

416,2% ( у
звітному
періоді 2015
року сумма
склала
118,33 тис.
грн.)

ім..

Зміцнення матеріально-технічної бази та розвиток закладів культури та мистецтва:
- впровадження енергозберігаючих
Придбання енергозберігаючих ламп
заходів (у т.ч. заміна вікон) у
Заміна вікон
закладах культури комунальної
власності;
проведення
ремонтів
у
Поточний ремонт, повірка лічильників, ремонт
приміщеннях закладів культури, тепломережі
які підпорядковані
відділу
культури, туризму та охорони
культурної спадщини.
3.9 Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та спорту
- реалізація державної молодіжної
Працює Студентська рада Печерського району:
політики. Формування здорового
- заходи щодо вшанування пам’яті загиблих студентів під
способу життя, організація
Крутами 29 січня 1918, підтримуються благоустрій та
культурного дозвілля, підтримка
належний санітарний стан могили студентів, яка розміщена
творчих ініціатив;
в парковій зоні Аскольдової могили на схилах Дніпра;
- проводяться збори студентів, які мешкають у
гуртожитках, на яких порушуються питання правил
проживання у гуртожитках, проводиться антиалкогольна і
антинікотинова розяснювальна робота.
Працює ―Школа резерву молоді‖
по залученню
молоді, а саме студентів-активістів вищих навчальних
закладів до державної служби, кількість слухачів якої
складає в середньому. Студенти закріплюються за
відділами та службами районної державної адміністрації,
найбільш талановиті студенти зараховуються до кадрового
резерву. Питання залучення до контрактної служби.

Фінансуван
ня
не
передбачен
о
Осіб

нарад

30

100%

2

100%

47
- реалізація заходів з питань
підтримки сім’ї та дітей.
Організація культурного дозвілля,
підтримка творчих ініціатив,
запровадження нової системи
сімейно-орієнтованого підходу,
підвищення ролі сім’ї у
суспільстві, оздоровлення дітей та
підлітків;

Оздоровлення 2016р. підбір дітей пільгових категорій:
«Молода гвардія»
ПДЗОВ «Зміна»
ДЗОВ «Зачарована долина»
ДЗСТ «Патрія»
Санаторій «Очаків»
КОЦ «Пролісок»
ДПУ «МДЦ «Артек» (Київська обл.)
ДОЛ «Маяк» (Миколаївська обл.)
ДТВ «Нарцис»
Протидія торгівлі людьми
Випадки виявлення жертв торгівлею людьми
Облік багатодітних сімей району:
сімей
дітей в сім’ях

- реалізація заходів, спрямованих
на розвиток фізичної культури та
спорту. Збереження мережі
дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, проведення спортивних
заходів та змагань.

Осіб

100%
7
120
22
44
32
21
1
106
12

Фінансуван
ня
не
передбачен
о

семінарів
осіб

2
1

100
100

кількість
кількість

458
1523

100
100

За звітний період 2016 року фактів закриття або
перепрофілювання спортивних шкіл в районі не було.
Відкриття нових відділень з пріоритетних олімпійських
видів спорту не було.

Школи

8

100

- 27

Зміна
юридичної
адреси 3
шкіл

Проводиться протягом листопада 2015 – квітня 2016 року
на базі вищих навчальних закладів, приймає участь 9 вищих
навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації та 6 вищих
навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, залучається до
участі 1200 студентів. Змагання проводяться з 8 видів
спорту серед студентів університетів та з 6 видів спорту
серед студентів коледжів.
Розпочалась спартакіада 2015-2016 років, за січень-березень
проведено 8 змагань.
- проведення традиційних щорічних фізкультурноспортивних масових заходів згідно з Єдиним календарним
планом спортивно-масових заходів на 2016 рік :
Районна спартакіада „Під золотими куполами Печерська‖
серед студентів вищих навчальних закладів;
Районна спартакіада „Здоров’я‖ серед професорськовикладацького складу вищих навчальних закладів;
Відкритий чемпіонат Печерського району з боротьби
самбо, проведено у березні 2016р;
Відкрита першість ДЮСШ «Динамівець» з фехтування,
проведено у квітні 2016р;
Змагання з футболу на Кубок голови Печерського району,
проведено у квітні 2016р.;
Змагання зі стрільби серед студентів вищих навчальних

