Додаток 1
Форма № 02-ЗВІТ (річний)
Звіт
про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки
за 2020 рік
Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³
5

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
6

Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва
Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва
Оперативна ціль 2: Перетворення Києва у місто відкрите для бізнесу
Завдання 2.1. Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва
11
Розробка
і
подання
до
Протягом 2020 року Солом’янською районною в
центральних
органів
місті
Києві
державною
адміністрацією
виконавчої
влади
дерегуляційні ініціативи не розроблялись.
дерегуляційних ініціатив (у
2020
Не виконано
т. ч.
щодо
спрощення
адміністративних
процедур,
пов’язаних
з
відкриттям,
веденням та закриттям бізнесу)
12
Прозоре обговорення проєктів
Інформація
щодо
здійснення
державної
регуляторних актів Київської
регуляторної політики у Солом’янському районі м.
міської ради та КМДА (у т. ч.
Києва оприлюднюється на офіційному сайті
за рахунок залучення суб’єктів
адміністрації
у
спеціалізованому
підрозділі
господарювання міста Києва та
2020
Виконано
«Регуляторна
політика»
розділу
«Сторінка
їх об’єднань до оцінки витрат
підприємця» та порталі Київської міської
та економічних вигід «Аналіз
державної адміністрації solom.kievcity.gov.ua в
затрат і вигід» та М Тесту)
розділі «Адміністрація» підрозділі «Регуляторна
політика».

Відноситься
до
компетенції
Департаменту
промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації).

-

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

13.

Співпраця КМДА з Радою
бізнес-омбудсмена (у т. ч.
розгляд на експертній групі
окремих скарг підприємців,
поданих
суб’єктами
підприємництва на дії чи
бездіяльність КМДА)

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

2020

16

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³
5

6

У
зв’язку
з
карантином
(Постанова КМУ від 11.03.2020 №
211 «Про запобігання поширенню
на території України гострої
респіраторної хвороби CОVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2», Постанова КМУ
Протягом 2020 року Солом’янська районна в місті
від 20.05.2020 № 392 «Про
Не виконано Києві державна адміністрація не брала участь у
встановлення карантину з метою
співпраці КМДА з Радою бізнес-омбудсмена.
запобігання
поширенню
на
території
України
гострої
респіраторної хвороби CОVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2
та
етапів
послаблення
протиепідемічних
заходів».

Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу
Проведення консультацій та
навчання малого і середнього
бізнесу з питань провадження
підприємницької діяльності

2020

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання

Протягом 2020 року консультації та навчання
малого і середнього бізнесу з питань
Не виконано провадження підприємницької діяльності не
проводились.

У
зв’язку
з
карантином
(Постанова КМУ від 11.03.2020 №
211 «Про запобігання поширенню
на території України гострої
респіраторної хвороби CОVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2», Постанова КМУ
від 20.05.2020 № 392 «Про
встановлення карантину з метою
запобігання
поширенню
на
території
України
гострої
респіраторної хвороби CОVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2
та
етапів
послаблення
протиепідемічних
заходів».

№

1

18

Назва завдання/заходу Програми

2

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

Проведення та участь у заходах
взаємодії бізнесу та влади
(форуми, координаційні ради
тощо)

2020

20

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

5

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
6

У
зв’язку
з
карантином
(Постанова КМУ від 11.03.2020 №
211 «Про запобігання поширенню
на території України гострої
респіраторної хвороби CОVID-19,
спричиненої
3орона
вірусом
SARS-CoV-2», Постанова КМУ
Протягом 2020 року засідання Координаційної
від 20.05.2020 № 392 «Про
Не виконано ради не проводились.
встановлення карантину з метою
запобігання
поширенню
на
території
України
гострої
респіраторної хвороби CОVID-19,
спричиненої
3орона
вірусом
SARS-CoV-2
та
етапів
послаблення
протиепідемічних
заходів».

Завдання 2.3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва
Проведення та участь у
круглих
столах,
навчанні,
бізнес-зустрічах,
семінарах,
тренінгах тощо

2020

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³

У
зв’язку
з
карантином
(Постанова КМУ від 11.03.2020 №
211 «Про запобігання поширенню
на території України гострої
респіраторної хвороби CОVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2», Постанова КМУ
Протягом 2020 року круглі столи, бізнес- від 20.05.2020 № 392 «Про
Не виконано
зустрічі, семінари та тренінги не проводились. встановлення карантину з метою
запобігання
поширенню
на
території
України
гострої
респіраторної хвороби CОVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2
та
етапів
послаблення
протиепідемічних
заходів».

