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Інформація про хід виконання завдань
та заходів Програми
за січень-грудень 2016 року
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% виконання
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№
з/п

Одиниці виміру

Звіт
«Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва за січень-грудень 2016 року»
у Солом’янському районі м. Києва

4
5
6
7
Бюджетно-фінансова політика
Недопущення
виникнення Заборгованості по виплаті заробітної
заборгованості
з
виплати плати немає.
заробітної плати в бюджетній
сфері
Підвищення рівня конкурентоспроможності промислового комплексу Солом’янського району
Проведення
щоквартального Щоквартально проводиться моніторинг
моніторингу участі промислових участі
промислових
підприємств
підприємств у закупівлях за району у закупівлях за кошти бюджету
кошти бюджету міста Києва
міста Києва.
Наповнення та супроводження База даних ІС «Промисловість і наука
інформаційної
бази
даних м. Києва» наповнюється промисловими
промислового
і
наукового підприємствами району постійно в
комплексу
м.
Києва повному обсязі.
«Промисловість і наука»
Проведення
аналізу Промислові підприємства району за
характеристик
імпортованої власні кошти, з урахуванням потреб
продукції
та
сприяння ринку, освоюють та впроваджують у
виробництву
нової виробництво нові види імпортозамінної
імпортозамінної
промислової продукції.
продукції
Так протягом звітного періоду
промисловими підприємствами було
освоєно наступні нові види продукції:
ДП "ЗАВОД 410 ЦА" -

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

2

3
продовжується освоєння робіт з
ремоторізації літака Ан-26 з наступним
присвоєнням йому модифікації Ан-26
МСБ; триває освоєння робіт по
ремонту та модернізації вертольота
Мі-8Т в модифікацію Мі-8МСБ;
отримано Сертифікат Державіаслужби
України на право виконання базового і
лінійного технічного обслуговування
вертольотів Мі-8МСБ; проведені льотні
випробування вертольота Мі-8МСБ
після
проходження
ремонтновідновлювальних робіт; продовжується
освоєння робіт по ремонту допоміжних
силових
установок
РУ-19-А300,
ТГ-16М.
ПАТ «КЦКБА» - розробка та
виготовлення
електромагнітного
клапану УФ96598-02 для насосних
установок АЕС.
ПрАТ «КЕВРЗ» - підприємством
розглядається питання щодо виконання
капітально-відновлювального ремонту
дизель-поїздів
серії
ДР1А;
продовжується робота по розгляду
питань стосовно ремонту із заміною
елементів колісних пар електропоїздів
HRCS2 виробництва «Hyundai Rotem»,
що експлуатуються ДП «Українська
залізнична швидкісна компанія».
-ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова -

Показники
виконання

Темп
росту/зниження у
% до січня-грудня
2015 року

1

Інформація про хід виконання завдань
та заходів Програми
за січень-грудень 2016 року

% виконання
Програми

Основні завдання та заходи
Програми на 2016 рік

Одиниці виміру

№
з/п

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

4

5

6

7

8

2

2.4

Сприяння
впровадженню
у
районне
господарство
енергозберігаючих
та
енергоефективних
технологій,
перехід промислових підприємств
на альтернативні види палива

2.5

Формування
переліку
промислової продукції для потреб
району
Проведення районних конкурсів
та
організація
виставковоярмаркової діяльності
Сприяння збільшенню кількості
підприємств, які сертифікували
власну
систему
якості
на
відповідність
державному
стандарту ISO 9001-2001

2.6

2.7

3
триває
освоєння
нової
моделі
однофазного
лічильника
електроенергії, виготовлення деталей
стрілецької зброї та бронетехніки,
освоєння нових деталей на замовлення
з Німецькими фірмами.
Протягом
звітного
періоду
промисловими підприємствами району
було
запроваджено
низку
енергозберігаючих
та
енергоефективних технологій, а саме:
- Комплексна термосанація в
виробничих будівлях;
- Реконструкція систем гарячого
водопостачання;
- Реконструкція котелень;
- Модернізація систем освітлення;
- Модернізація
обладнання
виробничих потужностей.
Проводиться робота щодо формування
переліку промислової продукції для
потреб району.
Промислові підприємства району у разі
потреби беруть активну участь у
виставково-ярмарковій діяльності.
У звітному періоді запроваджено
стандарти на підприємствах району,
таких як:
ВАТ
«Меридіан»
ім.
С.П.Корольова - ISO 9001:2008 № UA
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3.1