Змагань

8

100

100

Кількість
команд

15

100

-17

Зменшення
кількості
вищих
навчальних
закладів

осіб

1200

100

100

Осіб
Команд
Осіб
Команд
Осіб
Команд
Осіб

240
17
150
6
100
8
50

100

100

100

100

100

100

100

100
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закладів, проведено у травні 2016р.;
Пробіг «Академічна миля»
Змагання зі спортивного танцю «Кубок Печерська – 2016»

Команд
Осіб
Осіб

6
200
500

100
100

Проведення олімпійського тижня в
закладах району(05-09 вересня 2016р.)

Заклади
освіти
Осіб
Осіб

24

100

3000
300

100

Осіб

200

загальноосвітніх

Районний олімпійський урок для учнів та студентів
Печерського району (08.09.2016р. На базі сш №181)
Зустріч зі спортивним активом району (09.09.2016р., актова
зала Печерської РДА)
Спартакіада серед вчителів загальноосвітніх навчальних
закладів району (17.09.2016р. – Новопечерська школа,
вул.Драгомирова, 9б)
Легкоатлетичний пробіг «Академічний крос - 2016»
(18.09.2016, територія Національного ботанічного саду
ім. М.М. Гришка)
Змагання до Всесвітнього дня Туризму (27.09.2016,
територія Національного ботанічного саду ім. М.М.
Гришка);
Відкрита першість Печерського р-ну з боротьби самбо15-16
жовтня, територія корпус №7 МАУП;
Відкрита першість ДЮСШ «Динамівець» з фехтування 29
жовтня, вул.П.Орлика, 10

Розвиток та збереження клубів за
місцем проживання населення (у
т.ч. підліткових)

Міжнародні змагання зі спортивного танцю «KYIV OPEN
2016» 26-27 листопада, вул.Фізкультури, 1
Першість Печерського р-ну м.Києва з шахів «Кришталева
тура» 13-15 грудня, ЗНЗ Печерського р-ну м.Києва
Відкрита першість ДЮСШ «Динамівець» з фехтування до
Нового року14-17 грудня, вул.П.Орлика, 10
Чемпіонат з плавання серед КФК правоохоронних органів
м. Києва16 грудня, басейн НТУ
Чемпіонат м.Києва з боротьби самбо24-25 грудня, територія
корпус №7 МАУП
Присвоєння ІІ-ІІІ
Спортивних розрядів
Клуби за місцем проживання Печерського районного у
м. Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
є одними із складових системи закладів, що забезпечують
позаурочну зайнятість учнів у Печерському районі м.
Києва.
З жовтня 2004 року згідно з рішенням районної ради та
розпорядженням голови Печерської районної у м. Києві
державної адміністрації підліткові клуби за місцем

100
100
Осіб

200

100

Осіб

160

100

Осіб

120

Осіб

400

100

Осіб

100

100

Осіб

600

100

Осіб

180

100

Осіб

150

100

Осіб

50

100

Осіб

600

100

Осіб

165

100
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проживання підпорядковуються центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.
Мережа клубів за місцем проживання Печерського
районного у місті Києві центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді становить 12 клубів.
За напрямками роботи вони поділяються на:
• клуби естетичного спрямування – 3 клуби
(«Веселка», «Червоні вітрила», «Молоді серця»);
• фізкультурно – оздоровчі – 3 клуби ( «Атлетика»,
«Форма», «Чайка»);
• різнопрофільні – 6 клубів («Супутник», «Юність»,
«Поділля», «Бригантина» , «Товариш», «Зміна»).
Гурткова робота, що проводиться в клубах, здійснюється на
безоплатній основі. Усього в клубах працюють 103 гуртків
та секцій, до роботи яких у залучено 1630 дітей, підлітків та
молоді.