№

1

21

Назва завдання/заходу Програми

2

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

Підтримка
створення
та
розвитку об’єктів інноваційної
інфраструктури
(бізнесінкубаторів,
технопарків,
програм підтримки стартапів,
коворкінг-центрів)
2020

23

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Виконано

Проведення заходів з нагоди
Дня підприємництва
2020

Виконано

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання

5

6

Для ефективного вирішення важливих питань
підтримки та розвитку підприємництва створено
дорадчо – консультативний орган Координаційну
раду з питань розвитку підприємництва при
Солом’янській районній в місті Києві державній
адміністрації, відповідно до
розпорядження
Солом’янської районної в місті Києві державної
адміністрації
від 08.02.2011 № 54 «Про
Координаційну раду Солом’янської районної в
місті Києві державної адміністрації з питань
розвитку підприємництва» (зі змінами внесеними
розпорядженням адміністрації від 11.04.2018
№225).

-

З нагоди Дня підприємця у 2020 році
нагороджено Почесними
грамотами та
подяками
Київського
міського
голови
визначені підприємці та трудові колективи
Солом’янського району.

-

Сектор 1.3. Ринок праці
Оперативна ціль 1: Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва
Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу
39
Підвищення попиту на ринку
праці за рахунок створення
нових
робочих
місць
у
Виконано
перспективних
секторах
2020
економіки та залучення нових
роботодавців до міста
41

Проведення
інформаційнороз’яснювальних
кампаній
серед роботодавців з питань
компенсації витрат на сплату
єдиного соціального внеску за
працевлаштування безробітних

2020

Виконано

Протягом звітного періоду прийнято 4 рішення про
часткову
компенсацію
роботодавцям
Солом'янського
району фактичних витрат на
сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування,
при
працевлаштуванні працівників на новостворені
робочі місця.

-

Солом’янська районна філія Київського міського
центру
зайнятості
постійно
проводить
інформаційно-роз’яснювальну
роботу
щодо
компенсації витрат на сплату єдиного соціального
внеску за працевлаштування безробітних.

-

№

1

42

Назва завдання/заходу Програми

2

Проведення
моніторингу
створення нових робочих місць
за
рахунок
реалізації
інфраструктурних
та
інвестиційних проектів міста

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

2020

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Виконано

Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили
Проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи серед
роботодавців щодо здійснення
2020
Виконано
професійного
навчання
працівників на виробництві
49
Удосконалення
професійної
орієнтації населення, особливо
молоді, на актуальні на ринку
праці професії
45

2020

Виконано

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання

5

6

За
оперативними
даними
промисловими
підприємствами району було створено 3 робочих
місця:
- ВАТ «Меридіан» ім. С. П. Корольова – 2;
- ПрАТ «Київське центральне конструкторське
бюро арматобудування» - 1.

-

Солом’янська районна філія Київського міського
центру
зайнятості
постійно
проводить
інформаційно-роз’яснювальну роботу стосовно
здійснення професійного навчання працівників на
виробництві.
Солом’янська районна філія Київського міського
центру 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
інформаційних
та
консультаційних
заходів,
орієнтування молоді на професії, які користуються
попитом на ринку праці.

-

-

Оперативна ціль 2. Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві
Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні»)

№

1

51

52

Назва завдання/заходу Програми

2

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Проведення активної співпраці
з
контролюючими
та
правоохоронними
органами,
сторонами соціального діалогу
з питань детінізації трудових
відносин та виплати заробітної
плати «в конвертах»

Проведення
широкої
інформаційно-роз’яснювальної
роботи серед громадян та
роботодавців щодо негативних
соціальних
наслідків
нелегальних трудових відносин
та виплати заробітної плати в
«конвертах»

2020

Виконано

2020

Виконано

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³
5

Проведено 1 засідання міжвідомчої робочої групи з
питань легалізації зайнятості та заробітної плати,
забезпечення дотримання державних гарантій з
оплати праці в Солом’янському районі. На
засіданні заслухано керівників та представників 3
підприємства району, які мінімізують витрати на
оплату праці. Керівникам підприємств наголошено
на відповідальності у разі порушень законодавства
про оплату праці, обговорено шляхи та резерви
підвищення рівня заробітної плати, недопущення
неофіційної її виплати та зменшення відрахувань
до бюджету, проаналізовано рівень оплати праці по
кожному
підприємству
в
залежності від
середньогалузевої по місту Києву. Проведено
інформаційний моніторинг 18 підприємств з
питань нарахування заробітної плати в розмірах не
нижче встановленого законодавством мінімального
рівня. Інформація про підприємства, установи та
організації, які порушують законодавство про
працю , постійно надається до ДПІ у
Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві та ГУ
Держпраці у Київській області для відповідного
реагування щодо їх керівників. Так, за звітний
період 2020 року передано інформацію до ДПІ у
Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві - по 3
підприємствах.
Солом’янська районна філія постійно проводить
постійну інформаційно-роз’яснювальну роботу
щодо переваг легальних трудових відносин.
Протягом січня – грудня 2020 року організовано 25
семінарів з 158 представниками роботодавців. Міні
ярмарок вакансій – 3, в яких прийняло участь 30
осіб. Презентація роботодавця – 5, в яких взяли
участь 49 осіб.

Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини
Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
6

-

-

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³
5

Завдання 2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва
76
Реалізація
містобудівного
моніторингу
та
розвиток
Проводиться моніторинг території району.
2020
Виконано
Центру моніторингу забудови
міста Києва
Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
6

Інформація про об’єкт не вноситься
до містобудівного кадастру у зв’язку
з відсутністю доступу до ресурсу.

Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство
Житлове та ліфтове господарство
111 Реконструкція, модернізація та
заміна застарілих і зношених
ліфтів (у т. ч. диспетчерських
систем)

112

Запровадження
комплексної
програми капітального ремонту
житлового
фонду
із
застосуванням енергоощадних
технологій і обладнання за
принципом співфінансування з
мешканцями (власником житла)

2020

Виконано

2020

Виконано

Відповідно до розпорядження Солом’янської
районної в місті Києві державної адміністрації від
07.02.2020 № 150 «Про капітальний ремонт
об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок
бюджетних коштів по Солом'янській районній в
місті Києві державній адміністрації» передбачено
проведення робіт з капітального ремонту ліфтового
господарства 10,8 млн грн, виконано – 8,6 млн грн.
Солом’янською районної в місті Києві державною
адміністрацією
впроваджувалася
комплексна
програма капітального ремонту житлового фонду із
застосуванням
енергоощадних технологій і
обладнання у тому числі за принципом
співфінансування з мешканцями (власником
житла). Відповідно до Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва в частині
капітального ремонту на 2020 рік передбачено
34,0 млн грн, та на співфінансування 7,7 млн. грн, з
яких виконано робіт на суму 30,9 млн грн та
5,6 млн грн за співфінансуванням.

Оперативна ціль 2. Підвищення споживання енергоресурсів
Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора
114 Проведення
комплексної
термомодернізації (у т. ч. із
2020
Не виконано
застосуванням
ЕСКОмеханізму)

-

-

-

Кошти з бюджету міста не виділялись
Солом'янській районній в місті Києві
державній адміністрації.

№

Назва завдання/заходу Програми

1

115

2

Впровадження
технологій

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

енергоощадних

2020

116

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Створення
систем
дистанційного
управління
енергоспоживанням

2020

Виконано

Не виконано

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання

5

6

Всього: 36 бюдж. установ. Виконання в рамках
капіт. ремонту комплексу робіт ЗНЗ №121, ЗНЗ
№174, ЗНЗ №121, ЗНЗ №229, ЗНЗ №67, ЗНЗ №69,
ЗНЗ №52, ЗНЗ №64, ЗНЗ №7, ЗНЗ №71, ГІ №13,
НРЦ №17, ІРЦ №9, ДНЗ №211, ДНЗ №225, ДНЗ
№295, ДНЗ №373, ДНЗ №374, ДНЗ №425, ДНЗ
№432, ДНЗ №460, ДНЗ №477, ДНЗ №480, ДНЗ №55, ДНЗ №623, ДНЗ №624, ДНЗ №630, ДНЗ №648,
ДНЗ №651, ДНЗ №677, ДНЗ №686, ДНЗ №687,
ДНЗ №692, ДНЗ №712, ДНЗ №748, ДНЗ №762.

-

-

Кошти з бюджету міста не виділялись
Солом'янській районній в місті Києві
державній адміністрації.

Завдання 2.2. Енергозаощадження житлового господарства
119 Впровадження
систем
Кошти з бюджету міста не виділялись
регулювання споживання тепла
2020
Не виконано
Солом'янській районній в місті Києві
(індивідуальні теплові пункти)
державній адміністрації.
Оперативна ціль 4. Залучення власників квартир до управління житловим фондом
Завдання 4.1. Участь власників в управлінні житловим фондом шляхом створення ОСББ
129 Стимулювання створення ОСББ
через механізми відшкодування
З метою стимулювання створення ОСББ залучено
з
бюджету
міста
механізм щодо безкоштовної реєстрації у ЦНАП
2020
Виконано
адміністративних витрат на
Солом'янської районної в місті Києві державної
підготовку
документації,
адміністрації новостворених ОСББ.
утворення та реєстрацію
130 Супроводження створення та
Постійно проводяться роз’яснювальні роботи з
діяльності ОСББ, включаючи
питань
утворення
об’єднань
співвласників
запровадження
цільових
багатоквартирних будинків і утримання житлового
2020
Виконано
навчальних
програм
та
фонду.
проведення
інформаційноСтворено – 13 ОСББ
роз'яснювальних заходів
Проведено консультації – 50.
Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність
Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів
Завдання 3.1. Розвиток пішохідного простору

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

161

Створення
безбар’єрного,
комфортного та безпечного
пішохідного
простору,
доступного для всіх категорій
користувачів,
шляхом
збільшення
кількості
регульованих та інженернообладнаних
наземних
пішохідних переходів

