
Форма № 02-ЗВІТ (річний)


Звіт 
про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки
за 2021 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 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 Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу
8
Проведення та участь у заходах з питань взаємодії бізнесу та влади (форуми, координаційні ради, круглі столи, бізнес-зустрічі, семінари, тренінги тощо), зокрема, співпраця з Торгово-промисловою палатою України та Київською торгово-промисловою палатою
2021
2022
2023
Виконано           
10 вересня 2021 року відбувся Інвестиційний форум міста Києва (організаційне забезпечення було покладено на Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.02.2021 № 224 «Про організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва». Електронною поштою було надіслано запити підприємствам основного кола Печерського району            від 19.03.2021 №105/01-479/В-010 щодо надання інформації про інвестиційні проекти за напрямами реалізації стратегічних ініціатив, визначених у Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 06 липня 2017 року №724/2886.
 В приміщенні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації з нагоди святкування у 2021 році в місті Києві Дня підприємця проведено семінар з представниками малого та середнього бізнесу. 
Також відбулась зустріч з представниками Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, які надали роз'яснення стосовно нововведень, запроваджених
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  Законом України від 15 червня 2021 року №1539-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів  України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження  одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету», який набрав чинності 21 липня 2021 року та з представниками компанії РСМ в Україні (ТОВ РСМ Україна Консалтінг) - генеральним директором Олександром Полянським та партнером, керівником податкової практики Людмилою Демченко для обговорення актуальних питань стосовно нововведень в податковому законодавстві (податкова амністія).
16-19 листопада 2021 року відбувся ХХ Міжнародний промисловий форум, в рамках якого 17 листопада 2021 року Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) провів круглий стіл на тему: «Актуальні питання експортної та виставкової діяльності в умовах COVID-19».


Завдання 2.2 Сприяння розвитку інноваційного підприємництва
10
Підтримка створення та розвитку об’єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, технопарків, програм підтримки стартапів, коворкінг-центрів)
2021
2022
2023
Виконано        
З метою забезпечення проведення опитування суб’єктів підприємницької діяльності Печерського району щодо інноваційної діяльності в Україні: "Інноваційна діяльність в Україні: чинники успіху та перешкоди" для внесення пропозицій щодо покращення інноваційної екосистеми в Україні Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією на своєму офіційному сайті було розміщено запрошення до участі в опитуванні, яке проводило  Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
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     Завдання 2.2 Сприяння розвитку інноваційного підприємництва
10
Підтримка створення та розвитку об’єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, технопарків, програм підтримки стартапів, коворкінг-центрів)
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2022
2023
Виконано        
  Опитування здійснювалось в рамках моніторингу імплементації однієї із стратегічних цілей Експортної стратегії України на 2017-2021 роки щодо створення сприятливих умов, що стимулюють торгівлю та інновації для диверсифікації експорту.
Основною метою дослідження є виявлення потреби бізнесу у сфері інноваційної діяльності та визначення можливостей і форм співпраці з державою в частині монетизації інновацій. 
   Підприємствам  основного кола Печерського району харчової та легкої промисловості запропоновано взяти участь у китайському проекті «Український національний павільйон» підприємств зазначених галузей промисловості для розгляду можливості відкриття  Українського національного павільйону на території вказаної зони вільної торгівлі для просування товарів українського виробництва на ринок КНР.
На офіційному сайті Печерської районної в місті Києві державної адміністрації у розділі/вкладці «Підприємство/бізнес» для підприємців розміщено оновлену інформацію про Програму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, затверджену рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 №46/3053 (зі змінами та доповненнями).
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  Сектор 1.3. Ринок праці
Оперативна ціль 1 Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва
     Завдання 1.1 Створення додаткового попиту на робочу силу
18
Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців на ринок праці міста.
2021
2022
2023
Виконано           
Печерська районна філія Київського міського центру зайнятості постійно сприяє створенню нових робочих місць шляхом:
- інформування роботодавців щодо отримання 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).
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 43 таких семінари, якими охоплено 217 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 2021 року  прийнято 1 рішення щодо надання компенсації єдиного соціального внеску за безробітних працевлаштованих на нове робоче місце.
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  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. 
      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 2021 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, 6 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 соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.
      За сприянням фахівців Печерської районної філії Київського міського центру зайнятості з 01.01.2021 по 31.12.2021  1 особа з числа безробітних (демобілізований учасник АТО) започаткувала власну справу. 
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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»)
21
Проведення комплексу заходів у співпраці із Головним управлінням Держпраці у Київській області, залученням учасників ринку праці з питань легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати; забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї
2021
2022
2023
Виконано           
З початку 2021 року проведено 6 засідань міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення дотримання державних гарантій з оплати праці в Печерському районі, здійснено моніторинг та заслухано 112 підприємств, на яких виплата заробітної плати здійснювалась у розмірі меншому від встановленого законодавством та нижчому за середній по відповідній галузі в місті Києві.
Надано 112 рекомендацій та пропозицій посадовим особам підприємств району, які спрямовані на підвищення заробітної плати до рівня середньої по місту Києву.
Інформація щодо легалізації заробітної плати на підприємствах району надається до ГУ  Держпраці у Київській області.
Протягом 2021 року проведено 7 засідань Комісії з розгляду питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 13 підприємств-боржників.
   Завдяки проведеній роботі Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією, у 2021 році погашено заборгованості із виплати заробітної плати підприємствами-боржниками на загальну суму 223,5 млн грн.
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Стратегічна ціль Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва
  Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство
Оперативна ціль 1 Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури
 1.3 Житлове та ліфтове господарство
47
Реконструкція, модернізація та заміна застарілих і зношених ліфтів (зокрема, диспетчерських систем)
2021
2022
2023
Виконано           
Розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 28 травня 2021 року № 335 «Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 08 лютого 2021 року № 84 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації» виконано роботи з реконструкції та модернізації ліфтів на суму 10 585,79 тис. грн:
-вул. Старонаводницька, 8-Б – 2 482,93 тис.грн;
-вул. Первомайського, 5-А (2 ліфта) – 4103,71 тис.грн;
-вул. Богомольця, 7/14- 1155,94 тис. грн;
-вул. Лаврська, 4 - Б- 1421,75 тис грн;
-вул. Лаврська, 4-В – 1421,46 тис. грн.
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2021 № 2432 «Про внесення змін до переліку ліфтового господарства для здійснення реконструкції та модернізації у житловому фонді міста Києва у 2021 році» передбачено виконати реконструкцію 59 ліфтів у житлових будинках Печерського району.
Станом на 01.01.2022 виконано реконструкцію 33 ліфтів за адресами:
- вул. Предславинська,38 під’їзди №№ 5,6,7
- вул. Михайла Драгомирова, 6- Б під’їзди №№ 1-4
- пров. Кості Гордієнка,2-а, під’їзди №№ 1,2,
- вул. Панаса Мирного,11 під’їзди №№ 3,4
- бульв. Лесі Українки,36-в під’їзди №№ 2,3
-вул. Московська, 17/2 під’їзд № 2,
- вул. Інститутська,25, під’їзд № 1,
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- вул. Кловський узвіз, 14/24 під’їзди №№ 1,2,3,4
- вул. Інститутська,19-а під’їзд № 1
-бульв. Дружби Народів, 32, під’їзд № 4
-вул. Професора Підвисоцького,6-а під’їзди №№ 1,2,4,
- вул. М. Бойчука, 2/34 під’їзди №№ 2-5,
-вул. Московська,39 під’їзди №№ 1,2,
-вул. Лютеранська, 30/24 під’їзди №№ 1-3
 

