
Форма № 02-ЗВІТ (річний)


Звіт 
про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки
за 2020 рік
№
Назва завдання/заходу Програми
Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки
Результат виконання завдання/ заходу Програми
Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми
Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1
2
3
4
5
6
Стратегічна ціль 1.  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 центральних органів виконавчої влади дерегуляційних ініціатив (у т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу)
2020
2018
2019
Виконано           
Протягом 2020 року регуляторні акти не розроблялись.
Протягом 2020 року регуляторні акти не розроблялись.
12
Прозоре обговорення проектів регуляторних актів Київської міської ради та КМДА (у т. ч. за рахунок залучення суб’єктів господарювання міста Києва та їх об’єднань до оцінки витрат та економічних вигід «Аналіз затрат і вигід» та М Тесту)
2018
2019
2020
Виконано           
Щоквартально у 2020 році заплановано проведення засідань Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації. 
У зв’язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції проведення засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при  Печерській районній в місті Києві державній адміністрації призупинено.
Протягом 2020 року регуляторні акти не розроблялись.
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)
2018
2019
2020
Виконано           
У 2020 році зазначених скарг від підприємців не надходило.
У 2020 році зазначених скарг від підприємців не надходило.

1
№
Назва завдання/заходу Програми
Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки
Результат виконання завдання/ заходу Програми
Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми
Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1
2
3
4
5
6
     Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу
16
Проведення консультацій та навчання малого і середнього бізнесу з питань провадження підприємницької діяльності
2018
2019
2020
Виконано           
За січень-грудень 2020 року Печерською районною в місті  Києві державною адміністрацією керівники промислових підприємств, установ основного кола Печерського району та підприємці району були запрошені взяти участь у міжнародних та національних (міських) виставково - ярмаркових заходах, форумах, бізнес-зустрічах, презентаціях, круглих столах, семінарах, а саме:
- 29.01.2020 року - семінар для юридичних осіб на тему «Новації податкового законодавства»; 
- 30.01.2020 року - семінар для фізичних осіб-підприємців на тему «Актуальні питання застосування норм податкового законодавства фізичними особами-підприємцями», які провели Головне управління Державної податкової служби у м. Києві спільно з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією, що відбувся в приміщенні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, 02094;
- 21.02.2020 року – семінар на тему: «Дотримання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів, безпечності харчових продуктів, санітарного законодавства, державного ринкового нагляду при проведенні  заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який відбувся у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: вул. Омеляновича – Павленка,15, 01010;
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№
Назва завдання/заходу Програми
Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки
Результат виконання завдання/ заходу Програми
Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми
Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1
2
3
4
5
6
18
Проведення та участь у заходах взаємодії бізнесу та влади (форуми, координаційні ради тощо)
2018
2019
2020
Виконано           
Щоквартально у 2020 році заплановано проведення засідань Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації. 
У зв’язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції проведення засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при  Печерській районній в місті Києві державній адміністрації призупинено.
У зв’язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції проведення засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при  Печерській районній в місті Києві державній адміністрації призупинено.
     Завдання 2.3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва
20
Проведення та участь у круглих столах, навчанні, бізнес-зустрічах, семінарах, тренінгах тощо
2018
2019
2020
Виконано           
За січень-грудень 2020 року  Печерською районною в місті  Києві державною адміністрацією керівники промислових підприємств, установ основного кола Печерського району та підприємці району були запрошені взяти участь у наступних заходах:
 - 06.10.2020 року проведення першої  веб - конференції за участі представників керівної ланки та фахівців Корпорації з розвитку зовнішньої торгівлі Малайзії (Malaysia External Development Corporation, MATRADE) та малайзійського бізнесу;
- інформацію - запрошення до участі у Форумі  Open Data Forum 2020 Online стосовно запровадження проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах TAPAS», що реалізується Фондом Євразія.
Також на сайті розміщено:
- інформацію стосовно  проведення конкурсу «Кращий експортер року» Департаментом промисловості та розвитку
 

3
№
Назва завдання/заходу Програми
Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки
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1
2
3
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6




підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за участю Київської торгово-промислової палати та Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.08.2015 № 763; 
З метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19) на території міста Києва, на виконання протоколів Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до керівників підприємств, установ, НДІ та підприємців району були доведені вимоги нормативно-правових актів щодо дотримання правил карантину.
З метою зменшення негативного впливу на малий та середній бізнес на період карантину на території міста Києва на офіційному сайті Печерської районної в місті Києві державної адміністрації розміщено інформацію про Програму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, завдяки чому підприємці міста Києва зможуть отримувати фінансування на реалізацію своїх інвестиційних проектів на досить доступних умовах (завдяки відновленню співпраці міської влади з Фондом розвитку підприємництва (колишнім Німецько-українським фондом). 
З метою інформаційної підтримки та розвитку підприємницької діяльності малого та середнього бізнесу в умовах карантину, на веб – сторінці  Печерської районної в місті Києві


4
№
Назва завдання/заходу Програми
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державної адміністрації розміщено посилання на електронну адресу, на якій Державна установа «Офіс з просування експорту України» щоденно розміщує актуальну інформацію про доступні інструменти для фінансування підприємницької діяльності та державні програми для забезпечення безперервної діяльності бізнесу, поради щодо коригування стратегій та бізнес-планів, можливості для розвитку підприємств та профілактичні заходи, направлені на протидію розповсюдження COVID - 19.
Печерська районна в місті  Києві державна адміністрація на своїй  веб – сторінці  розмістила інформацію та посилання на електронну адресу, на якій Фінська компанія Zyfra спільно з українською компанією DTC запросили  представників промислових підприємств  України  відвідати вебінар «Інструменти для антикризового управління виробництвом машинобудівного  підприємства», що  відбувся  19 травня 2020 року

21
Підтримка створення та розвитку об’єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, технопарків, програм підтримки стартапів, коворкінг-центрів)
2018
2019
2020
Виконано           
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація сприяє та підтримує створенню та розвитку інноваційної інфраструктури.                     Печерська районна в місті Києві державна адміністрація на своєму сайті розмістила інформацію:
- стосовно запущення  Міністерством цифрової трансформації  України на виконання цілі «Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути» та  національної онлайн-платформи з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта», яка доступна в мережі
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Інтернет, на якій кожен громадянин може безкоштовно опанувати цифрові навички за новим сучасним форматом – освітні серіали; 
- стосовно розміщення на платформі  доступного нового онлайн-курсу «Стартуй стартап», який дає практичні знання про те, як зробити свій стартап від ідеї до реалізації. 

23
Проведення заходів з нагоди Дня підприємництва
2018
2019
2020
Виконано           
04.09.2020 року з нагоди  відзначення у 2020 році в місті Києві Дня підприємця, Подякою Голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації нагороджені:
- директор  ТОВ «Лайонс Ко ЛТД» - Крючкова Тамара Миколаївна;
- виконавчий директор ТОВ «ГЛП» (торговельний дім «Ібіс» (кулінарний дім) – Козловський Микола Іванович;
- директор ТОВ «СР» Колумб» Гурба Віра Михайлівна;
- директор ТОВ «Ла-Манш» - Гарбар Олег Петрович;
- директор СП ТОВ «Укрхозімпекс» - Яворський  Ігор  Олегович;
- колектив ТОВ «АТА»;
- колектив компанії «TARANTINO family».

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 перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців до міста
2018
2019
2020
Виконано           
Печерська районна філія Київського міського центру зайнятості постійно сприяє створенню нових робочих місць шляхом:
- інформування роботодавців щодо отримання
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ними компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованого безробітного на новостворене робоче місце;
- надання зареєстрованим безробітним одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації ними підприємницької діяльності (відкриття власної справи).

41
Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній серед роботодавців з питань компенсації витрат на сплату єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітних
2018
2019
2020
Виконано           
Фахівцями Печерської районної філії Київського міського центру зайнятості постійно проводиться роз’яснювальна робота серед роботодавців (під час проведення інформаційних семінарів для роботодавців, які проводяться як безпосередньо у районній філії КМЦЗ, так і у вигляді скайп - конференцій (протягом січня-грудня проведено 36 таких семінарів, якими охоплено 187 представників підприємств, установ та організацій району), виїзних консультацій на підприємства - 58, засобами internet - зв’язку, шляхом телефонного спілкування, тощо) щодо стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом отримання компенсації суми єдиного соціального внеску за кожну працевлаштовану особу на нове робоче місце (ст. 24, 26 та 27 Закону України «Про зайнятість населення»). 
 Протягом січня – грудня 2020 року прийнято 14 рішень щодо надання компенсації єдиного соціального внеску за безробітних працевлаштованих на нове робоче місце.
Крім того, з метою розвитку й підтримки підприємницької ініціативи, стимулювання до самозайнятості та створення нових робочих місць служба зайнятості здійснює комплекс заходів для тих, хто бажає відкрити власну справу.
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Спеціалістами районної філії проводяться індивідуальні та профдіагностичні консультації з метою визначення схильності до підприємницької діяльності. Отримані рекомендації допомагають особі визначити, чи обирати цей специфічний вид діяльності.  Протягом 2020 року фахівцями Печерської районної філії Київського міського центру зайнятості на інформаційних семінарах постійно розповідається особам з числа безробітних про можливості відкриття свого власного бізнесу за сприянням державної служби зайнятості. Як результат, 16 осіб виявили бажання пройти психодіагностичне тестування з метою визначення в собі підприємницького потенціалу. Окрім того, проведено 1 засідання комісії з питань надання одноразової допомоги по безробіттю для започаткування власної справи, із залученням соціальних партнерів – представників КП «Київський міський бізнес центр» та Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.
За сприянням фахівців Печерської районної філії Київського міського центру зайнятості з 01.01.2020 по 31.12.2020 3 осіб з числа безробітних започаткували власну справу, в  тому числі 1 демобілізований учасник АТО.