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

2020

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Не виконано

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання

5

6

-

Відноситься
до
компетенції
Департаменту
транспортної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога
Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців
Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою
178 Розробка та реалізація Міської
комплексної цільової програми
«Київ без бар’єрів» згідно з
2020
Не виконано
рішенням Київської міської
ради від 22 червня 2017 року
№ 618/2780
179 Створення додаткових установ
із піклування про незахищених
та малозабезпечених осіб, у
т. ч.:
179  формування мережі районних
На обліку в територіальному центрі соціального
.1
центрів з надання послуг
обслуговування населення у відділенні соціально соціального характеру
медичної
реабілітації
дітей
з
дитячим
церебральним паралічем, розумово відсталих дітей
2020
Виконано
та дітей з органічним ураженням центральної
нервової системи з порушення психіки перебуває
80 дітей (група повного дня – 35 дітей та група
короткотривалого перебування (з батьками) – 10
дітей).

Відноситься
до
компетенції
Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації).

-

№

1

Назва завдання/заходу Програми

2

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³
5

На території району функціонує територіальний
центр соціального обслуговування населення
(надання соціальних послуг) Солом’янського
району міста Києва.
2020
Виконано
Основне адміністративно – господарче приміщення
територіального центру знаходиться за адресою:
бул. І.Лепсе, 83А
Філія територіального центру - м. Київ,
вул. Волинська, 2.
Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями
189 Забезпечення
партнерської
.
взаємодії
державного
та
громадського
секторів
у
2020
Не виконано
розвитку соціальної сфери
179
.2

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
6

 створення мережі центрів
(закладів)
соціальної
реабілітації для дітей та
молоді з інвалідністю

-

Відноситься
до
компетенції
Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації).

Сектор 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя
Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві
Завдання 1.2. Розвиток первинної медичної допомоги
195 Удосконалення
доступності
населення до послуг первинної
медицини:
195  відкриття нових амбулаторій
.1
сімейної
практики
в
новобудовах та віддалених
2020
Не виконано
мікрорайонах
(6
нових
амбулаторій протягом 2019–
2020 років)
Завдання 1.4. Інформатизація сектора охорони здоров’я

-

Не заплановано у 2020 році.

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

197

Поширення
доступності
населення до медичних послуг
шляхом
впровадження
медичних електронних систем
еHealth (157 закладів протягом
2018–2020 років)

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

2020

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Виконано

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³
5

На теперішній час у підпорядкованих закладах
впроваджено систему електронного запису до
лікарів «HELSI.me».
Здійснена автономізація закладів, комп'ютеризація,
підключення до електронної системи охорони
здоров'я «e-Health».
Відомості про 233 лікаря, які здійснюють
амбулаторний прийом внесено до медичної
електронної системи e-Health. Усі лікарі отримали
електронний
цифровий
підпис
(ЕЦП),
в
електронному режимі здійснюються укладання
декларацій.
За даний період всі медичні працівники забезпечені
автоматизованим робочим місцем та пройшли
навчання для роботи в МІС.
Лікарі забезпечені комп’ютерним обладнанням та
оргтехнікою, що була закуплена у 2017 році.
Впроваджена система електронного запису на
прийом до лікарів первинної медико-санітарної
допомоги та лікарів-спеціалістів.

Розвиток комп’ютерної мережі
системи охорони здоров’я міста
Києва та оснащення закладів
охорони
здоров’я
комп’ютерною і оргтехнікою з
відповідним
програмним
2020
Виконано
забезпеченням з подальшим
приєднанням до національної
об’єднаної системи eHealth (157
закладів протягом 2018-2020
років)
Завдання 1.5. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги

198

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
6

.

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

199

Впровадження проекту «Лікар у
вашому домі» для медикосоціальної підтримки вразливих
верств населення, що не мають
соціального захисту (особи з
інвалідністю І групи, діти та
особи, які не здатні до
самообслуговування
та
потребують
постійної
сторонньої допомоги)

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³
5

На виконання доручень Київської міської
державної адміністрації у Солом’янському районі
до введення карантину було впроваджено проект
«Лікар у Вашому домі»».
Сформовано мультидисциплінарні бригади з
лікарів-спеціалістів, лікарів загальної практикисімейних лікарів та середнього медичного
персоналу з надання медичної допомоги вдома
лежачим хворим.
2020
Виконано
У визначених місцях з високим рівнем соціальної
активності (Територіальні центри, парки, сквери,
ЦНАП) працювали стаціонарні пункти (палатки
«Лікар у Вашому домі»). Мешканці району у
зручному
форматі
мали
можливість
проконсультуватися із лікарями, пройти експрес
діагностику, визначити індекс здоров’я для
виявлення на початковий стадії захворювань
серцево-судинної системи, цукрового діабету.
Завдання 1.6. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань

200

Реалізація
ініціативи FAST
TRACK CITIES та виконання
цілі
«90-90-90»
–
безперервного каскаду заходів з
профілактики,
догляду
та
лікування,
спрямованої
на
протидію
епідемії
ВІЛінфекції/СНІДу

2020

Виконано

Медичний персонал підпорядкованих закладів
пройшов відповідне навчання стосовно діагностики
та лікування ВІЛ-інфекції.
З метою виявлення та протидії поширенню ВІЛ
інфекції працівниками підпорядкованих закладів за
12 місяців 2020 року протестовано 2003 особи, з
них виявлено серологічні маркери до ВІЛ-інфекції
у 24 осіб, які взяті під нагляд лікаря-інфекціоніста.
На антиретровірусній терапії під наглядом
інфекціоніста КНП «КДЦ» знаходяться 177 осіб.
Ведеться роз’яснювальна робота серед пацієнтів,
які потребують тестування за медичними та
соціальними показами.

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
6

.

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

201

Здійснення
заходів
щодо
раннього
виявлення
та
лікування
туберкульозу
в
рамках
реалізації
Міської
цільової
програми
протидії
захворюванню на туберкульоз
на 2017-2021 роки (рішення
Київської
міської
ради
№ 537/1541 від 08.12.2016)

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

2020

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Виконано

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³
5

Здійснюються заходи щодо протидії захворювання
на туберкульоз, проводиться аналіз мокротиння,
профілактичні
флюорографічні
огляди,
туберкулінодіагностика у дитячого населення.
Протягом 12 місяців 2020 року було обстежено 124
особи, хворих з підозрою на туберкульоз методом
мікроскопії мокротиння, при цьому виявлено 6
позитивних результати, що становить 4,8 %. Було
проведено додаткове флюорографічне обстеження
жителів віддалених мікрорайонів за допомогою
пересувного томографа.
Проведено флюорографічне обстеження 16067 осіб
груп ризику.
Проведено туберкулінодіагностику 7544 дітям від 4
до 14 років.
За угодами з ТМО «Фтизіатрія» на базі
підпорядкованих закладів працюють «ДОТ»кабінети контрольованого лікування туберкульозу.

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
6

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

202

Забезпечення реалізації заходів
з
ранньої
діагностики
(скринінгу) таких хвороб як
інфаркт,
інсульт,
цукровий
діабет,
ВІД/СНІД,
колатеральний рак тощо

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

2020

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Виконано

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³
5

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
6

У підпорядкованих закладах Солом’янського
району проводились профілактичні заходи, а саме:
- Всесвітній День боротьби проти раку;
- День боротьби з туберкульозом;
- Всесвітній День здоров’я;
- «Перевір своє серце» Всесвітній День боротьби з
гіпертонією;
- Міжнародний День боротьби із вірусним
гепатитом;
- Всесвітній День сердця;
- Всеукраїнський День боротьби із захворюванням
на рак молочної залози;
- Всесвітній День діабету;
- Міжнародний День людей з інвалідністю.
Лікарями підпорядкованих закладів проводилось
консультування пацієнтів, огляд та проведення
профільних обстежень.
За 12 місяців 2020 року протестовано 2003 осіб, з
них виявлено серологічні маркери до ВІЛ-інфекції
у 24 особи.
Лікарі
підпорядкованих закладів
проводить
визначення рівня глюкози в крові, холестерину за
допомогою тест смужок та дотримуються
клінічних протоколів при веденні пацієнтів.
Медичним персоналом підпорядкованих закладів
проводиться
роз’яснювальна
робота
щодо
профілактики таких хвороб як інфаркт, інсульт,
цукровий діабет, ВІД/СНІД тощо.

Сектор 2.6. Публічний простір
Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору
Завдання 1.1. Розвиток територій міста
251 Розмежування та закріплення
території вулиць за окремими
2020
балансоутримувачами

Не виконано

-

Відноситься
до
компетенції
Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури.

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³
5

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
6

Сектор 2.7. Адміністративні послуги
Оперативна ціль 1. Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка
Завдання 1.1. Розвиток територіальних підрозділів районних центрів надання адміністративних послуг
273 Забезпечення передумов для
Відноситься
до
компетенції
створення належної системи
Департаменту (Центру) надання
управління сферою надання
адміністративних послуг виконавчого
адміністративних
послуг,
2020
Не виконано
органу Київської міської ради
взаємозв’язку
та
(Київської
міської
державної
підпорядкування міського та
адміністрації).
районного рівнів ЦНАПів
274 Створення
нових
територіальних
підрозділів
2020
Не виконано
Не заплановано.
ЦНАПів
275 Формування та просування
Відноситься
до
компетенції
єдиного бренду (ЦНАП)
Департаменту (Центру) надання
адміністративних послуг виконавчого
2020
Не виконано
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).
276 Реконструкція та модернізація
існуючих ЦНАПів (у т. ч. з
Не заплановано. ЦНАП відповідає вимогам,
2020
Виконано
метою надання послуг особам з
встановленими для осіб із інвалідністю.
інвалідністю)
277 Створення
належної
Відноситься
до
компетенції
матеріально-технічної
бази
Департаменту (Центру) надання
ЦНАПів на території міста
адміністративних послуг виконавчого
2020
Не виконано
Києва
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).
Завдання 1.2. Кадрове забезпечення
278 Збільшення
кількості
Відноситься
до
компетенції
адміністраторів ЦНАПів
Департаменту (Центру) надання
адміністративних послуг виконавчого
2020
Не виконано
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