Оперативна ціль 2 Підвищення ефективності споживання енергоресурсів
Завдання 2.1 Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора
48
Комплексна термомодернізація, зокрема через застосування ЕСКО-механізму, механізму співфінансування з громадянами та шляхом впровадження системи кредитування
2021
2022
2023
Не виконано        
В житлових будинках Печерського району в 2021 році не проводилися заходи з комплексної термомодернізації (у т. ч. із застосуванням ЕСКО-механізму). 
Програма ЕСКО в основному залучається в бюджетну сферу.
49
Впровадження енергоощадних технологій
2021
2022
2023
Виконано           
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» виконуються роботи по впровадженню енергозберігаючих технологій у системах освітлення під’їздів житлових будинків комунальної власності району. В 2021 році виконано переобладнання світильників на   52 світильників з LED стрічками в місцях загального користування в 11 житлових будинках комунальної власності.
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Оперативна ціль 3 Залучення власників квартир до управління житловим фондом
     Завдання 3.1 Участь власників в управлінні житловим фондом шляхом створення ОСББ
51
Стимулювання створення ОСББ, або вибору інших форм управління житловим будинком через механізми відшкодування з бюджету міста адміністративних витрат на підготовку документації, утворення та реєстрацію, супроводження створення та діяльності ОСББ, або інших форм управління житловим будинком, включаючи запровадження цільових навчальних програм та проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів
2021
2022
2023
Виконано           
Протягом 2021 року в Печерському районі було створено та зареєстровано 12 ОСББ та в 11-ти житлових будинках обрано управителя будинку. Представниками сектору з питань взаємодії із співвласниками багатоквартирних будинків 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 житлових будинках ОСББ/обрання управителя будинку, надаються консультації, забезпечуються ініціативні групи відповідними методичними матеріалами, надається допомога в організації та проведенні зборів мешканців.
У Печерському районі функціонує 6 консультаційних пунктів по створенню ОСББ: 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».
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52
Здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна та здійснення енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках м. Києва шляхом пріоритетного використання механізму спільного фінансування
2021
2022
2023
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 Печерського району, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках у 2021 році визначено 8 проектів, а саме:
1. ОСББ «Юнал» вул. Василя Тютюнника, 40/Тверська, 2 (інвестиції на суму – 7 250 000,00 грн., з них інвестиції ОСББ – 
2 750 000,00 грн., інвестиції бюджету м. Києва – 4 500 000,00 грн.
2. ОСББ «Печерські пагорби» вул. Є. Коновальця, 36-В (інвестиції на суму – 616 223,00 грн., з них: інвестиції ОСББ – 198 160,00 грн., інвестиції бюджету м. Києва – 418 063,00 грн);
3. ЖБК «Машинобудівник» вул. Велика васильківська, 101 (інвестиції на суму – 293 000,00 грн., з них: інвестиції ЖБК – 
110 000,00 грн., інвестиції бюджету м. Києва – 183 00,00 грн.);
4. ОСББ «Верхня, 3» вул. Верхня, 3 (інвестиції на суму – 
170 600,00 грн., з них: інвестиції ОСББ – 58 004,00 грн., інвестиції бюджету м. Києва – 112 596,00 грн.);
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5. ОСББ «ЖБК-28» вул. К. Білокур, 5/17 (інвестиції на суму –           5 503 366,00 грн., з них: інвестиції ОСББ – 2003 366,00 грн., інвестиції бюджету м. Києва – 3 500 00,00 грн.);
6. ОСББ «Підвисоцького, 6» вул. П. Підвисоцького, 6 (інвестиції на суму – 905 000,00, з них: інвестиції ОСББ – 285 000,00 грн, інвестиції бюджету м. Києва – 620 000,00 грн.;
7. ОСББ «Драгомирова, 4» вул. М. Драгомирова, 4 (інвестиції на суму – 6 441 532,36 грн., з них: інвестиції ОСББ – 2 048 618,38 грн., інвестиції бюджету м. Києва – 4 392 913,98 грн.);
8. ОСББ «Промінь 2006» вул. Л. Первомайського, 5-А (інвестиції на суму – 1 202 942,54 грн., інвестиції ОСББ – 433 723,54 грн., інвестиції бюджету м. Києва 769 219, 00 грн). 
Разом з цим зазначаємо, що виконавцем зазначеної програми та розпорядником коштів – є Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 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 2 884,400 тис.грн. та на капітальний ремонт ліфтів 4 184,100 тис. грн.
Розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 02 серпня 2021 року № 494 «Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 08 лютого 2021 року № 84 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації» передбачені кошти на виконання робіт з капітального ремонту об’єктів житлового фонду по програмі Співфінансування виконано на 5478,78 тис.грн із них: 
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Заміна вікон 2 об’єкти на суму 98,99 тис.грн:  вул. Басейна,5-Б -47,77 тис.грн, вул. М.Бойчука,13-В -51,22 тис.грн;
Ремонт покрівель 5 об’єктів на суму 5 313,64 тис.грн: 
вул. Басейна, 5-Б – 718,71 тис.грн,  
вул. Мічуріна, 2 – 553,93 тис.грн; 
вул. П.Мирного, 8 -  1 363,2 тис.грн; 
вул. Цитадельна, 6/8 -1 702,63 тис.грн; 
вул. Дж. Маккейна, 37- 978,17 тис.грн.
Ремонт сходових клітин: вул. М. Бойчука, 13- в – 63,15 тис.грн;
Для утримання та ефективна експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства виконано капітальні ремонти на суму 15802,89 грн. із них: 
- підсилення фундаменту житлового будинку на бульв. Дружби Народів, 20 – 4699,1 тис. грн.;
- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 81 на вул. Велика Васильківська – 2184,18 тис.грн;
-  ремонт перекриття житлового будинку № 81 на вул. Велика Васильківська – 4183,49 тис.грн;
- реконструкцію інженерних мереж житлового будинку № 8 на вул. Мечникова -  444,56 тис. грн.;
- заміну вікон на сходових клітках на 19 Об’єктах – 4291,56 тис. грн.
Заміна вікон 2 об’єкти на суму 98,99 тис.грн:  
вул. Басейна,5-Б -47,77 тис.грн, 
вул. М.Бойчука, 13-В -51,22 тис.грн;
Ремонт покрівель 5 об’єктів на суму 5 313,64 тис.грн: 
вул. Басейна, 5-Б – 718,71 тис.грн,  
вул. Мічуріна, 2 – 553,93 тис.грн; 
вул. П.Мирного, 8 -  1 363,2 тис.грн; 
вул. Цитадельна, 6/8 -1 702,63 тис.грн; 
вул. Дж. Маккейна, 37- 978,17 тис.грн.
Ремонт сходових клітин: вул. М. Бойчука, 13- в – 63,15 тис.грн;
Для утримання та ефективна експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства виконано капітальні ремонти на суму 15802,89 грн. із них:
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- підсилення фундаменту житлового будинку на бульв. Дружби Народів, 20 – 4699,1 тис. грн.;
 - капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 81 на вул. Велика Васильківська – 2184,18 тис.грн;
 -  ремонт перекриття житлового будинку № 81 на вул. Велика Васильківська – 4183,49 тис.грн;
- реконструкцію інженерних мереж житлового будинку № 8 на вул. Мечникова -  444,56 тис. грн.;
- заміну вікон на сходових клітках на 19 Об’єктах –                4291,56 тис. грн.


  Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога
Оперативна ціль 1 Підвищення соціальної захищеності мешканців
     Завдання 1.1 Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою
69
Розвиток системи надання соціальних та реабілітаційних послуг, у тому числі особам (дітям) з інвалідністю, зокрема шляхом розширення мережі установ (відділень) та здійснення соціального замовлення
2021
2022
2023
Виконано           
Протягом 2021 року структурними підрозділами Територіального центру соціального обслуговування виявлено 1тис.104 одиноких непрацездатних громадянина та особи з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують  надання соціальних послуг.
Надання соціальних послуг громадянам протягом звітного періоду здійснювали шість структурних підрозділів Територіального центру:
відділенням соціальної допомоги вдома № 1 – 281 особі;
відділенням соціальної допомоги вдома  № 2 – 268 особам;
відділенням паліативної допомоги вдома – 90 особам;
відділенням денного перебування – 187 особам;
відділенням надання адресної допомоги і виконання соціальних програм –247 особам;
відділенням надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю – 31 особі.
У двох відділеннях соціальної допомоги вдома протягом звітного періоду 549 особам надавалися соціально-побутові послуги в домашніх умовах. За звітний період соціальними робітниками цих відділень виконано 203 579 заходів, що складають зміст соціальних послуг.
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На обслуговуванні відділення транспортного обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату Київського міського територіального центру соціального обслуговування перебуває один підопічний відділення соціальної допомоги вдома № 1.
Особлива увага приділяється роботі відділення паліативної допомоги вдома, яке функціонує 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 відділенні паліативної допомоги вдома протягом 2021 року соціальні послуги отримували 90 осіб, з яких 36 осіб з ІV групою рухової активності та 54 особи з V групою. За цей період виконано 64 157 заходів, що складають зміст соціальних послуг.
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.  
Мультидисциплінарною командою у звітному періоді здійснено 20 виходів до 24 паліативних хворих., командою здійснено         126 заходів, що складають зміст соціальних послуг. 
В тимчасовому користуванні у 12 підопічних  відділення знаходиться 12 одиниць допоміжних індивідуальних засобів реабілітації (інвалідні візки, ходунки, милиці, палиці, сидіння для ванни тощо).
У відділенні денного перебування протягом звітного періоду послуги отримали 187 осіб непрацездатного віку та осіб з інвалідністю. 
За цей період вжито 1049 заходів, що складають наданих зміст соціальних послуг. 