42
Проведення моніторингу створення нових робочих місць за рахунок реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів міста
2018
2019
2020
Виконано           
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про зайнятість населення», державна служба зайнятості сприяє зайнятості населення під час реалізації державних цільових програм, якими передбачено створення нових робочих місць та інфраструктурних проектів. 
Постановою Кабінету Міністрів України  від 
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13 травня 2013 року № 365 визначено, що під час розроблення інфраструктурного проекту його ініціатор визначає обсяги створення нових робочих місць, а під час реалізації зазначеного проекту подає територіальним органам Державної служби зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії) відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» для узгодження обсягів працевлаштування безробітних на створені нові робочі місця на етапі виконання будівельних робіт та введення об’єкта інфраструктури в експлуатацію.
Листом від 14.05.2020 р. № 053-7738 Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було надано перелік інфраструктурних проектів, програм дорожнього будівництва та проектів з благоустрою міста Києва, які діють станом на 01.05.2020 р.. До даного переліку внесені 4 підприємства Печерського району.
За період з 01.01.2020 року по 12.12.2020 року до Печерської районної філії КМЦЗ для узгодження обсягів працевлаштування безробітних на створені нові робочі місця від роботодавців Печерського району, залучених до реалізації інвестиційних проектів, надійшло 9 звітів за формою №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» на загальну кількість вакансій 54 од., з них, станом на 01.01.2021 р. укомплектовано 9 од.

     Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили
45
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо здійснення професійного навчання працівників на
2018
2019
2020
Виконано           
Протягом січня – грудня 2020 року найбільший попит роботодавців за  професійними групами спостерігався на кваліфікованих робітників,
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виробництві


в зв’язку з чим, фахівцями Печерської районної філії Київського міського центру зайнятості проводиться широкомасштабна роз’яснювальна робота з роботодавцями району щодо можливого професійного навчання на виробництві. Дані питання висвітлюються під час проведення інформаційних семінарів для роботодавців, які проводяться як безпосередньо у районній філії КМЦЗ, так і у вигляді скайп - конференцій (протягом січня – грудня 2020 року проведено 36 таких семінарів, якими охоплено 187 представників роботодавців району), виїзних консультацій на підприємствах, засобами internet - зв’язку, шляхом телефонного спілкування, тощо.

49
Удосконалення професійної орієнтації населення, особливо молоді, на актуальні на ринку праці професії
2018
2019
2020
Виконано           
Постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного страхування України на випадок безробіття від 07.09.2017 року № 145 з метою модернізації та розвитку профорієнтаційної роботи, перш за все з учнівською молоддю, схвалено Програму Державної служби зайнятості щодо професійної орієнтації на 2017-2020 роки (далі – Програма) та затверджено План  реалізації Програми.
Програма передбачає проведення системної профорієнтаційної роботи зі шкільною молоддю, учнями та студентами професійно-технічних та вищих навчальних закладів, проведення інформаційних та профорієнтаційних заходів для населення за участю роботодавців.
Програма ставить на меті: сприяння усвідомленому вибору учнями 8 – 11 класів майбутньої професії, затребуваної на ринку праці України; формування у молоді стійкої
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мотивації до набуття навичок, необхідних на ринку праці; координацію зусиль соціальних партнерів у сфері профорієнтації; наближення послуг з профорієнтації до широкого кола споживачів. Протягом звітного періоду профорієнтаційними заходами охоплено 5 загальноосвітніх навчальних закладів, участь у яких прийняли 389 учнів району.

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»)
51
Проведення активної співпраці з контролюючими та правоохоронними органами, сторонами соціального діалогу з питань детінізації трудових відносин та виплати заробітної плати «в конвертах»
2018
2019
2020
Виконано           
З метою контролю за станом оформлення трудових відносин з найманими працівниками та виплати легальної заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району, створено міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення дотримання державних гарантій з оплати праці в Печерському районі, до складу якої входять представники ГУ Пенсійного фонду України в місті Києві, ГУ Державної податкової служби України в місті Києві та ГУ Держпраці у Київській області.
Протягом 2020 року проведено 7 засідань міжвідомчої робочої групи, на яких здійснено моніторинг та заслухано 24 підприємства, на яких виплата заробітної плати здійснювалась у розмірі меншому від встановленого законодавством та нижчому за середній по відповідній галузі в м. Києві.
Керівникам підприємств рекомендовано вживати заходів щодо поступового підвищення заробітної плати до середнього рівня по місту та по відповідному виду економічної діяльності. 
Інформація щодо легалізації заробітної плати на підприємствах району надається до
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ГУ Держпраці у Київській області з метою проведення інспекційних відвідувань.
Протягом 2020 року до ГУ Держпраці у Київській області передано інформацію по 12 підприємствах району.
На офіційному сайті Печерської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечено розміщення інформаційних матеріалів щодо легальної зайнятості та оформлення належним чином трудових відносин.

52
Проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян та роботодавців щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах»
2018
2019
2020
Виконано           
Протягом 2020 року проведено 7 засідань міжвідомчої робочої групи, на яких здійснено моніторинг та заслухано 24 підприємства, на яких виплата заробітної плати здійснювалась у розмірі меншому від встановленого законодавством та нижчому за середній по відповідній галузі в м. Києві.
Керівникам підприємств рекомендовано вживати заходів щодо поступового підвищення заробітної плати до середнього рівня по місту та по відповідному виду економічної діяльності. Інформація щодо легалізації заробітної плати на підприємствах району надається до ГУ Держпраці у Київській області з метою проведення інспекційних відвідувань.
Протягом 2020 року до ГУ Держпраці у Київській області передано інформацію по 12 підприємствах району.
На офіційному сайті Печерської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечено розміщення інформаційних матеріалів щодо легальної зайнятості та оформлення належним чином трудових відносин. 
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Сектор 1.4.  Розбудова міста і земельні відносини
Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади
     Завдання 2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва
76
Реалізація містобудівного моніторингу та розвиток Центру моніторингу забудови міста Києва)
2018
2019
2020
Виконано           
З метою реалізації роботи Центру моніторингу забудови міста Києва  підрозділами Печерської райдержадміністрації було проведено обстеження наявних в Печерському районі міста Києва об’єктів будівництва. Матеріали ідентифікації передано в електронному вигляді до міжвідомчого Центру.
Розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.04.2016  № 220 створено оперативну робочу групу з моніторингу та контролю щодо виконання законодавства у сфері будівництва та протидії незаконному будівництву на території Печерського району міста Києва (далі - робоча група). В Печерській райдержадміністрації проводяться засідання та консультативні зустрічі за участі членів створеної робочої групи, представників громадськості та запрошених забудовників, у ході роботи обговорюються питання співпраці між відомствами для організації ефективної роботи щодо проблемного будівництва. 
Зазначена оперативна робоча група у взаємодії зі структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради сприяє, в межах повноважень, здійсненню моніторингу та контролю щодо виконання законодавства у сфері будівництва та протидії незаконному будівництву на території Печерського району міста Києва. Інформація, підготовлена за результатами діяльності робочої групи з пропозиціями стосовно вирішення проблемних
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та спірних питань надається до Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших установ. З метою виявлення, реагування та запобігання фактам самочинного будівництва, самовільного зайняття земельних ділянок та притягнення до відповідальності власників (користувачів) земельних ділянок, на яких здійснюється самочинне будівництво, Печерська адміністрація звертається до міських установ із запитами, в тому числі, до органів державного архітектурно-будівельного контролю з приводу надання інформації щодо наявності передбаченої дозвільної документації стосовно об’єктів, будівництво яких викликає загострення соціальної напруги, та щодо проведення перевірок проблемних об’єктів будівництва. Для запобігання можливих порушень законодавства в галузі будівництва райдержадміністрація в межах повноважень та компетенції проводить відповідну роботу із забудовниками.  Крім того, Печерська райдержадміністрація  в постійному режимі надає громадянам консультативну допомогу з питань будівництва, в тому числі, наголошує на необхідності перевірки наявності дозвільної документації перед придбанням житла у місті Києві. За результатами впровадження спрощеної дозвільно-погоджувальної системи в будівництві райдержадміністрації міста Києва позбавлені можливості брати участь у наданні дозволів на проведення будівельних робіт, розгляді та затвердженні проектної документації, здійсненні контролю за будівельними роботами та прийнятті в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів.
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Відповідно до діючого законодавства, будь-яке втручання в господарську діяльність суб’єктів господарювання забороняється, що ускладнює отримання необхідних відомостей від фізичних чи юридичних осіб - замовників будівництва. 
Актуалізована інформація стосовно будівництва на території районів до райдержадміністрацій міста Києва, практично, не надається. Відсутність актуалізованого офіційного інформування райдержадміністрацій міста Києва стосовно передбаченого та розпочатого будівництва та введення в експлуатацію новозбудованих об’єктів нерухомого майна унеможливлює проведення моніторингу з будь-яких питань в будівельній галузі, в тому числі,  виконання повноцінного моніторингу будівельних об’єктів, визначення законності виконання будівельних робіт та аналізу діяльності забудовників.