Ініціація
та
попереднє
погодження
з
профільними
структурними
підрозділами
інвестиційних
пропозицій
з
подальшим
винесенням
на
розгляд
постійно
діючої
конкурсної комісії по залученню
інвесторів
до
фінансування
будівництва,
реконструкції,
реставрації
тощо
об’єктів
житлового
та
нежитлового
призначення,
незавершеного
будівництва,
інженернотранспортної
інфраструктури
Солом’янського району м. Києва
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228056;
ПрАТ «Екологоохоронна фірма
«Креома-Фарм» - ДСТУ ISO 9001:2009,
ДСТУ ISO 22000:2007, ДСТУ ISO
13485:2005;
ТОВ «Завод паковань «Ротекс» - ДСТУ
ISO 9001:2009.
Інвестиційна політика
На
опрацюванні
Солом’янською
районною в місті Києві державною
адміністрацією
перебуває
22
інвестиційних
проекта,
схвалених
постійно-діючою конкурсною комісією
по залученню інвесторів, в тому числі:
6
–
інвестиційних проектів з
будівництва;
15 – інвестиційних проектів з
реконструкції;
1
–
інвестиційні
проекти
з
облаштування об’єктів.
Спільно з КП «Київське інвестиційне
агентство» з метою визначення
інвестиційної складової та подальшого
подання на міську інвестиційну
комісію опрацьовується інформація по
інвестиційних проектах за адресами:
1) вул. Т. Яблонської;
2) вул. Єреванська 3А ;
3) вул. М. Донця 18-В;
4) вул. М. Донця 15-А;
5) бульв. Івана Лепсе,23-А;

2

3.2

Супроводження та моніторинг
виконання
інвестиційних
договорів,
укладених
за
результатами
проведення
інвестиційних
конкурсів
із
залучення
інвесторів
для
будівництва,
реконструкції,
реставрації
тощо
об’єктів
житлового
та
нежитлового
призначення,
незавершеного
будівництва,
інженернотранспортної
інфраструктури
Солом’янського району м. Києва

3
6) бульв. Івана Лепсе 1/28;
7) вул. Кадетський Гай 13;
8) вул. Волинська, 4-А;
9) вул. Солом’янська 33.
В період січень-грудень 2016 року
Солом’янською районною в місті Києві
державною
адміністрацією
нових
інвестиційних договорів не укладалось.
Здійснюється постійне супроводження
та
моніторинг
виконання
18-ти
інвестиційних
договорів
раніше
укладених за результатами проведення
інвестиційних конкурсів.
Крім того, по наданому на погодження
виконавчому органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) проект розпорядження
Про затвердження рішення постійно
діючої
конкурсної
комісії
по
залученню інвесторів до фінансування
будівництва, реконструкції, реставрації
тощо
об’єктів
житлового
та
нежитлового
призначення,
незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста
Києва щодо заміни розпорядника та
балансоутримувача
за
адресою:
вул.
Нововокзальна,
37»
опрацьовуються
зауваження
юридичного управління виконавчого
органу
Київської
міської
ради
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5
6
7
(Київської
міської
державної
адміністрації).
Після
внесення
змін, проект розпорядження буде
повторно направлено на погодження до
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації).
Збільшення
інвестиційних Солом’янською районною в місті Києві
пропозицій за рахунок об’єктів державною адміністрацією спільно з
незавершеного
будівництва, КП «Київське інвестиційне агентство»
територій
непрацюючих опрацьовується
питання
щодо
промислових
підприємств, реалізації
інвестиційного об’єкту
неефективно використовуваних «Будівництво житлового будинку з
земельних
ділянок,
проектів дитячим дошкільним закладом по
комплексної
реконструкції вул. Івана Лепсе 81-а» по якому було
Солом’янського району м. Києва
видано розпорядження виконавчого
органу
Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 25.03.2015 № 269
«Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу. Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.07.2013 № 1138
«Про
проведення
інвестиційних
конкурсів із залученням інвесторів до
реалізації інвестиційних проектів».
Підвищення ефективності управління комунальним майном територіальної громади Солом’янського району м. Києва
Оптимізація
структури Прийнято рішення Київської міської
комунальних
підприємств ради від 09.10.2014 № 270/270 «Про
Солом’янського району м. Києва удосконалення структури управління
та
кількості
неефективно житлово-комунальним господарством

8

2
працюючих
збиткових
підприємств
комунальної
власності
району,
які
не
створюють
економічного
та
соціального ефекту для розвитку
району, здійснюють споріднену
діяльність або дублюють функції,
з метою скорочення навантаження
на бюджет м. Києва

4.2

Проведення обстеження об’єктів,
переданих в оренду, здійснення
контролю
за
виконанням
зобов’язань,
передбачених
договорами оренди майна

3
міста Києва», з метою координації
діяльності та удосконалення роботи
комунальних
підприємств,
що
здійснюють свою діяльність у сфері
утримання
та
обслуговування
житлового фонду, для вирішення
спільних економічних та соціальних
завдань,
врегулювання
майнових
питань, створення оптимальних умов
для контролю за вжиттям заходів,
спрямованих на зменшення розмірів
дебіторської
та
кредиторської
заборгованості, Київська міська рада
прийняла рішення від 14.05.2014 №
467/1331 «Про створення комунального
концерну
«Центр
комунального
сервісу» до якого включити КП
«Індустріальне», КП «Батиївське», КП
«Відрадненське», КП «Грушківське»
КП «Залізничне», КП «Чоколівське»
Солом’янської районної в місті Києві
державної адміністрації.
Створена комісія по обстеженню
об'єктів
комунальної
власності
територіальної громади м. Києва
переданих в оренду щодо виконання
умов договору оренди. Об’єкти, які
передані в орендне користування,
обстежено в повному обсязі.
Ведеться претензійна - позовна робота
по діючим договорам та щомісячно
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4.3