279

Забезпечення
ефективного
управління
людськими
ресурсами, вирішення питання
кадрового
забезпечення
ЦНАПів за рахунок мобільної
групи адміністраторів

280

Створення
платформи для
навчання
адміністраторів,
обміну знаннями та навичками
якісного надання послуг

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

2020

2020

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³
5

Не виконано

-

Не виконано

-

Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг
Завдання 2.1. надання адміністративних послуг в електронному вигляді
281 Розширення
кількості
адміністративних послуг, що
надаються в електронному
2020
Не виконано
вигляді

Інтеграція
внутрішнього
порталу та зовнішнього сайту
офіційного
веб-порталу
адміністративних послуг міста
2020
Києва
з
державними та
міськими
електронними
реєстрами
Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг
285 Реалізація рішення Київської
міської ради «Про визначення
переліків
адміністративних
послуг, які надаються через
2020
центри
надання
адміністративних послуг в місті
Києві»

-

282

Не виконано

-

Виконано

В ЦНАП забезпечено надання адміністративних
послуг згідно Переліку адміністративних послуг,
які
надаються
через
центри
надання
адміністративних
послуг
в
місті
Києві,
затвердженого рішенням Київської міської ради від
28.07.2016 № 861/861.

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
6

Відноситься
до
компетенції
Департаменту (Центру) надання
адміністративних послуг виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).
Відноситься
до
компетенції
Департаменту
(Центру) надання
адміністративних послуг виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).

Відноситься
до
компетенції
Департаменту (Центру) надання
адміністративних послуг виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).
Відноситься
до
компетенції
Департаменту (Центру) надання
адміністративних послуг виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

286

Оптимізація
процедур
отримання
адміністративних
послуг на рівні міста та районів

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

2020

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³

Не виконано

Завдання 2.3. Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг
290 Розробка системи преміювання
та депреміювання працівників
ЦНАПів та інших суб’єктів
2020
Не виконано
надання
адміністративних
послуг
291

Систематичне
проведення
аудиту та дослідження рівня
якості
надання
адміністративних
послуг
і
задоволеності клієнтів рівнем їх
обслуговування із залученням
до цієї роботи незалежних
експертів та громадськості,
оперативне
реагування
на
виявлені недоліки

2020

Не виконано

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання

5

6

-

Відноситься
до
компетенції
Департаменту
(Центру) надання
адміністративних послуг виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).

-

-

Відноситься
до
компетенції
Департаменту (Центру) надання
адміністративних послуг виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).
Відноситься
до
компетенції
Департаменту (Центру) надання
адміністративних послуг виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).

Сектор 2.8. Освіта
Оперативна ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу
Завдання 1.1. розвиток мережі закладів освіти

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

293

Розвиток ЗДО та ЗЗСО, у т. ч.
шляхом
будівництва,
реконструкції,
капітального
ремонту
та
відновлення
непрацюючих закладів

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

2020

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Виконано

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³
5

Відповідно
до
Програми
економічного
і
соціального розвитку м. Києва на 2020 рік по галузі
«Освіта» виконано робіт на суму 180,7 млн грн
(капітальне будівництво) та 109,6 млн грн
(капітальний ремонт).
Об’єкти капітального будівництва:
1. Реконструкція дошкільного навчального закладу
№ 306 на просп. Повітрофлотському, 40-А –
4,8 млн грн.
2.
Реконструкція
з добудовою середньої
загальноосвітньої школи № 22 на Відрадному
проспекті, 36-В у Солом’янському районі –
175,0 млн грн (в т. ч. 55,6 млн грн – кошти ДФРР).
3.
Реконструкція будівлі для розміщення
дошкільного навчального закладу на вул. Генерала
Тупікова, 27 у Солом'янському районі –
0,9 млн грн.
Об’єкти капітальному ремонту:
- дошкільна освіта (дошкільні навчальні заклади) –
31,2 млн грн;
- середня освіта (загальноосвітні школи) –
62,1 млн грн;
- школи-інтернати – 2,5 млн грн;
- спеціальні школи-інтернати – 1,5 млн грн;
- позашкільна освіта – 1,2 млн грн;
- виконання інвестиційних проектів – 11,0 млн грн.