Стратегічна ціль 2.  Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство
Оперативна ціль 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури
     Завдання 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури
  Житлове та ліфтове господарство
111
Реконструкція, модернізація та заміна застарілих і зношених ліфтів (у т. ч.
2018
2019
Виконано           
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
 

15
№
Назва завдання/заходу Програми
Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки
Результат виконання завдання/ заходу Програми
Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми
Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1
2
3
4
5
6

диспетчерських систем)
2020

адміністрації) від 15.12.2020 № 2004 «Про внесення змін до переліку об’єктів ліфтового господарства для здійснення реконструкції у 2020 році» заплановано виконати реконструкцію 100 ліфтів у житлових будинках Печерського району.
В 2020 році виконано реконструкцію 27 ліфтів та виконано проектні роботи і закупівлю ліфтового обладнання 73 ліфтів.

112
Запровадження комплексної програми капітального ремонту житлового фонду із застосуванням енергоощадних технологій і обладнання за принципом співфінансування з мешканцями (власником житла)
2018
2019
2020
Виконано           
На виконання рішення Київської міської ради від 17.03.2016  № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки» структурними підрозділами Печерської районної в місті Києві державної адміністрації постійно проводиться робота по інформуванню та роз’ясненню головам правління  ОСББ/ЖБК та співвласникам житлових будинків щодо участі у програмі співфінансування (70/30) з енергоефективності житлових будинків, яка затверджена рішенням Київської міської ради  від 26.12.2014 № 865/865 «Про затвердження положення про конкурс з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках», суть якої полягає в тому, що співвласники сплачують лише 30% вартості робіт, а 70 % сплачується з бюджету м. Києва.
За наявною інформацією, переможцями Конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва Печерського району, в яких створені об’єднання співвласників
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багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках у 2020 році визначено 10 проектів, а саме:
1. ОСББ «Печерська Панорама»  
вул. Є. Коновальця, 44-А (інвестиції на суму – 1 652 844,26грн., з них: інвестиції ОСББ – 635 772,22 грн., інвестиції КМДА 1 017 072,04 грн. 
2. ОСББ «Печерська Мрія» 
вул. Є. Коновальця, 32-В, 32-Г (інвестиції на суму – 2 236 299,03 грн., з них: інвестиції ОСББ – 797 260,03 грн., інвестиції КМДА –    1 439 039,00 грн.;
3. ОСББ «Юнал» 
вул. В. Тютюнника, 40/Тверська, 2 (інвестиції на суму – 7 000 000,00  грн., з них: інвестиції ОСББ – 2 800 000,00 грн., інвестиції КМДА –  4 200 000,00 грн.);
4. ОСББ «Драгомирова-4» 
 вул. Драгомирова, 4 (інвестиції на суму –      1 966 666,00 грн., з них: інвестиції ОСББ –             688 333,00 грн., інвестиції КМДА – 1 278 333,00 грн.);
5. ЖБК «Машинобудівник»
 вул. Велика Васильківська, 101 (інвестиції на суму – 780 116,00 грн., з них: інвестиції ЖБК – 320 116,00 грн., інвестиції КМДА – 460 000,00  грн.);
6. ЖБК «Плановик» 
вул. Лаврська, 4-В, 4-В (інвестиції на суму 1 256 009,60  грн., з них: інвестиції ЖБК– 383 000,00 грн., інвестиції КМДА – 873 009,60 грн.;
7. ОСББ «Старонаводницька 6-Б» 
вул. Старонаводницька, 6-Б (інвестиції на суму – 3 602 182,00 грн., з них: інвестиції ОСББ – 1 206 731,00 грн.,інвестиції КМДА – 2 395 451,00 грн.);
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8. ЖБК «Печерський» 
Печерський узвіз, 15 (інвестиції на суму –          870 153,00 грн., з них інвестиції ЖБК –            282 800,00 грн., інвестиції КМДА – 587 353,00 грн.);
: 9. ОСББ «Печерські пагорби» 
вул. Є.Коновальця, 36-В (інвестиції на суму – 792 979,00 грн., з них: інвестиції ОСББ –      237 893,00  грн., інвестиції КМДА – 555 086,00 грн.);
10. ОСББ «ЖБК-28» 
вул. К.Білокур, 5/17 (інвестиції на суму –         5 314 285,00 грн., з них: інвестиції ОСББ –          1 594 285,00  грн., інвестиції КМДА –          3 720 000,00 грн.);
Разом з цим зазначаємо, що виконавцем зазначеної програми та розпорядником коштів – є Департамент житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.
Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки на проведення капітального ремонту житлового фонду із застосуванням енергоощадних технологій і обладнання за принципом співфінансування (рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 (із змінами) «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва»), виділені кошти на ремонт житлового фонду    6 521,1 тис.грн. та на капітальний ремонт ліфтів 11000,000 тис. грн. Розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 05 лютого 2020 року № 60 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються в 2020 році
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За рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації» (зі змінами) передбачені кошти на виконання робіт з капітального ремонту об’єктів житлового фонду по програмі
Співфінансування: ремонт покрівель  - 6 об’єктів (вул. Лаврська, 4-б, вул. Лаврська, 4-В, вул. Коновальця, 18, бульв. Л.Українки, 5-А, вул. Бойчука, 31, вул. Басейна, 21-Б ), ремонт сходових клітин - 2 об’єкти (вул. Інститутська, 22/7,  пров. Кріпосний, 4), заміна вікон  - 2 об’єкти (бульв. Лесі Українки, 5-А, пров Кріпосний, 4); ремонт вхідних груп - 1 об’єкт (бульв. Лесі Українки, 5-А);капітальний ремонт ліфтів - 6 об’єктів (вул. Чеська, 6, вул. Шота Руставелі, 27-А,  вул. Лаврська, 4-б, вул. Лаврська, 4-В, вул. Старонаводницька, 8-Б,  вул. Богомольця, 7/14).                                                                                                 
 У поточному році завершені роботи по всіх 11 вищезазначених об’єктах з капітального ремонту ЖКХ та по 2 об’єктах з капітального ремонту ліфтів, а саме:вул. Чеська, 6, вул. Шота Руставелі, 27-А.

Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів
     Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора
114
Проведення комплексної термомодернізації (у т. ч. із застосуванням ЕСКО-механізму)
2018
2019
2020
Не виконано           
В житлових будинках Печерського району в 2020 році не проводилися заходи з комплексної термомодернізації (у т. ч. із застосуванням ЕСКО-механізму). 
На даний час ЕСКО-механізм для фінансування ОСББ потребує ґрунтовного доопрацювання.
Програма ЕСКО в основному залучається в бюджетну сферу.
115
Впровадження енергоощадних технологій
2018
2019
2020
Виконано           
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» виконуються роботи по впровадженню енергозберігаючих технологій у системах
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освітлення під’їздів житлових будинків комунальної власності району. В 2020 році  виконано переобладнання світильників на 185 світильників з LED стрічками в місцях загального користування в 25 житлових будинках комунальної власності 

116
Створення систем дистанційного управління енергоспоживанням
2018
2019
2020
Не виконано           
Роботи не проводились
Роботи не проводились
     Завдання 2.2. Енергозаощадження житлового господарства
119
Впровадження систем регулювання споживання тепла (індивідуальні теплові пункти)
2018
2019
2020
Не виконано           
Впровадження систем регулювання споживання тепла відноситься до компетенції КП «КИЇТЕПЛОЕНЕРГО» та КП «ГВП».
Впровадження систем регулювання споживання тепла відноситься до компетенції КП «КИЇТЕПЛОЕНЕРГО» та КП «ГВП».
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 бюджету міста адміністративних витрат на підготовку документації, утворення та реєстрацію
2018
2019
2020
Виконано           
В 2020 році в Печерському районі було створено та зареєстровано 15 (п’ятнадцять) ОСББ. Представниками відділу по роботі та створенню ОСББ Управління ЖКГ та будівництва Печерської райдержадміністрації спільно з відповідальними працівниками КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» та підпорядкованих йому ЖЕД: «Хрещатик», «Липкижитлосервіс», «Печерськжитло», «Печерська брама» проводиться робота по створенню в будинках комунальної власності ОСББ: надаються консультації, забезпечуються ініціативні групи відповідними методичними матеріалами, надається допомога в організації та проведенні зборів мешканців.