Проведення аналізу важливості
соціальних функцій комунальних
підприємств, що мають бюджетне
фінансування,
підготовка
пропозицій щодо зменшення
залежності
комунальних
підприємств від
бюджетного
фінансування за рахунок розвитку
госпрозрахункової діяльності
Реалізація
проекту
«Єдина
інформаційна
система»
(інформація по об’єктах, що
знаходяться
у
власності
територіальної громади міста
Києва)

4.4

5
5.1

3
подається звіт до Департаменту
комунальної власності м. Києва про хід
її виконання за встановленою формою.
Комунальні
підприємства,
які
перебувають у сфері управління
Солом’янської районної в місті Києві
державної адміністрації не отримують
фінансової підтримки з бюджету міста
Києва.
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% до січня-грудня
2015 року

1

Інформація про хід виконання завдань
та заходів Програми
за січень-грудень 2016 року

% виконання
Програми

Основні завдання та заходи
Програми на 2016 рік

Одиниці виміру

№
з/п

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

4

5

6

7

8

163

100

Балансоутримувачами: комунальним
підприємством «Керуюча компанія з
обслуговування
житлового
фонду
Солом'янського району м. Києва»,
управлінням освіти Солом'янської
районної в місті Києві державної
адміністрації; управлінням охорони
здоров'я Солом'янської районної в місті
Києві
державної
адміністрації,
навчально-виховний
комплекс
допрофесійної підготовки та технічної
творчості
молоді
міста
Києва
призначені відповідальні особи, які
вносять інформацію в систему ЄІС та
забезпечують актуалізацію даних.
Розвиток споживчого ринку
Проведення
районних Ярмаркові заходи в Солом’янському
одн.
продовольчих
ярмарків
з районі
проводяться
щоп’ятниці,
реалізації сільськогосподарської щосуботи та щонеділі. За 2016 рік на

2

5.2

5.3

продукції
та
продовольчих
товарів
із
залученням
на
споживчий
ринок
району
додаткових товарних ресурсів із
різних регіонів України
Взаємодія з фіскальною службою
та правоохоронними органами з
недопущення несанкціонованої та
стихійної торгівлі

Впорядкування розміщення малих
архітектурних форм і тимчасових
споруд у сфері торгівлі та
побутового
обслуговування
населення

3
території району проведено 163
ярмаркових заходи, залучено 21635
суб’єктів господарювання, реалізовано
16704 тонн продукції.
Станом на 31.12.2016 працівниками
поліції
різних
підрозділів
Солом’янського управління поліції ГУ
НП в місті Києві спільно з
представниками
структурних
підрозділів Солом’янської районної в
місті Києві державної адміністрації та
СЕС Солом’янського району м Києва
проведено 56 рейдів по території
району, спрямованих на ліквідацію
осередків несанкціонованої торгівлі.
Задокументовано правопорушень та
складено: - 174 адміністративних
протоколів за статтею 160 КУпАП;
- 648 адмінпротоколів за статтею 152
КУпАП.
Матеріали відносно зазначених осіб,
що скоїли ці правопорушення, для
прийняття остаточного рішення були
направлені до судових інстанцій та
Адміністративної комісії КМДА.
Згідно
з
п.
1
розпорядження
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) від 16.06.2015 № 585
«Про затвердження Комплексної схеми

Показники
виконання

Темп
росту/зниження у
% до січня-грудня
2015 року

1

Інформація про хід виконання завдань
та заходів Програми
за січень-грудень 2016 року

% виконання
Програми

Основні завдання та заходи
Програми на 2016 рік

Одиниці виміру

№
з/п

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

4

5

6

7

8

од.

166

100

100

Відсутність
фінансування
демонтажних робіт
з міського бюджету

2

5.4

Першочергове
надання
торговельних місць безпосереднім
виробникам
та
збільшення
кількості «соціальних» торгових
місць
для
реалізації
плодоовочевої
продукції,

3
розміщення
тимчасових
споруд
торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення
для
здійснення
підприємницької
діяльності в м. Києві» затверджено
Комплексну
схему
розміщення
тимчасових споруд на території
Солом’янського району міста Києва.
Спірні питання направляються на
розгляд міської Комісії з питань
розміщення
тимчасових
споруд
торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення
для
здійснення
підприємницької
діяльності,
засобів
пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі,
майданчиків для харчування біля
стаціонарних закладів ресторанного
господарства до складу якої включено
уповноважену
посадову
особу
Солом’янської районної в місті Києві
держаної адміністрації.
Проведено
демонтаж
тимчасових
споруд
та
об’єктів
пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі.
Керівниками підприємств ринкової
мережі, станом на 31.12.2016 виділено
таку кількість соціальних місць:
- ринок «Севастопольський» - 167
місць (оплата становить 3 грн);
- ринок «Солом’янський» - 6 місць

Показники
виконання

Темп
росту/зниження у
% до січня-грудня
2015 року

1

Інформація про хід виконання завдань
та заходів Програми
за січень-грудень 2016 року

% виконання
Програми

Основні завдання та заходи
Програми на 2016 рік

Одиниці виміру

№
з/п

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

4

5

6

7

8

одн.