14
№
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

5
6




Відділенням надання адресної допомоги і виконання соціальних програм протягом звітного періоду вжито 9687 заходів, серед яких: 2 458 з надання перукарських послуг, послуг з манікюру та педикюру та з ремонту одягу. Решта – заходи  по забезпеченню продуктовими наборами, миючими засобами, засобами сангігієни тощо.
Всього Територіальним центром у 2021 році надано адресної натуральної допомоги підопічним на загальну суму 3328,94 тис. грн., зокрема: 
кошти з місцевих бюджетів – 2956,98 тис. грн., з яких:  гарячі обіди дітям, які отримують соціальну послугу денного догляду – 62,9 тис. грн., продукти харчування (щоквартальні продуктові набори, паски  до Великодня, продуктові набори до святкових та визначних дат, кондитерські вироби) – 2708,7 тис. грн.; мийні засоби – 133,66 тис.грн.; дезінфікуючі засоби – 17,16 тис.грн. та постільна білизна громадянам з V групою рухової активності – 34,56 тис. грн.
позабюджетні кошти – 371,93 тис. грн., з яких: 300,0 тис.грн. – продуктові набори, 62,9 тис. гр. – засоби особистої гігієни 9,06 тис.грн. – одяг, взуття, інші промислові товари з Банку одягу.
У відділенні надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю протягом звітного періоду соціальні послуги отримувала 31 дитина (група повного дня – 16, група короткотривалого перебування –15).
За звітний період у відділенні виконано 33 465 соціально-реабілітаційних заходів, з них:
- соціальної реабілітації  –  2290;
- психологічної реабілітації -  1324;
- педагогічної реабілітації   - 1267;
- фізичної реабілітації – 2759;
- медичного супроводу – 1941;
соціальної послуги денного догляду  – 23884.
Гаряче харчування отримували 16 дітей. 
Інформація про роботу відділення постійно розміщується на сторінці facebook.com/sotsmedrehabiliation.
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Територіальний центр є бюджетною установою, головним розпорядником бюджетних коштів є виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Департамент соціальної політики. Територіальний центр здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Територіальний центр, затвердженого розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.10.2019 № 654. утворений для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання. На підставі викладеного повідомляємо, що Територіальний центр не здійснює соціального замовлення.
                                                                                              Відповідно до державних стандартів Печерським районним у місті Києві центром соціальних служб сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, сім’ям у яких виховуються діти та молодь з інвалідністю надаються послуги консультування, інформування, соціального супроводу, екстреного (кризового) втручання. Упродовж січня -грудня 2021 року сім’ям, у яких виховуються діти та молодь з інвалідністю надано 377 соціальну послугу:
149-консультувань;
149 -інформувань,43 –соціальних супроводів, 36-натуральна допомога. Загалом сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, сім’ям опікунів/піклувальників, сім’ям учасників АТО/ООС, сім’ям, які постраждали від збройних конфліктів та тимчасової окупації, сім’ям, яким призначена державна допомога при народженні дитини надано 2808 соціальних послуг:
1249-консультувань;
1249-інформувань,105–соціальних супроводів, 161-гуманітарна допомога,3 –представництво інтересів, кризове та екстренне втручання- 37, посередництво -4.
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70
Відкриття дитячих будинків сімейного типу
2021
2022
2023
У процесі виконання
Станом на 30.12.2021 рік, на обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування і не мають статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування перебуває 6 дітей, які потребують влаштування до сімейних форм виховання.
 З них: 3-дітей мають статус «дитина, позбавлена батьківського піклування», 3- дітей - не мають статусу (справи про позбавлення батьків батьківських прав перебувають у провадження Печерського районного суду міста Києва).
Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією знайдено приміщення, яке задовольняє всім необхідним вимогам для створення ДБСТ.
Одночасно ведеться пошук родини – кандидатів в батьки – вихователі ДБС.

На даний час, ведуться організаційно – правові роботи по передачі житлового приміщення під створення Дитячого будинку сімейного типу. 
До програми соціально-економічного розвитку району на 2022 рік  включено проведення  реконструкції  приміщення.
 