130
Супроводження створення та діяльності ОСББ, включаючи запровадження цільових
2018
2019
Виконано           
У Печерському районі функціонує 6 консультаційних пунктів по створенню ОСББ:
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навчальних програм та проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів
2020

при Управлінні житлово-комунального господарства та будівництва Печерської райдержадміністрації, в КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва» та підпорядкованих йому ЖЕД: «Хрещатик», «Липкижитлосервіс», «Печерськжитло», «Печерська брама».

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
161
Створення безбар’єрного, комфортного та безпечного пішохідного простору, доступного для всіх категорій користувачів, шляхом збільшення кількості регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів
2018
2019
2020
Виконано           
Влаштування пішохідних переходів з фігурних елементів мощення
01.02-29.02.2020 р. Облаштовано 2 пішохідних переходи
Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар’єрне середовище) 01.02-31.08.2020 р. Облаштовано 
60 понижень бортового каменю обладнаних тактильними смугами.

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 рішенням Київської міської ради від 22 червня 2017 року № 618/2780
2018
2019
2020
Не виконано        
Структурними підрозділами Печерської районної в місті Києві державної адміністрації визначено перелік пріоритетних об’єктів з метою  їх включення до проекту Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» з подальшою реалізацією зазначених напрямів, завдань та заходів, строків їх виконання, джерел фінансування, вартості та
Внесено пропозиції до включення питання до проекту МЦП на  2022-2025 роки  -
363,00 тис. грн. 
(по двох об’єктах на 2022 - 2023 роки, по   вул. Рогнідинська, 4-б та вул. Михайла Бойчука, 11-а)
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Назва завдання/заходу Програми
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1
2
3
4
5
6




очікуваних результатів. Територіальним центром подано для включення до МКЦП двох об’єктів – пандусів за адресами: вул. Рогнідинська, 4-б  та вул. Михайла Бойчука, 11-а, які потребують проведення капітального ремонту, як такі, що не відповідають вимогам сьогодення, у тому числі проведення ремонту та відновлення асфальтового покриття прилеглої території за адресою: 
вул. Рогнідинська, 4-б. Одночасно були надані пропозиції щодо потреб у фінансуванні на реалізацію завдань у відповідних сумах на період 2019-2021 років, у тому числі: 
2019рік – 150 тис. грн., 2020рік – 165 тис. грн., 2021рік – 181,5 тис. грн.

179
Створення додаткових установ із піклування про незахищених та малозабезпечених осіб, у т. ч.:
2018
2019
2020
Виконано           
У складі Територіального центру близько 15 років функціонує відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю (далі – Відділення).  Відділення як структурний підрозділ Територіального центру було створено відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15 травня 2003 року № 810 «Про затвердження Типового положення про відділення соціально-медичної реабілітації дітей з церебральним паралічем, розумово відсталих дітей  та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування)»
На цей час відділення функціонує відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 29 травня 2018 року № 902.
Основними завданнями Відділення є створення умов  для здійснення заходів соціальної, психолого-педагогічної та фізичної реабілітації, спрямованої на розвиток та коригування
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порушень розвитку дитини з інвалідністю, навчання її основним побутовим навичкам, розвиток потенціалу з метою максимально самостійного, продуктивного життя, інтеграції в місцеву громаду і суспільство в цілому.
Діти з інвалідністю, які проходять курс реабілітації у Відділенні, отримують послуги з ранньої реабілітації/абілітації (діти до 7 років), соціальної, психолого-педагогічної та фізичної реабілітації. 
Міністерства соціальної політики України від 17.08.2018 № 1174 «Про затвердження Змін до Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.09.2018 за  № 1054/32506.
За звітний період відділенням виконано 22 463 соціально-реабілітаційні заходи, з них:
- соціальної реабілітації  –  1 707;
- психологічної реабілітації -  896;
 -педагогічної реабілітації   - 883;
 -фізичної реабілітації – 947;
 -медичного супроводу – 1 120;
 -соціальної послуги денного догляду  –       16 910.
Проведено 4 культурно-масові заходи.
Гаряче харчування отримували 8 дітей. 
Інформація про роботу відділення постійно розміщується на сторінці facebook.com/sotsmedrehabiliation.

179.1
- формування мережі районних центрів з надання послуг соціального характеру;
2018
2019
2020
Виконано           
За роки діяльності Територіального центру   його структура постійно змінювалася та удосконалювалася. 
Діяльність Територіального центру та його структурних підрозділів відповідає вимогам
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чинного законодавства та спрямована на задоволення індивідуальних потреб отримувачів соцпослуг
За 2020 рік шістьма структурними підрозділами Територіального центру виявлено 1054 одиноких непрацездатних громадян та осіб з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують  надання соціальних послуг та піклування.
З них виявлено:
- відділенням соціальної допомоги вдома  № 1 – 249 осіб;
-відділенням соціальної допомоги вдома м № 2 –250 осіб;
- відділенням паліативної допомоги вдома –82 особи;
- відділенням денного перебування – 220 осіб;
- відділенням надання адресної допомоги і виконання соціальних програм –  237 осіб;
- відділенням надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю – 16 особи (група
повного дня – 8, група короткотривалого перебування –8).
У двох відділеннях соціальної допомоги вдома протягом звітного періоду  499 особам надавалися соціально-побутові послуги в домашніх умовах, за цей період підопічні відділень отримали  206 тис. 722 заходи.
Співпраця Територіального центру з Київським міським територіальним центром надає можливості забезпечувати осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату та інших громадян з інвалідністю транспортними послугами за їх потребами. Транспортні послуги отримують 4 підопічних ВСД № 1.
Особлива увага приділяється роботі відділення паліативної допомоги вдома, яке функціонує
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у складі Територіального центру з 2012 року. Працівниками відділення щоденно надаються соціальні послуги ліжко хворим ІУ-У групи рухової активності, а це громадяни, які прикуті до ліжка або такі, що не виходять за межі власного помешкання, пересуваються на візках або за допомогою милиць. У звітному періоді послуги надавалися 82 підопічним. Протягом звітного періоду виконано 72 980 заходів.
У відділенні функціонує  мультидисциплінарна команда у складі: провідного фахівця із соціальної допомоги вдома, соціального працівника, медичної сестри, лікаря, психолога, перукаря, майстра з педикюру, соціального робітника тощо. Також до складу мультидисциплінарної команди можуть залучатися сімейні лікарі медичних установ за їх згодою.  Мультидисциплінарною командою у звітному періоді здійснено 14 виходів до 17 паліативних хворих. 
 У відділенні денного перебування протягом звітного періоду послуги отримали 220 осіб непрацездатного віку та осіб з інвалідністю.
Протягом звітного періоду надано наступні послуги:
- відвідання концертів та вистав –  136 послуг;
 - відвідання кінотеатрів – 18 послуг;
 - відвідання художніх та фото виставок в  ТЦ – 47 послуг;
 - організовано 16 екскурсій – 54 послуги;
 - організовано 7 святкових та тематичних зустрічей – 56 послуг;
 - послуг медсестри з масажу – 4 106 послуг;
 -ЛФК – 964 послуги;
 - психолога – 117 послуг.
Університет третього віку відвідували 63 особи, з яких 9 – осіб з інвалідністю. У 2019/2020 академічному році діяло 12 факультетів.
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Відділенням надання адресної допомоги і виконання соціальних програм протягом звітного періоду надано:
- 128 послуг з ремонту одягу;	
- 1 612 перукарських послуг;
- 379 послуг з манікюру та педикюру.
Всього Територіальним центром у 2020 році надано адресної натуральної допомоги підопічним на загальну суму 1 021,47 тис. грн., зокрема: 
Кошти з місцевих бюджетів – 427,82 тис. грн., з яких: 
- гарячі обіди 8 дітям, які отримують соціальну послугу денного догляду – 32,72 тис. грн., 
- дезінфікуючі та захисні засоби 547 особам – 333,96 тис.грн.,
- мийні засоби 122 особам - 17,99 тис.грн. - комплекти постільної білизни 80 особам – 43,15 тис.грн.
Позабюджетні кошти – 593,65 тис. грн., з яких: - 451,09 тис.грн. – продуктові набори 984 особам, 
- 118,33 тис. гр. – засоби особистої гігієни 100 особам 
-  24,23 тис.грн. – одяг, взуття, інші промислові товари з Банку одягу 119 особам.
Протягом 2020 року у Територіальному центрі отримували соціальні послуги 17 внутрішньо-переміщених осіб.
Інформація щодо діяльності Територіального центру постійно висвітлюється на сайті Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та на сторінці Територіального центру в соціальній мережі Фейсбук (123 публікації).