230

100

2
вирощеної
на
власних
присадибних
ділянках
на
продовольчих ринках району
Залучення
суб’єктів
господарювання сфери торгівлі та
побутових послуг до участі в
міських соціальних програмах

5.5

6
6.1

6.2

3

Показники
виконання

Темп
росту/зниження у
% до січня-грудня
2015 року

1

Інформація про хід виконання завдань
та заходів Програми
за січень-грудень 2016 року

% виконання
Програми

Основні завдання та заходи
Програми на 2016 рік

Одиниці виміру

№
з/п

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

4

5

6

7

8

50

100

(безкоштовно);
- ринок «Відрадненський» - 57 місць.

Суб’єктами
підприємницької
одн.
діяльності сфери побутових послуг
надається адресна допомога
мало
захищеним
верствам
населення.
Надано адресну допомогу надано 50
особам.
Надання адміністративних послуг
Проведення підготовчих робіт та
З
метою
мінімізації
кількості
впровадження системи управління документів та процедурних дій, що
якістю адміністративних послуг
вимагаються
для
отримання
на базі стандартів ISO 9001, в
адміністративних послуг затверджені
тому числі мінімізація кількості
інформаційні та технологічні картки,
документів та процедурних дій,
які направлені до управління (Центру)
що вимагаються для отримання
надання
адміністративних
послуг
адміністративних послуг; надання м. Києва для стандартизації процедури
пропозицій до критеріїв оцінки
надання
адміністративних
послуг
роботи адміністраторів та
м. Києві
суб’єктів надання
В Центрі постійно проводиться
адміністративних послуг
анкетування
суб’єктів
звернення,
здійснюється
його
аналіз,
за
результатами вживаються відповідні
заходи.
Відкриття філій центрів надання
Розроблений проект реконструкції
адміністративних послуг для
приміщення
для
розміщення
підвищення якості, доступності та територіального підрозділу ЦНАП,
комфорту населення при
відкриття заплановано на перший
отриманні адміністративних
квартал 2017 року.
послуг

6.4

6.5

7
7.1
7.1.1

Показники
виконання

% виконання
Програми

Інформація про хід виконання завдань
та заходів Програми
за січень-грудень 2016 року

2
3
4
5
6
Оптимізація процедур надання На офіційному сайті адміністрації в
адміністративних послуг
розділі «Адміністративні послуги»
розміщена інформація про механізм
отримання
адмінпослуг,
перелік
необхідних документів, порядок запису
на прийом через Інтернет та Інструкція
для
батьків
щодо
запису
до
дошкільного навчального закладу.
Створення єдиного стандарту Проводиться постійна робота щодо
надання адміністративних послуг стандартизації
надання
адміністративних послуг по місту
Києві на базі Департаменту (Центру)
надання адміністративних послуг.
Розширення
переліку Відноситься
до
компетенції
адміністративних послуг, що Департаменту
(Центру)
надання
надаються
в
електронному адміністративних послуг виконавчого
вигляді
органу
Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).
Розвиток індустрії туризму
Просування київського туристичного продукту в регіонах України
Розвиток подієвого туризму в У І кварталі 2016 року у
районі, створення, видання та Солом’янському
районі
були
розміщення
на
київському проведені наступні заходи:
туристичному
інтернет-порталі 1.
Державним музеєм авіації календаря подій району
розважальна програма для дітей
«Новий рік для дітей у літаку ІЛ -86».
2.
Секцією «Пласт» підліткового
клубу за місцем проживання «Шанс»
об’єднання підліткових клубів за
місцем проживання «Либідь»:

Темп
росту/зниження у
% до січня-грудня
2015 року

1
6.3

Основні завдання та заходи
Програми на 2016 рік

Одиниці виміру

№
з/п

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

7

8

2

3
Розважальна програма для дітей
«Різдв’яна свічечка»;
Вшанування памяті студентів
загиблих під час боїв під крутами у
1918 році;
Спортивно-оздоровчий захід виїзний учбовий табір «Пластунів»;
Змагання з нагоди Дня пластуна.
3. Районним управлінням освіти
( Палац дитячої та юнацької
творчості):
Навчально-тренувальні
лижгі
збори
вихованців
туристичнокраєзнавчого відділу ПДЮТ;
Районний чемпіонат з техніки
пішохідного туризму в закритих
приміщеннях.
У ІІ кварталі 2016 року у
Солом’янському
районі
були
проведені наступні заходи:
1. Державним музеєм авіації –
фестиваль ретро-автомобілей «OLD
CAR LAND», розважальна програма
для дітей та дорослих «День, (можливо
ніч …), відкритих дверей присвячених
Всесвітньому
Дню
Музеїв»,
розважальна програма для дітей
«САМАЛЬОТ-ФЕСТ».
2.
Районним управлінням освіти районний туристичний зліт.
3.
Секцією «Пласт» підліткового