клуби за
місцем
проживан
ня

12

100%

гуртки

103

100%

діти та
молодь

1630

100%
3.10 Забезпечення прозорості та відкритості управління процесами економічного і соціального розвитку
Відкритість використання
Керівники бюджетних установ попереджені про неухильне
публічних коштів,
виконання рішення Київської міської ради від 23.07.2015
підконтрольність бюджету міста
№764/1628
«Про
затвердження
Положення
про
впровадження та експлуатацію в місті Києві пілотного
проекту «Система електронних закупівель».
- подальша реалізація проекту
Розпорядниками коштів оприлюднюється інформація про
«Відкритий бюджет».
використання публічних коштів:
- обсяги бюджетних коштів;
- обсяги проведених видатків бюджету;
- інформація про укладені договори;
- інформація про стан використання договорів;
- кількість службових відряджень.
Налагодження ефективної роботи Адміністратори відділу (центру) впродовж звітного періоду
центрів надання адміністративних проводили роботу по забезпеченню виконання вимог
послуг
Законів України „Про адміністративні послуги‖ та „Про
здійснення
електронних дозвільну систему у сфері господарської діяльності‖,
консультацій заявників;
здійснювали прийом суб’єктів звернень та надавали
консультації по телефону, особисто на прийомі та у
електронному вигляді. У відділі (центрі) надання
адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації встановлено графік прийому
надання консультацій представниками надання
- моніторинг якості надання адміністративних послуг.
адміністративних послуг, в тому Адміністратори проводять постійний моніторинг
числі пряме анкетування або проходження справ, контроль за термінами їх розгляду та
Послуг
опитування заявників; проведення організаційні заходи щодо недопущення порушення

53856
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консультацій з
організаціями.

громадськими

термінів. У відділі (центрі) надання адміністративних
послуг надається 151 адміністративних послуг районного та
міського рівнів, залучено до роботи 9 структурних
підрозділів районної адміністрації та 8 територіальних
підрозділів органів виконавчої влади, які надають
адміністративні послуги. Також у відділі (центрі) надання
Дозвільні
адміністративних послуг видається 1 документі дозвільного документ
характеру (Декларація відповідності МТЗ).
и
Адміністраторами відділу (Центру) надання
адміністративних послуг Печерського району, за звітний
період, надано 53856 адміністративні послуги та видано 88
документів дозвільного характеру.
Забезпечення прозорості і відкритості розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання до органів влади
- проведення особистих, виїзних
прийомів громадян та прямих
(«гарячих») телефонних ліній
відповідно
до
затвердженого
графіку;

- проведення засідань постійно
діючої комісії з питань розгляду
звернень громадян у Печерській
райдержадміністрації, ведення та
надання
для
затвердження
протоколів засідань;

розміщення
на
веб-сайті
Печерського району інформації з
роз’ясненнями
конституційних
прав
і
свобод
громадян,
повноважень органів державної
влади
та
місцевого
самоврядування, та
інформації
про
розв’язання
актуальних
проблем з урахуванням питань, які
найбільше турбують мешканців
Печерського району.
Регулярне проведення телефонних
«гарячих
ліній»
з
питань
підприємництва.

За січень-грудень 2016 року головою районної
адміністрації проведено 19 особистих прийомів громадян,
13 виїзних особистих прийомів громадян, 28 прямих
«гарячих» телефонних лінії.
Всього за січень – грудень 2016 року прийнято на
особистих і виїзних прийомах 163 особи, здійснено 39
дзвінка на «гарячу» телефонну лінію.

Прийоми:
особисті,

На виконання вимог відповідного Указу Президента
України розпорядженням голови Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації № 30 від 27.01.2011
затверджено склад постійно діючої комісії з питань
розгляду звернень громадян. За січень-грудень 2016 року
проведено 12 засідання.

засідань

виїзні

88

19
13

«Гарячі»
лінії

28

Особи
Дзвінки

163
39
12

100,0 %
(12 засідань
січеньгрудень
2015)

За результатами розгляду питань на засіданнях районних
комісій надавались протокольні доручення для виконання
відповідним комунальним службам.
На сторінці Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації Єдиного веб-порталу територіальної громади
міста Києва постійно розміщується інформація про роботу
із зверненнями громадян.
Звіт відділу роботи із зверненнями громадян оновлюється
щотижнево.

За 2016 року надано 423 методичні консультації
суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність в
сфері торгівлі, ресторанного господарства, сфери побуту.

Темп
зниження
(на 32,4
%) ніж за
аналогічн
ий період
2015р.