179.2
- створення мережі центрів (закладів) соціальної реабілітації для дітей та молоді з
2018
2019
Не виконано        
За результатами розширеної апаратної наради Печерської районної в місті Києві державної
На даний час відсутнє приміщення, яке відповідає вимогам для розміщення
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інвалідністю;
2020

адміністрації від 09.01.2018 доручено створити Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю.	
реабілітаційного центру
     Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги
185
Розширення спектра надання соціальних послуг:
2018
2019
2020
Виконано           
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. 
За січень - грудень 2020 року, станом на 01.01.2021 управлінням праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації здійснено ідентифікацію карток «Картка киянина» для 2663 осіб.

     Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями
189
Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку соціальної сфери
2018
2019
2020
Виконано           
Служба у справах дітей та сім’ї Печерської райдержадміністрації інформує, що з метою забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку соціальної сфери, Службою у справах дітей та сім’ї налагоджено співпрацю із Громадською організацією Центром сімейної безпеки «РОД». Представники зазначеної Громадської організації мають відповідні сертифікати та, в рамках проведення правового лекторію та профілактики шкідливих звичок серед дітей та підлітків на базі загальноосвітніх навчальних закладів району, – на добровільній основі проводять бесіди та лекції, направлені
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на: запобігання шкільного булінгу та домашнього насильства, пропаганду здорового способу життя, особисту фізичну безпеку у сучасних умовах життя, порядок дій у нестандартних ситуаціях.
На 2019-2020  навчальний рік розроблені пропозиції та надіслані до управління освіти та інноваційного розвитку Печерської райдержадміністрації щодо проведення лекцій  з зазначених питань.
З метою забезпечення прав дітей, запобігання та протидії домашньому насильству в Печерському районі міста Києва організована взаємодія  Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві зі Службою у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, Печерським  районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом охорони здоров’я Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.
Відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації постійно проводиться інформаційно - роз’яснювальна робота серед населення, насамперед серед сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, про те, що таке COVID-19, які його симптоми, як поширюється вірус, про правила індивідуального захисту, яких необхідно дотримуватись з метою убезпечення від зараження короно вірусом. На обліку дітей, які перебувають в складних сімейних обставинах перебуває  48 дітей, з яких 13 дітей -  батьки яких, не належним чином виконують свої обов’язки, та  35 - які набули статусу
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дітей, які постраждали в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів, зазнавши психологічного насильства». Спеціалісти Служби у справах дітей та сім’ї Печерської райдержадміністрації разом зі спеціалістами Печерського районного Центру соціальних служб для, сім’ї, дітей  та молоді перебувають в постійному контакті з зазначеними сім’ями (в телефонному режимі, соціальній мережі, створені онлайн групи.) 
З метою налагодження конструктивної роботи всіх суб’єктів взаємодії Печерською райдержадміністрацією використовується в роботі інформація для спеціалістів, розроблена в межах проекту, що реалізується Всеукраїнським громадським центром «Волонтер» за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Управління ювенальної превенції Національної поліції України: «Подолання насильства щодо дитини: координація дій»; «Подолання сексуального насильства щодо дитини: координація дій»; «Індикаторифізичного,сексуального,психологічного насильства щодо дитини, а також нехтування потребами дитини»; «Про булінг для дітей»; «Про кібербулінг для дітей». Між усіма суб’єктами взаємодії, для забезпечення оперативного інформування про випадки жорстокого поводження з дітьми здійснено обмін контактами.
Представника Служби у справах дітей та сім’ї  включено до складу комісії з розгляду випадку боулінгу (цькування) у закладах загальної середньої освіти району. 
Плануються та проводяться спільні заходи з відвідування сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, про що
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складаються відповідні акти; кожного тижня проводиться моніторинг зазначених родин та родин в яких проживають підопічні діти щодо їх потреб та надається відповідна допомога (соціальні послуги, матеріальна допомога у вигляді продуктів харчування, одягу та ліків); медичні працівники КНП «ЦПМСД» Печерського району на запит відповідних районних служб оперативно(за потребою) надають медичного працівника для відвідування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах з урахуванням епідеміологічної обстановки в районі та за місцем проживання/перебування дитини.
Станом на  30 вересня  2020  надійшло  20 звернень (одне по відношенню до дитини-сироти з боку опікуна) щодо психологічного та фізичного насильства над дитиною. Суб’єктами взаємодії здійснені виходи за адресами проживання дітей, складені акти рівня безпеки дитини та  оцінка  потреб дитини та родини. Представниками комісії   надані роз’яснення батькам дитини щодо їх прав та обов’язків по відношенню до дітей та відповідальність, передбачену діючим законодавством України, за порушення прав дитини. Також, їм надані  рекомендації та контакти організацій  для можливості покращити своє матеріальне становище, отримати відповідні соціальні послуги. 
Жорстоке поводження з дитиною, підтвердилося в одній родині. Дитина вилучена з родини та тимчасово влаштована до  родичів.
Особливу увагу представники суб’єктів взаємодії приділяють проведенню бесід з дітьми. Бесіди проводилися фахівцем в невимушеному середовищі
Також, на контролі Служби у справах дітей та
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сім’ї і центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 17 дітей які повернулися до сімей із закладів інституційного догляду та виховання. З метою забезпечення їх прав, з їх законними представниками проведена інформаційна бесіда, надані відповідні роз’яснення та необхідна інформація. Щотижня проводиться моніторинг цих родин з метою з’ясування проблем родини та надання їм необхідної допомоги.
 Всі діти приступили до навчання, всі забезпеченні шкільним приладдям та шкільним одягом.
На обліку Служби у справах дітей та сім’ї перебуває 3 дітей, які тимчасово – до набуття ними статусу «дитина-сирота» або «дитина, позбавлена батьківського піклування» - влаштовані до сімей громадян. Родинам в яких проживають зазначені діти надається юридична допомога та допомога з забезпечення медичного обстеження дітей.
З метою забезпечення захисту прав дитини, запобігання та протидії домашньому насильству Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією вжито всіх необхідних заходів щодо організації конструктивної взаємодії  всіх суб’єктів взаємодії, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року   
№ 800 «Порядок взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів та установ під час забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю».                                                                           Печерським районним у м. Києві центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:
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- підписано угоду про співпрацю з Всеукраїнським центром обслуговування Сімейних груп Ал-Анон/Алатін в Україні. Відповідно до даної угоди проводяться заняття групи взаємодопомоги анонімних алкоголіків та груп допомоги родичам залежних. Упродовж січня - грудня 2020 року проведено 155 занять, якими охоплено 45 осіб;
-налагоджено співпрацю з ГО «Інтегрум»: у продовж січня – грудня  2020 року для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, проведено 18 заходів, до яких залучено 490 осіб; 
- підписано угоду про співробітництво з Печерською районною організацією Товариства Червоного Хреста України в м. Києві.

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:
2018
2019
2020
Виконано           
В даний час у підпорядкуванні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації перебуває лише один заклад, що забезпечує надання населенню медичної допомоги первинного рівня: КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району. В рамках інформатизації охорони здоров’я та з метою ефективного ведення кампанії підписання декларацій з населенням про вибір лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району підключено до Медичної
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інформаційної системи Нelsi. Робочі місця лікарів та медичних реєстраторів КНП «ЦПМСД» Печерського району забезпечено необхідною кількістю комп’ютерної техніки, підключенням до мережі Інтернет. 
Інформація про лікарів, що надають первинну медичну допомогу, розміщена в системі «Електронне здоров’я». Станом на 01.12.2020 року надання первинної медичної допомоги в Печерському районі забезпечують 64 лікарі. Всі вони зареєструвані в Медичній інформаційній системі (МІС) Нelsi ме. 
Станом на 22.12.2020 лікарями КНП «Центр первинної медико - санітарної допомоги» Печерського району підписано декларації з  77364 (60,2% від загальної кількості населення, за даними Національної служби здоров'я України). За кошти міського бюджету в лікувально-профілактичних закладах на території Печерського району в рамках програми «Електронна столиця» створено оптоволоконну комп’ютерну мережу для використання цими закладами. В результаті заклади інтегровані в єдину інформаційну систему. В нинішніх умовах потреба населення у медичній допомозі первинного рівня повністю задовільнена силами зазначеного Центру. Враховуючи зазначене, кількість закладів охорони здоров’я, що забезпечують надання допомоги первинного рівня у Печерському районі (в структурі КНП «ЦПМСД» Печерського району – 11 амбулаторій загальної практики/сімейної медицини), в даний час є оптимальною. 