Показники
виконання

Темп
росту/зниження у
% до січня-грудня
2015 року

1

Інформація про хід виконання завдань
та заходів Програми
за січень-грудень 2016 року

% виконання
Програми

Основні завдання та заходи
Програми на 2016 рік

Одиниці виміру

№
з/п

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

4

5

6

7

8

2

3
клубу за місцем проживання «Шанс»
об’єднання підліткових клубів за
місцем проживання «Либідь»:
спортивні змагання з спортивного
орієнтування серед гуртківців секції
«Пласт».
4.
Висаджена алея українськогрузинської
дружби
у
парку
Відрадному.
5.
Інформація про заплановані
заходи подається до управління
туризму Департаменту економіки та
інвестицій Київської міської державної
адміністрації
У ІІІ кварталі 2016 року у
Солом’янському
районі
були
проведені наступні заходи:
Державним музеєм авіації Ukraine Avia Fest - Авіаційний
Фестиваль
України
та
п’ятий
фестиваль «OldCarLand».
Проведені районі змагання
присвячені Всесвітньому дня туризму
у Солом’янському ландшафтному
парку.
У ІV кварталі 2016
року у
Солом’янському
районі
були
проведені наступні заходи:
- Державним музеєм авіації Авіафестиваль, присвячений 13-ій

Показники
виконання

Темп
росту/зниження у
% до січня-грудня
2015 року

1

Інформація про хід виконання завдань
та заходів Програми
за січень-грудень 2016 року

% виконання
Програми

Основні завдання та заходи
Програми на 2016 рік

Одиниці виміру

№
з/п

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

4

5

6

7

8

2

8
8.1

8.2

8.3

8.4

3
річниці створення Музею;
- Проведені районні учнівські змагання
з
паркового
орієнтування
у
Ландшафтному парку Солом’янського
району м. Києва.

Показники
виконання

Темп
росту/зниження у
% до січня-грудня
2015 року

1

Інформація про хід виконання завдань
та заходів Програми
за січень-грудень 2016 року

% виконання
Програми

Основні завдання та заходи
Програми на 2016 рік

Одиниці виміру

№
з/п

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

4

5

6

7

8

Реформування житлово-комунального господарства
У січні-грудні 2016 року виконувалися тис. грн
375
роботи з капітального ремонту у
житловому фонді району, передбачені
Програмою економічного і соціального
розвитку м. Києва.

Капітальний ремонт житлового
фонду (покрівлі, електромережі/
електрощитові,
фасади,
внутрішньобудинкові
мережі,
сходові клітини) Солом’янського
району м. Києва
Реконструкція,
заміна
та Розпорядженням виконавчого органу
модернізація
ліфтового Київської міської ради (Київської
господарства на території району міської державної адміністрації) від
15.09.2016
№
840
затверджено
адресний
перелік
об'єктів
для
виконання
робіт
із
заміни
(реконструкції) та модернізації ліфтів у
житлових будинках м. Києва у 2016
році ( в роботі 14 об’єкти з 18).
Виконання робіт з асфальтування За січні-грудні 2016 року виконувались
прибудинкових
територій роботи з асфальтування
однієї
житлових
будинків
та прибудинкової території.
міжквартальних
проїздів
на
території району
Ремонт та облаштування дитячих і У січні-грудні 2016 року роботи з
спортивних
майданчиків
в облаштування дитячих і спортивних

100%

шт.

14

77,8%

од.

4

100%

8.5

8.6

8.7

8.8

9
9.1

Реконструкція та будівництво
мереж
малоповерхової
(приватної)
забудови
(водопостачання, водовідведення,
каналізування)
на
території
району
Проведення курсів з підготовки
управителів майном житлового
комплексу та з питань утворення
об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків
і
утримання житлового фонду в
Солом’янському районі м. Києва
Юридична
та
методологічна
підтримка функціонування та
створення
об’єднань
співвласників багатоквартирних
будинків на території району
Залучення будинкових громад та
інших
форм
самоорганізації
населення
до
управління
житловим фондом району
Створення
та
забезпечення
функціонування он-лайн бази
енергетичних аудитів

Показники
виконання

3
4
5
майданчиків у Солом'янському районі
м. Києва не виконувалися.
Відповідно до Програми економічного тис.грн.
31108,1
і соціального розвитку м. Києва на .
2016 рік передбачено фінансування на
будівництво
каналізаційної
та
водопровідної мереж 6 об’єктів на суму
31108,1 тис. грн.
Проводиться
консультативнороз’яснювальна робота з ініціативними
групами
щодо
визначення
співвласниками житлових будинків
управителя та створення об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків.
Проводиться
консультативнороз’яснювальна робота з об’єднаннями
співвласників
багатоквартирних
будинків району та ініціативними
групами по створенню об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків.
Приймання виконаних ремонтних робіт
капітального характеру у житлових
будинках здійснюється за погодженням
з їх мешканцями.
Підвищення енергоефективності та енергозбереження
Проведено
енергетичний
аудит
житлових будинків і об'єктів соціальної
сфери.
Розроблено
енергетичні
паспорти будівель.