 
72
Створення центрів (закладів) соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю
2021
2022
2023
У процесі виконання
За результатами розширеної апаратної наради Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.01.2018 доручено створити Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю.                                                         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 очікуваних результатів. 
На даний час відсутнє приміщення, яке відповідає вимогам для розміщення реабілітаційного центру.
74
Розвиток мережі соціальних квартир для вразливих груп населення (мати-одиначки, діти-сироти, діти, позбавленні батьківського піклування та особи з їх числа)
2021
2022
2023
Не виконано        
Осіб з числа дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування які потребують соціальної квартири, на даний час на обліку в Службі – немає.
Осіб з числа дітей - сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування які потребують соціальної квартири, на даний час  на обліку в Службі – немає.
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6
     Завдання 1.2 Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги
84
Розвиток сімейних форм виховання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та альтернативних форм догляду дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах
2021
2022
2023
Виконано
















У процесі виконання
З метою популяризації сімейних форм влаштування (прийомних сімей, патронатних сімей) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, працівниками Печерського районного у місті Києві центру соціальних служб «Діти шукають батьків», «Ми стали патронатними вихователями», «Зміни одне життя». Розповсюджено 320 інформаційних листівок.
Також інформація розміщена на інформаційних дошках у            12 клубах за місцем проживання Печерського центру соціальних служб, аптеках, медичних установах Печерського району. 
Інформація викладається у соцмережах - на сторінці Печерського районного  у м. Києві центру соціальних служб у Фейсбук, інстаграм, ютуб. Упродовж 2021 року розміщено 9 дописів про патронатні сім’ї,  4 пости про інститут наставництва, 17 дописів про сімейні форми влаштування.
Інформаційні матеріали щодо розвитку сімейних форм виховання розміщено на сторінці у Фейсбук (@pecherskyrcssm), на каналі YouTube (www.bit.ly/3dkLUGZ) та на сторінці в Інстаграм (pechersk_social).

Спеціалістами Служби у справах дітей та сім’ї під час здійснення прийому громадян, на постійній основі, проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота  щодо можливості стати усиновлювачем, опікуном, піклувальником, прийомними батьками, батьками вихователями. У випадку надходження згоди з боку потенційних кандидатів, Службою видається направлення на проходження навчання (курсу підготовки) до Міського Центру соціальних служб. Після постановки кандидатів в сімейні форми виховання на облік, Службою здійснюються всі необхідні заходи по добору дитини.            
Станом на 30 грудня 2021 рік на первинному обліку дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в                    Службі у справах дітей та сім’ї перебуває 72 дітей.         
9 дітей – потребують влаштування до сімейних форм виховання, з яких 6- діти з інвалідністю.         

















На території Печерського району розташовано Київський міський пологовий будинок № 1 та Перинатальний центр міста Києва, в яких народжують не лише мешканці району,
а й жінки, які не мають при собі документів підтверджуючих їх особу. Коли такі жінки покидають свою новонароджену дитину- її ставлять на первинний облік дітей, залишених без батьківського піклування в Печерському районі, за місцем народження.




  

У разі, якщо дитина здорова, вона безперечно буде влаштована на виховання в сім’ю, але, якщо народжується дитина зі значними вадами здоров’я, то знайти для неї сім’ю дуже складно, а в окремих випадках - взагалі не можливо. Саме такі діти, на даний час, перебувають в КМБД «Берізка» та дитячих  будинках - інтернатах соціального забезпечення.
Службою у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації тримається на постійному контролі влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання.


















87
Забезпечення партнерської взаємодії міської влади та громадського секторів у розвитку соціальної сфери
2021
2022
2023
Виконано           
З метою попередження безпритульності та бездоглядності, правопорушень і злочинності, запобігання домашньому насильству та попередження жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення, вироблення свідомої дисципліни серед неповнолітніх,  Службою у справах дітей та сім’ї розроблено пропозиції  для проведення лекцій серед дітей і підлітків на базі загальноосвітніх навчальних закладів району, професійно-технічної освіти за участю працівників та інспекторів сектору ювенальної превенції Печерського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві; Київського міського центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству; благодійної організації “Всеукраїнське об’єднання наркозалежних жінок “Вона”;  громадської організації “Фундація Гармонізоване суспільство”; відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у м. Києві.
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6