195.1
-  відкриття нових амбулаторій сімейної практики в новобудовах та віддалених
2018
2019
Виконано           
Проте, на підставі аналізу забезпеченості території району амбулаторіями загальної
Завдання виконано, проте, наступний етап розвитку деяких мікрорайонів Печерського
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мікрорайонах (6 нових амбулаторій протягом 2018–2020 років)
2020

практики /сімейної медицини, констатовано необхідність створення в структурі КНП «ЦПМСД» Печерського району іще однієї амбулаторії. Так, в зв’язку з інтенсивним будівництвом житла на місці колишньої промзони, необхідно створити у одному з мікрорайонів Печерського району (вул. Івана Кудрі - Саперне Поле - Іоанна Павла ІІ - Філатова - Велика Васильківська) амбулаторію загальної практики/сімейної медицини.
району актуалізує нові завдання щодо розвитку системи надання населенню ПМСД. 
Повноважень Печерської районної в місті Києві державної адміністрації недостатньо для самостійного (без участі Київради та підрозділів ВО КМР (КМДА) створення амбулаторії. Так, прийняття рішень про надання приміщень для створення амбулаторій належить до повноважень  Київської міської ради. Підготовка матеріалів для вирішення питання  належить до повноважень  Департаменту охорони здоров’я КМДА. 
Питання щодо створення єдиного для м. Києва механізму надання приміщень для амбулаторій Печерська РДА пропонувала розглянути на Раді регіонального розвитку м. Києва 2019 році. Станом на 22.12.2020 питання не розглядалося.
     Завдання 1.4. Інформатизація сектора охорони здоров’я
197
Поширення доступності населення до медичних послуг шляхом впровадження медичних електронних систем еHealth (157 закладів протягом 2018–2020 років)
2018
2019
2020
Виконано           
В рамках інформатизації охорони здоров’я та з метою ефективного ведення кампанії підписання декларацій з населенням про вибір лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району підключено до Медичної інформаційної системи Нelsi. Робочі місця лікарів та медичних реєстраторів КНП «ЦПМСД» Печерського району забезпечено необхідною кількістю комп’ютерної техніки, підключенням до мережі Інтернет. 
Інформація про лікарів, що надають первинну медичну допомогу, розміщена в системі «Електронне здоров’я». Станом на 01.12.2020 року надання первинної медичної допомоги в Печерському районі забезпечують 64 лікарі.
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Всі вони зареєструвані в Медичній інформаційній системі (МІС) Нelsi ме. 
За січень-грудень 2020 року лікарями КНП «Центр первинної медико - санітарної допомоги» Печерського району підписано декларації з  77364 (60,2% від загальної кількості населення, за даними Національної служби здоров'я України). За кошти міського бюджету в лікувально-профілактичних закладах на території Печерського району в рамках програми «Електронна столиця» створено оптоволоконну комп’ютерну мережу для використання цими закладами. В результаті заклади інтегровані в єдину інформаційну систему.

198
Розвиток комп’ютерної мережі системи охорони здоров’я міста Києва та оснащення закладів охорони здоров’я комп’ютерною і оргтехнікою з відповідним програмним забезпеченням з подальшим приєднанням до національної об’єднаної системи еHealth (157 закладів протягом 2018-2020 років)
2018
2019
2020
Виконано           
Робочі місця лікарів та медичних реєстраторів КНП «ЦПМСД» Печерського району забезпечено необхідною кількістю комп’ютерної техніки, підключенням до мережі Інтернет. 
Інформація про лікарів, що надають первинну медичну допомогу, розміщена в системі «Електронне здоров’я». Станом на 01.12.2020 року надання первинної медичної допомоги в Печерському районі забезпечують 64 лікарі. Всі вони  зареєструвані в Медичній інформаційній системі (МІС) Нelsi ме. 
За кошти міського бюджету в лікувально-профілактичних закладах на території Печерського району в рамках програми «Електронна столиця» створено оптоволоконну комп’ютерну мережу для використання цими закладами. В результаті заклади інтегровані в єдину інформаційну систему. 



     Завдання 1.5. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги
199
Реалізація проекту «Лікар у вашому домі»
2018
Виконано        
Згідно з наказом Департаменту охорони
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№
Назва завдання/заходу Програми
Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки
Результат виконання завдання/ заходу Програми
Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми
Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1
2
3
4
5
6

для медико-соціальної 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)
2019
2020
  
Здоров’я Київської міської державної адміністрації від 22.02.2018 №179 «Про реалізацію проекту «Лікар у Вашому домі» в місті Києві» опрацьовано графік роботи пунктів, у яких стаціонарно працюють дві бригади медичних працівників. Робота з громадянами, що не здатні до самообслуговування, здійснюється силами мобільних бригад, що створені переважно з числа працівників КНП «ЦПМСД» Печерського району.
Розроблено та постійно оновлюється графік надання працівниками КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району медичної допомоги вдома особам, які не здатні до самообслуговування. Крім того, до надання медичної допомоги на дому залучаються соціальні робітники. Протягом 2020 року з урахуванням обмежувальних заходів щодо COVID-19 надання медичної допомоги на дому здійснювалося 90 мешканцям району із числа зазначеної категорії. 
З числа мешканців територій обслуговування кожної амбулаторії КНП «ЦПМСД» Печерського району загальної практики/сімейної медицини складено списки осіб, які не здатні до самообслуговування. Звіт про виконання проекту «Лікар у Вашому домі» щотижня надається до ДОЗ ВО КМР (КМДА).

     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 ВІЛ-інфекції/СНІДу
2018
2019
2020
Виконано           
З метою реалізації проекту Fast-track Cities підписано угоди про співпрацю між КНП «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району м. Києва та Київським міським центром СНІДу. Районний
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1
2
3
4
5
6




координатор з числа лікарів-інфекціоністів Київського міського центру СНІДу здійснює методичну підтримку лікаря-інфекціоніста КНП «Консультативно-діагностичний центр» з питань надання медичної допомоги ВІЛ-позитивним особам. В даний час на медичне супроводження лікарем-інфекціоністом КНП «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району взято 41 пацієнт з вперше встановленим діагнозом у І-ІІ стадіях інфекційного процесу. КНП «КДЦ» Печерського району здійснює видачу лікарських препаратів за місцем проживання хворим з І та ІІ стадіями інфекційного процесу.
Протягом 2020 року (станом на 22.12.2020) силами лікувально-профілактичних закладів районного підпорядкування за допомогою «швидких тестів» на наявність антитіл до ВІЛ обстежено 2301 особи. Позитивний результат дослідження виявлено у 2 осіб (0,09% з числа обстежених). З метою підвищення ефективності скринінгу до переліку фахівців, що можуть користуватися «швидкими тестами», введено фахівців вторинного рівня (оториноларингологи, дерматовенерологи, акушери - гінекологи). Ведеться активна роз’яснювальна робота з відвідувачами лікувально-профілактичних закладів (підприємств).
В районі створено локальну команду з покращення якості надання послуг людям, що живуть з ВІЛ, у складі лікарів: інфекціоніста, дерматовенеролога, акушера-гінеколога, сімейного лікаря - представника КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району. До діяльності цієї команди за згодою та в разі потреби можуть
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залучатися працівники відділу охорони здоров’я Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, Печерського районного в місті Києві Центру служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівці КНП «Консультативно - діагностичний центр» Печерського району. Ці ж cуб’єкти можуть залучатися до розробки та виконання районних заходів щодо досягнення цілей стратегії Fast-track Cities. 

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)
2018
2019
2020
Виконано           
З метою раннього виявлення та лікування туберкульозу в районі здійснюється скринінгові дослідження серед певних груп пацієнтів шляхом мікроскопічного дослідження мокротиння на наявність кислотостійких бактерій. Протягом 2020 року зазначеним методом було обстежено 37 таких осіб (74 проби), хворих серед них не було виявлено. Збір мокротиння пацієнтів здійснюється у спеціально відведених приміщеннях лікувальних закладів (підприємств) або на дому у пацієнта. В кожній амбулаторії загальної практики/сімейної медицини виділено приміщення для DOT-терапії. КНП «Консультативно - діагностичний центр» Печерського району укомплектований двома флюорографами з цифровою обробкою зображення. Протягом 2020 року  лікувально-профілактичними закладами районного підпорядкування було обстежено 23820 осіб із 35663 запланованих, що становить 66,8% річного плану. В районі виявлено 29 хворих (з них 4 – бездомні особи, 7 – іногородні). КНП «ЦПМСД» Печерського району виконує вакцинацію БЦЖ новонародженим, які виписані з пологових
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будинків нещепленими, та ревакцинацію дітей у віці 7 та 14 років. Лікувальні заклади забезпечені отриманою згідно розподілу Департаменту охорони здоров’я КМДА протитуберкульозною вакциною за рахунок централізованої закупівлі та туберкуліном. Станом на 01.12.2020 у розпорядженні КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  наявні 220 доз вакцини БЦЖ та 5849 доз туберкуліну. Річний план 2020 року вакцинації по амбулаторним закладам районного підпорядкування за січень-грудень 2020 року виконано на 96,0%. Роз’яснювальна робота щодо протидії захворюванню на туберкульоз ведеться як силами медичних працівників лікувальних закладів, так і силами педагогічних колективів загальноосвітніх закладів району, Печерського районного в місті Києві Центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді. 