Темп
росту/зниження у
% до січня-грудня
2015 року

2
Солом’янському районі м. Києва

Інформація про хід виконання завдань
та заходів Програми
за січень-грудень 2016 року

% виконання
Програми

1

Основні завдання та заходи
Програми на 2016 рік

Одиниці виміру

№
з/п

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

6

7

8

99,9

2

10.2

10.3

Сприяння збереженню існуючих
робочих місць та розширенню
сфери прикладання праці за
рахунок створення нових робочих
місць, в тому числі шляхом
надання
роботодавцям
компенсації єдиного соціального
внеску, допомоги по частковому
безробіттю,
організації
громадських та інших робіт
тимчасового характеру
Організація
та
проведення
навчання для молодих осіб, які
виявили
бажання
провадити
підприємницьку
діяльність,
підтримка молоді з питань
відкриття власної справи, в тому
числі
шляхом
виплати
одноразової
допомоги
по
безробіттю
для
організації
підприємницької діяльності
Проведення
масових
інформаційних
та
профорієнтаційних заходів за
участю роботодавців, у першу
чергу
серед
учнів
загальноосвітніх шкіл та молоді,
яка вперше шукає роботу, з метою
популяризації та підвищення
престижності
робітничих

Показники
виконання

3
4
5
6
Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення
Протягом звітного періоду прийнято 12
рішень про часткову компенсацією
роботодавцям Солом’янського району
фактичних витрат на сплату єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, при
працевлаштуванні
працівників
на
новостворені робочі місця.

Протягом звітного періоду професійне
навчання, підготовку та перепідготовку
проходили (з перехідним залишком
минулого року) 603 чол.
Також було відкрито власну справу та
виплачено одноразову допомогу 21
особам.

Солом’янський
районний
центр
зайнятості разом із соціальними
партнерами (соціальною службою для
молоді, працівниками освіти та метод
кабінетом Солом’янського району)
постійно проводить профорієнтаційну
роботу
з
учнівською
молоддю.
Діяльність
центру
зайнятості
спрямована
на
проведення

Темп
росту/зниження у
% до січня-грудня
2015 року

1
10
10.1

Інформація про хід виконання завдань
та заходів Програми
за січень-грудень 2016 року

% виконання
Програми

Основні завдання та заходи
Програми на 2016 рік

Одиниці виміру

№
з/п

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

7

8

2
професій

10.4

Сприяння погашенню боргів із
виплати заробітної плати та
недопущення утворення нової
заборгованості на підприємствах,
установах та організаціях району
незалежно
від
форм
господарювання

3
інформаційних та консультаційних
заходів, орієнтування молоді на
професії, які користуюся попитом на
ринку праці.
Проводиться
інформаційний
моніторинг підприємств району з
питань дотримання законодавства про
працю, зокрема в частині наявності
заборгованості із заробітної плати.
Проведено інформаційний моніторинг
25 підприємств відносно наявності
заборгованості із заробітної плати. За
результатами моніторингу з метою
вжиття відповідних заходів направлено
13 подань до правоохоронних органів
та 20 – до ГУ Держпраці у Київській
області, по 5 підприємствах направлено
звернення до власників підприємств.
Ініціюється перед власниками або
уповноваженими
органами
притягнення
до
відповідальності
керівників підприємств, установ та
організацій району у разі несвоєчасної
виплати заробітної плати працівникам
та невиконання графіків погашення
заборгованості із заробітної плати.
За січень-грудень 2016 року проведено
12 засідань тимчасової комісії, на яких
заслухано
та
попереджено
про
дисциплінарну відповідальність 55
керівників підприємств та вжито 69

Показники
виконання

Темп
росту/зниження у
% до січня-грудня
2015 року

1

Інформація про хід виконання завдань
та заходів Програми
за січень-грудень 2016 року

% виконання
Програми

Основні завдання та заходи
Програми на 2016 рік

Одиниці виміру

№
з/п

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

4

5

6

7

8

2

10.5

11
11.1

3
інших заходів впливу. Внаслідок
спільної роботи райдержадміністрації,
правоохоронних та контролюючих
органів району протягом січня-вересня
2016 року виплачено заборгованої
заробітної плати на суму 9762,4 тис.
грн.
Заборгованості із виплати заробітної
плати в установах, що фінансуються з
державного
бюджету
та
на
комунальних підприємствах, переданих
до сфери управління Солом’янської
районної в місті Києві державної
адміністрації, немає.