Сектор 2.9. Безпека та цивільний захист
Оперативна ціль 2. Забезпечення цивільного захисту
Завдання 2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
6

-

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

321

Завершення
проведення
технічної
інвентаризації
захисних споруд

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

2020

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Виконано

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання

5

6

На обліку відділу з питань цивільного захисту
Солом’янської районної в місті Києві державної
адміністрації перебуває 74 захисні споруди
цивільного захисту ІІ та ІІІ класу, які розташовані
на підприємствах, установах та організаціях у
Солом’янському районі
м. Києва, з яких
58 мають технічні паспорти захисної споруди, а
16 не пройшли технічну інвентаризацію.
На території Солом’янського району на обліку
знаходяться 541 об’єкт найпростіших укриттів та
споруд подвійного призначення.

Керівникам 16 підприємств, установ
та організацій на балансі, яких
знаходяться
споруди цивільного
захисту та з різних причин не
пройшли технічну інвентаризацію
направлені відповідні листи щодо
приведення споруд до належного
стану.
Працівниками Солом’янського РУ
ГУ ДСНС за січень-грудень 2020
року до введення карантинних
обмежень у зв’язку з короновірусною
інфекцією
(COVID -19) проведено
19 перевірок
захисних споруд
цивільного захисту, про що складені
акти стану готовності захисної
споруди цивільного захисту.
Працівниками
Департаменту
муніципальної безпеки
ВО КМР
(Київської
міської
державної
адміністрації)
проведено перевірку
технічного стану та готовності 6
найпростіших укриттів та споруд
подвійного
призначення
до
використання для захисту населення
при виникненні надзвичайної ситуації
у
Солом’янському
районі
м. Києва, про що складені відповідні
акти.

Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста
Умова 3. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики
Завдання 3.2. Забезпечення ефективної системи контролю за діяльністю влади з боку мешканців м. Києва

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

27 лютого
2020 року

382

Проведення консультацій з
громадськістю щодо проектів
муніципальних нормативноправових актів на ранніх етапах
їх розробки зі встановленням
вичерпного переліку випадків,
коли такі консультації не
проводяться

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Виконано

12 березня
2020 року

Виконано

24 березня
2020 року

Не виконано

20 травня
2020 року

травень
2020 року

Не виконано

Не виконано

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³
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Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
6

Громадські слухання з питання «Молодь: її права
та соціальне становлення в сучасній Україні»
Місце проведення: вул. Уманська, 31, корп.1;
підлітковий клуб «Надія»
Присутні: 37 осіб
Розглядали питання про права та соціальне
становлення молоді в сучасній Україні.
Громадські слухання з питання «Соціальний захист
внутрішньо
переміщених
осіб
(нове
в
законодавстві)»
Місце проведення: просп. Повітрофлотський, 40,
управління
соціального
захисту
населення
Солом’янської РДА
Присутні: 15 осіб
Розглядали питання про соціальний захист
внутрішньо переміщених осіб.
Громадські слухання :«Бібліотека як складова Відмінено у зв’язку з карантинними
електронного діалогу громади і влади»
заходами.
Місце проведення: ЦРБ імені Ф. Достоєвського.
Громадські слухання :« Роль бібліотек ЦБС
Солом’янського району м. Києва у формуванні
правової культури та правової свідомості в
суспільстві, підвищенні рівня знань громадян щодо
гарантованих їм прав в різних сферах життя»
Місце проведення: Бібліотека імені
О. Новікова-Прибоя.
Громадські слухання : «Проблеми безпечної
соціально-правової поведінки сучасної молоді у
напрямку формування здорового способу життя»
Місце проведення: Клуб за місцем проживання
«Гармонія», вул. Єреванська, 3.

Відмінено у зв’язку з карантинними
заходами.

Відмінено у зв’язку з карантинними
заходами.

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

Інформація про хід виконання
завдання/заходу Програми³
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липень
2020 року

Не виконано

Громадські слухання: «Реалізація проєкту Картка
киянина».

вересень
2020 року

Не виконано

Громадські слухання: «Спорт як шлях до здоров’я
української нації».

Не виконано

Громадські слухання : «Призначення субсидій на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива – призначення субсидії на
опалювальний сезон».

вересень
2020 року

06 жовтня
2020 року

Виконано

листопад
2020 року

Не виконано

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
6

Відмінено у зв’язку з карантинними
заходами.
Управлінням соціального захисту
населення
проводиться постійна консультативна
робота з мешканцями і реалізація
транспортного додатку пільговим
категоріям населення.
Відмінено у зв’язку з карантинними
заходами.
Відмінено у зв’язку з карантинними
заходами.
Управлінням соціального захисту
населення
надавались роз’яснення мешканцям
через
«гарячу
лінію»
(тел.(044)2073923)
управління
соціального захисту населення і
безпосередньо
шляхом
надання
консультацій
мешканцям
на
звернення (у письмовому виді).