202
Забезпечення реалізації заходів з ранньої діагностики (скринінгу) таких хвороб як інфаркт, інсульт, цукровий діабет, ВІД/СНІД, колатеральний рак тощо
2018
2019
2020
Виконано           
Згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я України від 23.12.2015 № 890 «Про затвердження положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії» та Департаменту охорони здоров’я ВО КМР (КМДА) від 20.04.2016 №186 «Про організацію доступу та належної роботи з Реєстром пацієнтів, що потребують інсулінотерапії» визначено лікарів-ендокринологів, які мають доступ до Реєстру І рівня. Лікарі – ендокринологи КНП «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району мають відповідним чином обладнані робочі місця із доступом до мережі Інтернет. Вартість відпущених мешканцям Печерського району препаратів інсуліну без
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врахування референтної ціни відшкодовується Комунальному підприємству «Фармація» розпорядником бюджетних коштів відповідного рівня у встановленому порядку. Протягом 2020року для населення району (472 хворих) лікарями - ендокринологами виписано 4060 рецептів на препарати інсуліну з врахуванням референтних цін на суму 5041304, 77 грн. На базі КНП «КДЦ» Печерського району діє «Школа цукрового діабету», до задач якої входить навчання пацієнтів підтриманню балансу організму в умовах постійної інсулінотерапії, профілактика ускладнень діабету, санітарно-просвітницька робота з хворими на цукровий діабет. Скринінг на цукровий діабет здійснюється шляхом клініко-лабораторного дослідження загальноклінічних аналізів пацієнтів, які звертаються до лікарів усіх спеціальностей у закладах районного підпорядкування (25 тис аналізів крові та 20 тис аналізів сечі щокварталу).
Гострі серцеві та судинні захворювання (гострий інфаркт міокарду, мозковий інсульт) не потребують проведення скринінгу, оскільки діагностичних труднощів в разі цих захворювань переважно не виникає. В той же час, з метою профілактики цих захворювань здійснюється комплекс заходів щодо виявлення у пацієнтів факторів ризику: гіпертонічної хвороби та інших станів, пов"язаних з підвищенням артеріального тиску; цукровий діабет І та ІІ типів, атеросклероз судин, підвищена згортуваність крові. Виявлення та нівелювання впливу цих факторів ризику покладено на лікарів усіх спеціальностей. Виявлення здійснюється за допомогою скринінгових досліджень:
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вимірювання артеріального тиску, електрокардіографічні дослідження, електроенцефалографія за показаннями, огляд судин очного дна, інші. Електрокардіографами забезпечені усі сімейні лікарі КНП «ЦПМСД» Печерського району, лікарі-кардіологи КНП «КДЦ» Печерського району. Протягом 2020 року виконано 40,3 тис ЕКГ-досліджень, 2,65 тис електроенцефалографій, 99,2 тис. вимірювань артеріального тиску. 
Скринінгові дослідження щодо виявлення візуальних форм онкологічних досліджень (доступних для виявлення без використання рентгенівської або ендоскопічної техніки, інвазивних втручань) здійснюються лікарями-хірургами, акушерами-гінекологами, проктологами, сімейними лікарями, оториноларингологами, гастроентерологами, дерматовенерологами.  Протягом 2020 року  онкопрофогляди (скринінгові дослідження) пройшли 63,1 тис. мешканців району. Рівень захворюваності та своєчасність виявлення лікарями візуальних форм онкологічних захворювань серед населення Печерського району визначається щокварталу фахівцями Київської міської онкологічної лікарні.

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 балансоутримувачами
2018
2019
2020
Виконано           
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 квітня 2018 року № 707 «Про деякі питання
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закріплення внутрішньоквартальних проїздів», Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією видано розпорядження від 23.05.2018 № 313 «Про визначення  комунального   підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського  району м. Києва» відповідальним  за утримання внутрішньоквартальних проїздів, яким внутрішньоквартальні проїзди, відповідно до додатку 6 розпорядження Київської міської державної адміністрації, закріплено для подальшого утримання та експлуатації за КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва (далі – КП «Керуюча компанія»). 
У 2020 році на утримання вищезазначених міжквартальних проїздів з міського бюджету  м. Києва КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського   району м. Києва» заплановано виділення коштів у сумі: 1471200,0 грн. виділено кошти у квітні 2020 року  у сумі: 367800,0 грн. 

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 створення належної системи управління сферою надання адміністративних послуг, взаємозв'язку та підпорядкування міського та районного рівнів ЦНАПів
2018
2019
2020
Виконано           
Розроблено та затверджено відповідно до норм законодавства структуру, Положення та регламент управління (центру) надання. 

274
Створення нових територіальних підрозділів ЦНАПів
2018
2019
2020
Не виконано        
Відповідно до Концепції розвитку центрів 2016-2018 роки заплановано відкриття філії за адресою Верхня Теличка
Оскільки мікрорайон Верхня Теличка межує з промисловою зоною, зеленою зоною, включає в себе переважно приватний сектор та не має зручного транспортного сполучення.
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№
Назва завдання/заходу Програми
Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки
Результат виконання завдання/ заходу Програми
Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми
Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1
2
3
4
5
6
275
Формування та просування єдиного бренду (ЦНАП)
2018
2019
2020
Виконано           
Управління (центру) надання адміністративних послуг забезпечено форменим одягом встановленого зразка. 

276
Реконструкція та модернізація існуючих ЦНАПів (у т. ч. з метою надання послуг особам з інвалідністю)
2018
2019
2020
Виконано           
Після проведення реконструкції першого поверху в управлінні (центрі) повністю забезпечено всі необхідні умовами для різних верств населення та населення з обмеженими можливостями, а саме  встановлені пандуси як при вході, так й безпосередньо в приміщенні відділу (центру).

277
Створення належної матеріально-технічної бази ЦНАПів на території міста Києва
2018
2019
2020
Виконано           
Для створення належної матеріально-технічної бази в управлінні (центрі), відповідними відділами проводиться організаційна робота щодо закупівля та оснащення відповідною технікою, яка відповідає завданням сьогодення.

     Завдання 1.2. Кадрове забезпечення
278
Збільшення кількості адміністраторів ЦНАПів
2018
2019
2020
Виконано           
Забезпечення оптимальної кількості адміністраторів з розрахунку наявного населення району та статистичної кількості наданих адміністративних послуг. Відповідно штатного розпису в управлінні (центрі) 37 одиниць. Станом на звітний період вільних вакансій 2.  Для забезпечення повного доукомплектування посад в управлінні (центрі) відповідними відділами проводиться організаційна робота, а саме організація та проведення конкурсів на зайняття вакантних посад.

279
Забезпечення ефективного управління людськими ресурсами, вирішення питання кадрового забезпечення ЦНАПів за рахунок мобільної групи адміністраторів
2018
2019
2020
Виконано           
Наказом начальника управління (центру) надання адміністративних послуг Печерської  районної в місті Києві державної адміністрації затверджується відповідний графік чергування адміністраторів на місяць.
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№
Назва завдання/заходу Програми
Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки
Результат виконання завдання/ заходу Програми
Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми
Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1
2
3
4
5
6
280
Створення платформи для навчання адміністраторів, обміну знаннями та навичками якісного надання послуг
2018
2019
2020
Виконано           
Адміністратори управління (центру) згідно з графіком підвищення кваліфікації направляються до відповідних навчальних закладів, проходять підвищення кваліфікації про що отримують відповідні сертифікати.
 
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 вигляді
2018
2019
2020
Виконано           
Проведення аудиту найбільш запитуваних адміністративних послуг та надання пропозицій щодо впровадження та надання їх в електронному вигляді. Інтеграцію баз даних та впровадженням їх в електронному вигляді здійснюється Департаментом ЦНАП.  

282
Інтеграція внутрішнього порталу та зовнішнього сайту офіційного веб-порталу адміністративних послуг міста Києва з державними та міськими електронними реєстрами
2018
2019
2020
Виконано           
Інтеграцію баз даних здійснює Департамент  ЦНАП.

     Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг
285
Реалізація рішення Київської міської ради «Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг в місті Києві»
2018
2019
2020
Виконано           
Запровадження та розширення переліків комплексних  адміністративних послуг в управлінні (центрі) надання адміністративних послуг:
-	допомога при народженні; 
-	15 хв на реєстрацію дітей до 14 років;
-	Забезпечення 2 робочих місць по наданню витягу з ДЗК.

286
Оптимізація процедур отримання адміністративних послуг на рівні міста та районів
2018
2019
2020
Виконано           
Постійне удосконалення стандартів надання адміністративних послуг, створення  комплексу адміністративних послуг, таких 
як :
реєстрація місця проживання новонародженого  та отримання допомоги при народженні ;
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№
Назва завдання/заходу Програми
Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки
Результат виконання завдання/ заходу Програми
Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми
Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1
2
3
4
5
6




здійснення реєстрації місця проживання дітей до 14 років за 15 хвилин, запроваджено прийом документів на послугу Є-Малятко 

     Завдання 2.3. Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг
290
Розробка системи преміювання та депреміювання працівників ЦНАПів та інших суб’єктів надання адміністративних послуг
2018
2019
2020
Виконано           
Проводиться щомісячний аналіз та засідання комісії для встановлення об’єктивного преміювання.