Зокрема, в закладах освіти проведено інтерактивні заняття для учнів на тему: «Знаємо та реалізуємо свої права», «Гендерні стереотипи та їх подолання», «Що таке насильство та які різновиди насильства існують», «Правові методи подолання жорстокого поводження, жорстоких проявів» тощо.
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5
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
139
Створення нових територіальних підрозділів ЦНАПів, модернізація ЦНАПів та їх територіальних підрозділів, зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
2021
2022
2023
Виконано           
У Печерському районі міста Києва створено та функціонує управління (центр) надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації який є сучасним підрозділом, що знаходиться на першому поверсі будівлі Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.
Приміщення управління (центру) надання адміністративних послуг облаштовано засобами безперешкодного доступу, зокрема пандусами та вхідною групою для забезпечення комфортного пересування осіб, які користуються колісними кріслами та мало мобільних груп населення, а також для безперешкодного отримання всіх необхідних адміністративних послуг, в холі ЦНАП у вільному доступі, знаходиться інвалідний візок.
В управлінні (центрі) надання адміністративних послуг Печерської райдержадміністрації реалізовано проект «Інклюзивно-привітний ЦНАП», а саме впроваджено новий сервіс, що спрямований на забезпечення комфортних умов якісного обслуговування осіб з вадами слуху.
На основі данного проекту реалізовано перший діючий WEB-Перекладач який працює на сайті Печерського ЦНАПа! Прямо з сайту http://pechersk.kievcity.gov.ua 
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Завдання 1.2 Кадрове забезпечення
140
Створення корпоративного університету адміністраторів ЦНАПів
2021
2022
2023
Виконано           
Згідно штатного розпису в управлінні (центрі) 37 одиниць. Станом на звітний період вільних вакансій 3. Проте для забезпечення повного доукомплектування посад в управлінні (центрі) відповідними відділами проводиться організаційна робота, а саме організація та проведення конкурсів на зайняття вакантних посад. Розроблення та затвердження графіку чергувань забезпечується щомісячно. 
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 2.2 Уніфікація адміністративних послуг
144
Оптимізація процедур отримання адміністративних послуг за допомогою роширення спектру комплексних послуг за життєвими подіями та «швидких» послуг, які надаються за одне звернення до ЦНАП
2021
2022
2023
Виконано           
Постійне удосконалення стандартів надання адміністративних послуг, створення комплексу адміністративних послуг, таких 
як:
- реєстрація місця проживання новонародженого та отримання допомоги при народженні ; 
- здійснення реєстрації місця проживання дітей до 14 років за 15 хвилин;
- запроваджено прийом документів на послугу Є-Малятко;
- забезпечення 2 робочих місць по наданню витягу з ДЗК.
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  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
145
Розвиток ЗДО, ЗЗСО (зокрема шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту та відновлення непрацюючих закладів)
2021
2022
2023
У процесі виконання
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 проєкту
148
Розвиток мережі інклюзивних класів ЗЗСО
2021
2022
2023
Виконано           
У 14 закладах загальної середньої освіти Печерського району
функціонують інклюзивні класи для дітей з особливими освітніми потребами:
у школі І-ІІІ ступенів № 5, Предславинській гімназії № 56, Печерській гімназії № 75, школі І-ІІІ ступенів № 78, спеціалізованій школі № 80, школі І-ІІІ ступенів № 84, спеціалізованій школі № 88 з поглибленим вивченням
російської мови, спеціалізованій школі № 89, школі І-ІІІ ступенів № 90 спеціалізованій школі № 94 «Еллада», гімназії № 109              ім. Т. Г. Шевченка, гімназії № 117 ім. Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов, школі І-ІІІ ступенів          № 133, спеціалізованій школі № 181 ім. Івана Кудрі, всього 39 інклюзивних класів, навчанням у цих класах охоплено 54 особи
з особливими освітніми потребами.
У школі I-III ступенів № 134 ім. Ю. О. Гагаріна функціонує 4 спеціальних
класи для дітей із вадами мовлення, у яких навчаються 30 учнів із відповідною
нозологією.
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149
Підтримка діяльності позашкільних ЗО як центрів виховної роботи та поширення неформальної освіти
2021
2022
2023
Виконано           
Управлінням освіти та інноваційного розвитку у 2021-2022 навчальному році збережено мережу закладів позашкільної освіти, розширено мережу гуртків та збільшено контингент дітей у них, зокрема: 
- Палац дітей та юнацтва, у якому працює 132 гуртки з кількістю вихованців – 1889; 
- Центр культурного, спортивного розвитку дітей, юнацтва та молоді «АРТ», у якому працює 63 гуртки із кількістю вихованців – 603;
- Дитячо-юнацька спортивна школа № 1, у якій працює 55 гуртків із кількістю вихованців – 640;
Мережа закладів позашкільної освіти забезпечує потреби району.

     Завдання 1.2 Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів
150
Модернізація лабораторій та комп’ютерних класів, забезпечення ЗО сучасними навчальними засобами
2021
2022
2023
Виконано           
За звітний період закуплено 125 ноутбуків на загальну суму 3297,5 тис.грн
Інтерактивна панель 1 шт. на суму 82 025,00 грн.

Оперативна ціль 2 Підвищення актуальності та якості освіти
     Завдання 2.1 Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм
151
Реалізація концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»
2021
2022
2023
Виконано           
- З метою реалізації концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» в усіх закладах освіти району відбувається формування єдиного інформаційно-освітнього простору. 
За звітний період педагоги пілотних закладів освіти проходили онлайн-навчання за темою: "Нова українська школа: перехід на наступний рівень», брали участь у презентації модельних програм для представників різних освітніх галузей, консультаціях педагогів пілотних шкіл з авторськими колективами щодо створення навчальних програм та розроблення матеріалів.
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152
Стимулювання інноваційної та дослідницької діяльності у закладах освіти
2021
2022
2023
Виконано           
Заклади освіти Печерського району активно долучаються до науково-дослідницької роботи шляхом участі в експериментах всеукраїнського та регіонального рівнів, а саме: 3 заклади загальної середньої освіти проводять експериментальну роботу на регіональному рівні (спеціалізована школа № 80, спеціалізована школа № 88 та гімназія № 117) та 5 закладів здійснюють дослідно-експериментальну роботу на всеукраїнському рівні (Києво-Печерський ліцей «Лідер» № 171, Український гуманітарний ліцей-2 експерименти, Ліцей інформаційних технологій № 79, школа І-Ш ступенів № 5-2 експерименти, гімназія № 86 «Консул»).