Показники
виконання

Темп
росту/зниження у
% до січня-грудня
2015 року

1

Інформація про хід виконання завдань
та заходів Програми
за січень-грудень 2016 року

% виконання
Програми

Основні завдання та заходи
Програми на 2016 рік

Одиниці виміру

№
з/п

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

4

5

6

7

8

Недопущення заборгованості із
виплати заробітної плати на
підприємствах,
установах
та
організаціях,
заснованих
на
комунальній
власності
територіальної громади м. Києва,
та на підприємствах державної
власності, переданих до сфери
управління виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Підвищення ефективності соціального захисту киян, допомога учасникам АТО
Продовження реалізації проекту Протягом січня-березня 2016 року
багатофункціональної
картки зареєстровано в системі «Картка
«Картка киянина» з розширенням киянина» 996 пільгових категорій
залучених категорій населення та населення району. В ході реалізації
спектра надання послуг
даного соціального проекту введено до
системи «Картка киянина» 61415 осіб.
На даний час видано, у т. ч. повторно
63589 карток, з них у І кв. 2016 року –
855 карток.
У зв'язку з припиненням діяльності
ПАТ "КБ Хрещатик" з 05.04.2016
інформація про хід виконання проекту

2

12
12.1
12.1.1

13
13.1

13.2

Показники
виконання

Темп
росту/зниження у
% до січня-грудня
2015 року

1

Інформація про хід виконання завдань
та заходів Програми
за січень-грудень 2016 року

% виконання
Програми

Основні завдання та заходи
Програми на 2016 рік

Одиниці виміру

№
з/п

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

3
4
5
6
7
8
«Картка киянина» відсутня.
Реформування системи охорони здоров'я, забезпечення доступності якісних медичних послуг
Продовження процесу реформування та модернізації системи охорони здоров’я у Солом’янському районі м. Києва (на вторинному рівні)
Продовження реконструкції та За січень-грудень 2016 року роботи з
будівництва закладів охорони капітального ремонту КНП «КДЦ»
здоров’я на території району
Солом’янського району м. Києва не
велись, фінансування не було. Наразі
проект проходить державну експертну
оцінку.
Підвищення стандартів у сфері освіти
Відновлення
роботи Зміни в мережі груп дошкільних
непрацюючих
груп
у навчальних
закладів
району
функціонуючих
дошкільних відбуваються на початок навчального
навчальних закладах комунальної року. На 01.09.2016 відновлено
власності
та
дошкільних роботу 5 груп для дітей дошкільного
навчальних закладів, які у віку у працюючих дошкільних
попередні періоди були передані у навчальних закладах району.
використання
за
іншим Проводяться капітальні будівельні
призначенням
роботи 2-х груп в ДНЗ №355
«Ясочка» та 2-х груп приміщення
ДНЗ №211 в рамках реалізації
інвестиційного проекту Українського
фонду
спеціальних
інвестицій
«Сприяння
розвитку
соціальної
інфраструктури УФСІ».
Забезпечення прийому дітей до Спеціалісти
дошкільного
відділу
дошкільних навчальних закладів у управління
освіти
Солом’янської
порядку черговості електронного районної в місті Києві державної
запису
та
доопрацювання адміністрації здійснюють технічний і
програмно-технічного комплексу методичний
супровід
програми
електронного запису дітей до електронного запису дітей у дошкільні

3
навчальні заклади, що зазначено в їх
посадових
обов’язках.
Технічна
підтримка
батьків
здійснюється
шляхом опрацювання електронних
запитів
зі
скриньки
support@dnz.kiev.ua.
З
метою
ефективного
функціонування електронної черги,
спеціалістами дошкільного відділу
здійснюється
методична підтримка
керівників ДНЗ району.
Управлінням освіти видано наказ від
28.08.2015 № 222 «Про впорядкування
даних
автоматизованої
системи
«Електронний дитячий садок».
Даним
наказом
зобов’язано
керівників дошкільних навчальних
закладів та шкіл – дитячих садків
району
впорядкувати
електронні
сторінки
навчальних
закладів,
особливу увагу звернувши
на
наявність повторних записів про одну і
ту ж дитину, та видалення таких
записів з більшими індивідуальними
номерами у Реєстрі.
Спеціалістами управління освіти
систематично проводяться вибіркові
перевірки комплектування вікових груп
у дошкільних навчальних закладах у
відповідності до порядкових номерів
електронної системи запису.