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
2018
2019
2020
Виконано           
Створення належних умов для проведення незалежного опитування щодо якості обслуговування. 
Терміном на 2020 рік було проведено опитування  відвідувачів центру надання адміністративних послуг щодо задоволеності від якості надання послуг за наслідками проведено нараду.

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
293
Розвиток ЗДО та ЗЗСО, у т. ч. шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту та відновлення непрацюючих закладів
2018
2019
2020
Виконано           
Реконструкція з надбудовою приміщення, розташованого на території школи І-ІІІ ступеня 
№ 5 за адресою: вул. Тимірязєвська, 36 для створення закладу дошкільної освіти. Орієнтовна потужність 80 місць. Управлінням ЖКГ та будівництва проводяться роботи з розробки проекту на 2020 рік;
Реконструкція з прибудовою дошкільного навчального закладу № 325 за адресою:
бул. Дружби Народів, 7-а. Орієнтовна потужність 160 місць. Управлінням ЖКГ та будівництва в 2020 році  розроблено проект;
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№
Назва завдання/заходу Програми
Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки
Результат виконання завдання/ заходу Програми
Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми
Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1
2
3
4
5
6




Благоустрій території, Заклад дошкільної освіти
№ 141, вул. Басейна,15-а. Роботи виконано (100%);
Благоустрій території, Заклад дошкільної освіти 
№ 1 провул. Аскольдів, 5.Роботи виконано (100%);
Благоустрій території, Заклад дошкільної освіти 
№ 378 вул. Лейпцизька ,3.Роботи виконано (100%);
Капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів, Заклад дошкільної освіти № 1 провул. Аскольдів, 5.Роботи виконано (100%);
Капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів, Заклад дошкільної освіти № 46 вул. Шовковична, 44-Б. Роботи виконано (100%);
Капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів, Заклад дошкільної освіти № 107  вул. Лютеранська, 17-А. Роботи виконано (100%;)
Капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів, Заклад дошкільної освіти № 143 бульв. Лесі Українки, 24-А. Роботи виконано (100%);
Капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів, Заклад дошкільної освіти № 265 бульв. Дружби Народів, 22-А. Роботи виконано (100%);
Капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів, Заклад дошкільної освіти № 273 бульв. Лесі Українки, 9-А. Роботи виконано (100%);
Капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів, Заклад дошкільної освіти № 298 бульв. Дружби Народів, 29-А. Роботи виконано (100%);


46
№
Назва завдання/заходу Програми
Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки
Результат виконання завдання/ заходу Програми
Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми
Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1
2
3
4
5
6




Капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів, Заклад дошкільної освіти № 325 бульв. Дружби Народів, 7-А. Роботи виконано (100%);
Капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів, Заклад дошкільної освіти № 450 бульв. Дружби Народів, 14-А. Роботи виконано (100%);
Капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів, Заклад дошкільної освіти № 457 вул. Чигоріна, 61. Роботи виконано (100%);
Капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів, Заклад дошкільної освіти № 458 вул. Бастіонна, 16-А. Роботи виконано (100%);
Капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів, Заклад дошкільної освіти № 498 вул. Інститутська, 14-А. Роботи виконано (100%);
Капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів, Заклад дошкільної освіти  № 731 бульв. Лесі Українки, 21-В	Роботи виконано (100%); Капітальний ремонт огорожі, Спеціалізована школа  № 89, вул. Рибальська, 4. Роботи виконано (100%).

Сектор 2.9.  Безпека та цивільний захист
Оперативна ціль 2. Забезпечення цивільного захисту
     Завдання 2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту
321
Завершення проведення технічної інвентаризації захисних споруд
2018
2019
2020
Виконано           
В Печерському районі повністю на 100% проведена інвентаризація захисних споруд цивільного захисту (сховищ) комунальної та
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Назва завдання/заходу Програми
Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки
Результат виконання завдання/ заходу Програми
Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми
Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1
2
3
4
5
6




приватної форм власності. Матеріали технічної інвентаризації (копії актів інвентаризації та технічних паспортів, облікові картки та копії нових паспортів) на сховища, які пройшли технічну інвентаризацію надано до управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

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
382
Проведення консультацій з громадськістю щодо проектів муніципальних нормативно-правових актів на ранніх етапах їх розробки зі встановленням вичерпного переліку випадків, коли такі консультації не проводяться
2018
2019
2020
Виконано           
Відбулось 4 засідання Громадської ради при Печерській райдержадмінстарції.

383
Створення умов для проведення громадської експертизи та оперативне і неухильне реагування влади на її висновки
2018
2019
2020
Виконано           
Проведено 5 експертиз  Громадською радою при Печерській районнійї державній адміністрації 

384
Проведення соціологічних, аналітичних досліджень та опитувань
2018
2019
2020
Виконано           
На сторінці Печерської районної в місті Києві державної адміністрації у соціальній мережі Facebook постійно працює комунікація райдержадміністрації з громадянами щодо вирішення проблемних питань та приймаються пропозиції щодо вдосконалення роботи і  формування районної політики.

Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб
Завдання 5.6. Забезпечення ефективного управління активами міста
419
Забезпечення державної реєстрації речових прав територіальної громади м. Києва на об’єкти нерухомості комунальної власності та реєстрація цих прав
2018
2019
2020
Не виконано           
           
Програма виконана на 65,8%, від загальної кількості об’єктів, які підлягають державній реєстрації. З початку 2020 року на праві власності за територіальною громадою міста Києва зареєстровано 117 нерухомих об’єктів загальною площею 18872,67 кв. м. Загальна кількість зареєстрованих об’єктів станом на 01.01.2021 становить 474. Площа цих об’єктів 187916,97 кв. м.
Проблеми полягають у тому, що тривалий час була відсутня нотаріальна посвідчена довіреність на вчинення дій з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, хвороба працівників на COVID та карантинні обмеження, пов’язані із епідемією в країні.
№
Назва завдання/заходу Програми
Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки
Результат виконання завдання/ заходу Програми
Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми
Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1
2
3
4
5
6
420
Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва, із наповненням її інформацією щодо використання майна, у т. ч. управлінських рішень власника тощо, в рамках концепції Kyiv Smart Сity
2018
2019
2020
Виконано
На виконання доручення Київського міського голови Кличко В. В. від 17.02.2017 
№ 8797/129-2015 відповідна інформація вноситься/оновлюється балансоутримувачами: комунальними підприємствами, установами, організаціями (незалежно від того, перебуває нерухоме майно на балансі чи ні) – до «Єдиної інформаційної системи» в усі, передбачені системою дані про юридичну особу та майно, що нею використовується. Так, за січень-листопад 2020 року за оренду комунального майна територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління Печерської районної державної адміністрації:
Нараховано орендної плати- 15913,458 тис. грн;
Отримано орендної плати – 15748,314 тис.грн.; 
Сума заборгованості – 2140,341 тис.грн.

422
Підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств міста Києва
2018
2019
2020
Виконано           
Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією підготовлені розпорядження від 26.02.2019 № 100 «Про проведення комісії з аналізу фінансово-господарської діяльності    Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за 2019 рік», 07.08.2020 № 409 «Про проведення комісії з аналізу фінансово-господарської діяльності  Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за І півріччя 2020 року». На виконання даних розпоряджень Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією проведені комісії з аналізу фінансово-господарської діяльності переданих до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за 2019 рік та за І півріччя 2020 року. По підсумках проведеної комісії з аналізу фінансово-господарської діяльності, надані доручення керівникам комунальних
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№
Назва завдання/заходу Програми
Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки
Результат виконання завдання/ заходу Програми
Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми
Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання
1
2
3
4
5
6




підприємств щодо підвищення фінансової стійкості підприємства та збільшення прибутку, як основи стабільної його роботи, та складені протоколи, копії яких надані до Департаменту комунальної власності  м. Києва
З метою підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств району, у 2020 - 2021 роках будуть проведені засідання комісій з аналізу фінансово- господарської діяльності комунальних підприємств різних галузей, переданих до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

423
Впровадження системи довгострокового планування діяльності комунальних підприємств міста Києва, які мають стратегічне значення для столиці
2018
2019
2020
Виконано           
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 затверджене Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30%. Керівники діючих комунальних підприємств переданих до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, у відповідності до вимог даного Положення, забезпечили подання до Департаменту комунальної власності м. Києва річних фінансових планів на 2020 рік. Також, керівниками діючих комунальних підприємств переданих до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, надані до Департаменту комунальної власності м. Києва проекти річних фінансових планів на 2021 рік.
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