     Завдання 2.2 Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва
154
Проведення освітніх заходів, націлених на піднесення престижу української мови, культури, історичної пам’яті
2021
2022
2023
Виконано           
Забезпечується національно-патріотичне виховання учнів району шляхом проведення освітніх заходів, націлених на піднесення престижу української мови, культури, історичної пам’яті, інтеграції патріотичного виховання в освітній процес.
Із метою виховання у підростаючого покоління глибокої поваги та любові до Батьківщини, національної свідомості, людської гідності, виховання в учнів почуття патріотизму, в закладах освіти Печерського району проведено ряд заходів з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Упродовж 2021 року було проведено цикл тематичних заходів з національно-патріотичного виховання, враховуючи календар знаменних і пам’ятних дат України: уроки історії України, уроків мужності й пам’яті, лекцій, семінарів, бесід, засідань «круглих столів», онлайн-екскурсій, вечорів пам’яті, покладання квітів, онлайн-виставки малюнків, участі у Всеукраїнських акціях, присвячених героїзму захисників України з нагоди:
•Дня Соборності України;
•103-ї річниці героїчного бою під Крутами; 
•Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
•Дня Героїв Небесної Сотні;
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•Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
•Дня пам’яті жертв політичних репресій;
•Дня столиці та Дня Києва.
Проведено районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») серед команд закладів загальної середньої освіти району. У заході взяло участь 22 рої закладів освіти: 13 команд старшої вікової категорії, 7 – середньої та 2 – молодшої вікової категорії.
Із метою забезпечення відзначення Дня Державного Прапора та 30-ї річниці незалежності України на належному рівні, консолідації українського суспільства, утвердження у громадян національної свідомості та патріотизму, сприяння поширенню іміджу України у світі як демократичної держави, в закладах освіти Печерського району проведено заходи під гаслом «Ти          у мене єдина», зокрема:
- встановлення державних прапорів України на будівлях установ дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; 
- участь учнів закладів загальної середньої освіти району, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, мистецтві в урочистій церемонії вручення паспортів на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні»;
- оформлення тематичних стендів та виставок у шкільних бібліотеках із вищезазначених свят;
- тематичне екскурсійне відвідування педагогічними працівниками закладів освіти, вихованцями й батьками музейних закладів, насамперед, Національного музею історії України, Музею гетьманства, музею «Становлення української нації», Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця»;


 