Показники
виконання

Темп
росту/зниження у
% до січня-грудня
2015 року

2
дошкільних навчальних закладів

Інформація про хід виконання завдань
та заходів Програми
за січень-грудень 2016 року

% виконання
Програми

1

Основні завдання та заходи
Програми на 2016 рік

Одиниці виміру

№
з/п

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

4

5

6

7

8

2

13.3

3
Керівникам закладів наголошено на
неухильному дотриманні Порядку
електронного
запису
дітей
до
дошкільних
навчальних
закладів
комунальної власності територіальної
громади міста Києва, затвердженого
наказом Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від
27 березня 2014 року № 184,
зареєстрованого
у
Головному
управління юстиції у місті Києві 09
квітня 2014 року за № 6/1059.
Будівництво
нових
та Відповідно до Програми економічного
реконструкція існуючих закладів і соціального розвитку м. Києва на
освіти
на
території 2016 рік по КП «Житлоінвестбуд –
Солом’янського району
УКБ» передбачено розпочати у червні
2016 та завершити у серпні 2017 року
будівництво дошкільного навчального
закладу на бульв. Івана Лепсе, 81-А у
Солом’янському районі.
Також
відповідно до
Програми
передбачено
будівництво
загальноосвітньої школи на розі вул.
Лебедєва-Кумача і вул. Землячки (вул.
Т. Яблонської) у Солом’янському
районі м. Києва. Розпорядженням
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) від 02.02.2016 № 14

Показники
виконання

Темп
росту/зниження у
% до січня-грудня
2015 року

1

Інформація про хід виконання завдань
та заходів Програми
за січень-грудень 2016 року

% виконання
Програми

Основні завдання та заходи
Програми на 2016 рік

Одиниці виміру

№
з/п

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

4

5

6

7

8

Солом’янська
районна в місті
Києві
державна
адміністрація
не
являється
замовником
зазначених робіт
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13.4

13.5

3
функції
замовника
виконує
КП
«Житлоінвестбуд - УКБ».
Виведення початкової школи зі Зміни у структурах гімназій та ліцеїв
структури гімназій та 1-7 класів зі плануються після виходу нового
структури
ліцеїв
шляхом Закону «Про загальну середню освіту».
створення
навчально-виховних
комплексів, у структурі яких буде
збережено школу I ступеня
Участь в інноваційних проектах1. Ліцей № 144, сш №173, сш №7, сзш
всеукраїнського та міжнародного №166, спш №324, сш №64, сш №71 рівнів
та
дослідно- Науково-педагогічний
проект
експериментальних роботах
«Інтелект України».
2. Ліцей № 144, сш №149, сш №43
«Грааль», Центр дитячої та юнацької
творчості молоді - Науково-методичні
засади
впровадження
вітчизняної
моделі медіаосвіти в навчальновиховний процес загальноосвітніх
навчальних закладів України.
3. Гімназія
№178
Формування
громадянської
компетентності
в
умовах
інноваційного
розвитку
сучасної гімназії.
4. Ліцей «Престиж» - Самореалізація
особистості учня в умовах навчальноінженерного середовища.
5. Спеціалізована
школа
№173
-
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2

6.

7.

8.

13.6

Створення
та
забезпечення
функціонування районних центрів
компетенції відкритої освіти

3
Моделювання
навчально-виховного
процесу паралельного вивчення двох
іноземних мов з 1-го класу в
загальноосвітній школі.
Спеціалізована
школа
№173
Організаційно-педагогічні
умови
створення освітнього простору як
фактору акме-синергетичного розвитку
учня загальноосвітнього навчального
закладу.
Технічний ліцей НТУУ «КПІ» Моделювання інноваційного розвитку
профільного
навчального
закладу
технічної
спрямованості
для
академічно здібних дітей.
Гімназія-інтернат №13 - Науковопедагогічний проект «Модель розвитку
методологічної культури вчителя в
системі сучасної шкільної освіти».
Ознайомлення з особливостями і
перспективами
створення
та
використання інформаційно-освітнього
середовища ЗНЗ; розкриття основних
вимог до створення професійного портфоліо і блогу вчителя; створення блог;
визначення
методичних
ідей
використання блогів та порт фоліо у
роботі
з
учнями,
батьками,
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14.1

15
15.1
15.2
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3
адміністрацією школи; мотивування
вчителів на подальшу самоосвітню
діяльність.
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Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та спорту
Проведення капітального ремонту На 2016 рік не виділенні кошти
спортивних споруд комунальної на капітальний ремонт підліткових
власності територіальної громади клубів
за
місцем
проживання
м.
Києва
на
території Солом’янського району міста Києва.
Солом’янського району
Забезпечення прозорості та відкритості управління процесами економічного і соціального розвитку району
Здійснення
електронних Електронні консультації здійснюються
консультацій заявників
постійно за наявності звернень.
Моніторинг
якості
надання Центром надання адміністративних
адміністративних послуг, у тому послуг проводиться пряме анкетування
числі пряме анкетування або суб’єктів звернення для моніторингу
опитування заявників; проведення якості
надання
адміністративних
консультацій з громадськими послуг
та
надається
щомісячна
організаціями
інформація до Департаменту (Центру)
надання адміністративних послуг.
Регулярне
проведення Надано 80 консультацій з питань
одн.
80
100
телефонних «гарячих ліній» з започаткування та ведення бізнесу.
питань підприємництва

Виконуючий обов’язки начальника
відділу економіки Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації

О. Козлова