Громадські слухання з питання:
«Реалізація стратегії державної політики з питань
здорового та активного довголіття населення в
бібліотеках ЦБС Солом’янського району м. Києва»
Місце проведення: вул. Єреванська, 12; бібліотека
ім. М. Реріха.
Розглядали питання про реалізацію стратегії
державної політики з питань здорового та
активного довголіття населення .
Громадські слухання з питання «Соціальний захист Відмінено у зв’язку з карантинними
заходами.
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС»
Місце проведення: просп. Повітрофлотський, 40,
управління
соціального
захисту
населення
Солом’янської РДА.

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

383

Створення умов для проведення
громадської експертизи та
оперативне
і
неухильне
реагування влади на її висновки
Проведення
соціологічних,
аналітичних досліджень та
опитувань

384

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

2020

Не виконано

2020

Виконано
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Відмінено у зв’язку з карантинними
Громадська експертиза протягом 2020 року не
заходами.
проводилась.
Інформація стосовно проведення соціологічного
дослідження щодо врахування потреб та інтересів
мешканців м. Києва при формуванні міської
політики, що надходить до відділу, розміщується
на офіційному субвебсайті Солом’янської РДА.

-

Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб
Завдання 5.6. Забезпечення ефективного управління активами міста
418 Забезпечення
державної
Здійснюється державна реєстрація речових прав на
реєстрації
речових
прав
нерухоме майно територіальної громади міста
територіальної
громади
Києва в Державному реєстрі речових прав на
м. Києва
на
об’єкти
2020
Виконано
нерухоме майно.
нерухомості
комунальної
Зареєстровано право власності на 31 об’єкт
власності та реєстрація цих
нерухомості комунальної власності м. Києва,
прав
площею 6521,6 кв.м.
419 Створення бази даних майна
територіальної громади міста
Щоквартально балансоутримавачами вноситься
Києва, із
наповненням її
інформація до програмного комплексу з системою
інформацією
щодо
віддаленого
доступу
«Єдина
інформаційна
2020
Виконано
використання майна, у т. ч.
система» про наявність та використання об’єктів
управлінських рішень власника
нерухомого
майна
комунальної
власності
тощо, в рамках концепції Kyiv
територіальної громади м. Києва.
Smart Сity

-

-

№

Назва завдання/заходу Програми

1

2

421

Підвищення
фінансової
та
операційної
ефективності
діяльності
комунальних
підприємств міста Києва

422

Період
реалізації
завдання/заход
у Програми,
рік/роки¹
3

Результати
виконання
завдання/заход
у
Програми²
4

2020

Виконано

2020

Виконано

Впровадження
системи
довгострокового
планування
діяльності
комунальних
підприємств міста Києва, які
мають стратегічне значення для
столиці

Начальник відділу економіки
Солом’янської районної
в місті Києві державної адміністрації
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Застосовується економічний та соціальний підхід
для оцінки використання майна комунальної
власності територіальної громади м. Києва.
Відповідно до Постанови КМУ від 28.02.2000 року
№ 419 «Про затвердження Порядку подання
фінансової звітності» проміжна фінансова звітність
(I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців),
подається підприємствами органам, не пізніше 25
числа місяця, що настає за звітним кварталом 2020
року, річна, не пізніше 28 лютого наступного за
звітним року.
Фінансові плани комунальних підприємств на 2020
рік
затверджені
наказами
Департаменту
комунальної власності м.Києва:
від 30.04.2020 № 247 – КП «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Солом’янського
району м. Києва»;
від 13.04.2020 № 244 – КП «Солом’янка-Сервіс»;
від 27.12.2019 № 564 – КП «Школяр».
Стратегічні плани на 2020-2022 роки по
комунальним підприємствам: КП «Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду
Солом’янського
району
м.
Києва»,
КП
«Солом’янка-Сервіс», КП «Школяр» затверджено
та погоджено. У 2020 році було внесено зміни до
стратегічного плану розвитку КП «Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду
Солом’янського
району
м.
Києва»
на
2020-2022 роки.

Причини невиконання завдань/заходів
Програми та заходи, які вживалися з метою
забезпечення їх виконання
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-

-

Марина БАРБАЗЮК

Додаток 2
Форма № 03-І

Значення індикатора

№
п/п

Назва сектора / індикатора

Одиниця виміру

1

2

3

164

План
на
2020 рік

Факт за
2020 рік

4

5

Причина недосягнення прогнозних
значень

6

Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога
Відсоток комунальних закладів та установ
У 2020 році не було передбачено
соціальної,
культурної,
медичної,
фінансування на зазначені цілі.
освітньої,
спортивної,
торговельної,
%
100
74,9*
адміністративної сфер, в яких забезпечено
доступність та комфортність для осіб з
інвалідністю

* Враховано заклади, що належать до сфери оперативного управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Начальник відділу економіки
Солом’янської районної
в місті Києві державної адміністрації

Зоя РОМ АНЮК 207-09-55

Марина БАРБАЗЮК