Не співставні
дані

консульта
ції

423
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3.11 Охорона довкілля та безпека
Покращення стану та розвиток
зеленого господарства, збереження
природно - заповідного фонду:
- благоустрій територій міста,
розвиток зеленого господарства,

охорона та збереження зелених
насаджень;

Проведення робіт з озеленення та благоустрою територій,
капітального ремонту зелених насаджень вулиць міста,
реконструкції парків, скверів та бульварів міста.
Влаштування газонів.
Покращення стану зелених насаджень, благоустрій міста:
виконання програми комплексного розвитку зеленої зони
м. Києва до 2017 року та Концепції формування зелених
насаджень в центральній частині міста:
Санітарна обрізка дерев, вирізання сухого гілля
Видалення дерев
Санітарна обрізка кущів
Вирізка порослі

Для недопущення торгівлі рідкісними та ранньоквітучими
рослинами були проведені наступні заходи:
-за окремим дорученням голови від 02.03.2016
структурними підрозділами райдержадміністрації при
виконання своїх службових обов’язків посилено контроль
за місцями можливої торгівлі рідкісними рослинами;
-здійснювали
постійні
рейди
по
виявленню
та
попередженню
спроб знищення ранньоквітучих рослин мобільні
патрульні
групи, створені в КП УЗН Печерського району;
-спільно з правоохоронними органами, Державною
екологічної інспекцією м. Києва проводилися рейди в ході
операції «Первоцвіт».
Формування екологічної культури населення м. Києва. Екологічна освіта та просвітництво:

га

11,5817

105,3%

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2622
899
2812
3780

121,4%
149,8%
113,6%
110,4%

заходи

17

100
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- розміщення на офіційному сайті
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації інформації
щодо безпечної життєдіяльності
діяльність району у сфері охорони
довкілля.

проведення
просвітницької
діяльності з підприємствами та
установами
району
щодо
збереження
довкілля
та
дотримання природоохоронного
законодавства.

Розміщено на офіційному порталі районної
держадміністрації інформацію у сфері охорони довкілля:
- щодо проведення загальнодержавної акції «Первоцвіт2016»
- щодо проведення всесвітньої акції «Година Землі»
- щодо заборони з 1 квітня 2016 року на приготування
шашликів і інших продуктів на багатті в лісопаркових зонах
Києва.
- роз’яснення та уточнення щодо заборони з 1 квітня 2016
року на приготування шашликів і інших продуктів на багатті
в лісопаркових зонах Києва;
- щодо встановлення весняно-літньої заборони на лов
водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах
України у 2016 році,
- стосовно внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо охорони тваринного світу;
- щодо пожежонебезпечної ситуації в м. Києві
- повідомлення про утворення Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів;
- щодо пожежонебезпечної ситуації в м. Києві
- щодо проведення наради «Охорона праці та довкілля:
аспекти євроінтеграції;
- щодо проведення круглого столу «Стан атмосферного
повітря в місті Києві»;
- щодо проведення семінару «Питання світових стандартів
менеджменту управління, охорони праці та екології»;
- щодо заборони спалювання листя та сухостою;
-щодо проведення Всеукраїнського конкурсу «До чистих
джерел» -2016.
- Проведено навчально-консультативні заняття з
представниками підприємств району та надані необхідні
роз’яснення та відповіді на запитання.
- Спільно з Департаментом міського благоустрою та
збереження
природного
середовища
Київської
міськдержадміністрації, КП Київським міським будинком
природи, з залученням громадськості проведені заходи,
присвячені Всесвітньому дню охорони навколишнього
природного середовища.
- зустрічі з лідерами учнівського самоврядування та
учнями шкіл Печерського району з нагоди відзначення
Всеукраїнського Дня довкілля:«Довкілля починається з
тебе»
- Проведено нараду «Охорона праці та довкілля: аспекти
євроінтеграції.

шт.

14

100

Занять

11

100

Захід

1

100

Захід

1

100

Захід

1

100
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- Проведено круглий стіл «Стан атмосферного повітря в
місті Києві»
- Проведено семінар «Питання світових стандартів
менеджменту управління, охорони праці та екології»

Захід

1

100

Захід

1

100