26
№
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

5
6




- виховні години на тему «Живи Україно! Живи для краси, для сили, для правди, для волі!», з використанням матеріалів, наданих Українським інститутом національної пам’яті з метою роз’яснення історичного значення проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України;
- онлайн-флешмоби «Ми – українці», «В серці з Україною»;
- віртуальний тур «Подорож автентичними музеями України просто неба»;
- перегляд художніх творів, хронікально-документальних, науково-популярних, художніх фільмів, присвячених видатним сторінкам історії України.
Із нагоди відзначення у 2021 році Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, з метою вшанування пам’яті захисників України, увічнення їх героїзму та самовідданості,              28 серпня в закладах освіти району відбулося урочисте покладання квітів до меморіальних дошок, встановлених захисникам України: Ігорю Бєлошицькому  (гімназія № 32 «Успіх), Сергію Шаповалу (школа І-ІІІ ступенів № 90), Юрію Литвинському (гімназія № 117 ім. Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов) та Ігорю Брановицькому (Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер») та 29 серпня були приспущені державні прапори України.
Для учасників освітнього процесу новий навчальний рік розпочався з тижня незалежності, присвяченого висвітленню питань українського державотворення, видатним та історичним постатям і сучасним діячам українського державотворення, відзначенню борців за незалежність України у XX столітті та громадянам, які сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України, її європейський вибір.
До Дня партизанської слави в усіх закладах загальної середньої освіти району проведено низку тематичних уроків, лекцій, бесід, конференцій з історії підпільно-партизанського руху 1941-1945 років, випуск шкільних газет, проведення виставок-конкурсів плакатів, малюнків тощо.
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Із метою гідного вшанування пам’яті жертв злочинів під час окупації Києва в роки Другої світової війни та у зв’язку з 80-ми роковинами від початку трагічних подій у Бабиному Яру – масового вбивства євреїв, українців, ромів та осіб інших національностей та привернення уваги учнівської молоді до цих трагічних сторінок української історії, 29-30 вересня для учнів закладів загальної середньої освіти району проведено загальнонаціональний урок пам’яті «80 років пам’яті: забуттю не підлягає». 
Учнівські колективи відвідали екскурсію-аудіовиставу «29/09»  від Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», поклали квіти та вшанували пам’ять хвилиною мовчання всіх тих, хто був розстріляний. 
Протягом 28-30 вересня у закладах освіти відбулися виховні години для учнів на теми: «Бабин Яр – 80. Жива пам’ять»,            «80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру». У бібліотеках закладів освіти оформлені тематичні виставки, присвячені вшануванню 80-тих роковин трагедії в Бабиному Яру.
До Дня захисників і захисниць України та з метою звеличення мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності, виховання в учнів почуття патріотизму та підвищення рівня знань здобувачів освіти про видатних осіб українського державотворення, борців за незалежність України, у закладах освіти Печерського району протягом жовтня організовано та проведено тематичні заходи:
•єдиний урок «Слава героям України!»; 
•виховні години, семінари, бесіди «Україна – мати. Вмій її захищати», «Майбутній захисник України», «14 жовтня – День захисника України», «Ми – спадкоємці козацького лицарства», «Сила нескорених», «Земле моя українська, ми солдати і захисники твої!»;
•екскурсії до Національного музею Збройних сил України, Національного військово-історичного музею України, Національного меморіального комплексу героїв Небесної сотні – Музей революції гідності та онлайн-екскурсії до Національного музею історії України у Другій світовій війні;
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•лекції «Вклоняємось доземно українському солдату», «День військової слави в історії України», «Стала слава козацька – славою України», «Цікаві факти з історії українського козацтва», «Хай дзвенить козацька слава»; 
•участь у патріотично-спортивному конкурсі «Козак-квест»;
•виготовлення вітальних листівок, стіннівок, саморобок, оберегів для воїнів до Дня захисників і захисниць України та відправлення їх бійцям у зону АТО/ООС;
•презентація інформаційно-тематичних стендів «Героям Слава!»;
•конкурси  малюнків «Міць нескорених», стіннівок «Ми вдячні за…», фото-конкурс «Захисники в моїй родині»; 
•змагання «Гей ви, хлопці – козаки», «Захисник Вітчизни», «Козацькі забави», «Козацький гарт»;
•проєкти «Ім’я козаків в назвах географічних об’єктів Києва», «Козацька слава в серцях у нас»;
•уроки мужності «Слава захисникам / захисницям України», «Я – українець, патріот, громадянин», «Тої слави козацької повік не забудем»;
•випуск радіогазети «День захисника України»;
•вікторини «Козацькому роду нема переводу», «Знавці історії українського козацтва», «Козаки. Славна історія та сьогодення», «Дух козаків у нащадках живе»;
•квести «Козацькими стежками», «Козацьке життя»;
•перегляд тематичних фільмів та відеопрезентацій «Ми дякуємо нашим захисникам», «На варті незалежності», «Захисники України»;
•участь закладів освіти у районному спортивно-пізнавальному квесті «Ми – славетні нащадки козаків»;
•участь в акції «Подарунок бійцю», передача сувенірів для поранених бійців Київського військового госпіталю;
•онлайн-зустрічі з військовослужбовцями Збройних сил України та інших силових структур, учасниками АТО/ООС, ветеранами армії та флоту, представниками волонтерських організацій;
•виставки творчих робіт, малюнків «Сила нескорених», «Наші захисники», «Бути військовим – це захищати Батьківщину»;
•участь у національно-патріотичному фестивалі учнівської молоді  міста Києва «Патріотичний NON-STOP»; 
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•участь в інтелектуальному турнірі «ЮНІОР» за тематикою «Україна – країна рекордів і досягнень».
Із нагоди 100-річного ювілею поета-пісняра  Дмитра Омеляновича Луценка в закладах загальної середньої освіти  проведено виховні години та бесіди «Як тебе не любити, Києве мій», «Усе любов’ю зміряне до дна»; перегляд фільму «Усе любов’ю зміряне до дна».
На уроках мистецтва учні познайомилися із творчістю лірика, цікавими відомостями з життя митця, прослухали пісні, автором яких є Дмитро Омелянович Луценко.
У шкільних бібліотеках оформлені тематичні експозиції та виставки присвячені ювілею Дмитра Луценка.
 Вихованців Центру культурного, спортивного розвитку дітей, юнацтва та молоді «АРТ» взяли участь у Всеукраїнських змаганнях з національно-патріотичного виховання «Сильна Нація. Юнацька Ліга» імені Ігоря Бєлошицького.
III місце у конкурсі з кулькової стрільби здобувачів освіти міста посіли вихованці гуртка спортивного туризму.
До Дня визволення України від фашистських загарбників проведено виховні години на теми: «Слава  Героям – визволителям України», «Шлях до перемоги»; перегляд та обговорення вітчизняних художніх і документальних фільмів присвячених визволенню України від німецько-фашистських загарбників.
До Дня української писемності та мови у закладах освіти району пройшли:
•парад вишиванок; 
•виставка-експозиція «Мова народу – його святиня»; 
•дискусійна онлайн-студія «Сучасна українська мова: самобутність, система, норма»; 
•флешмоб «Мова – душа народу!»;
•ХХІ Всеукраїнський радіодиктант національної єдності;
•виховні бесіди «Історія свята української мови. Нестор-літописець», «Рідна мова – коріння нації», «Писемність та книжкова справа в Київській Русі», «Єдиний скарб у тебе – рідна мова…», «До мови доторкнімось серцем»;
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•проєкти «Абетка України», «О слово рідне! Мова рідна». До Дня Гідності та Свободи : 
•тематичні бесіди «Небесна Сотня. Герої, які змінили хід історії України», «День Гідності та Свободи», «Україна гідна свободи», «Ми за мир»; 
• уроки мужності «За Україну, за її волю! Вічна пам’ять Героям Небесної Сотні», «Україна – країна свободи та демократії», «Захист Гідності та Свободи – крок у Європу»; 
• виховні години «Слава Вам, герої», «Україна гідна свободи», «Майдан Гідності: Здобутки та втрати», «Вони пройшли крізь вогонь і зброю», «Бійці невидимого фронту», «Україна – це територія гідності і свободи», «Від мужності та гідності до свободи та демократії»;
•перегляд тематичних презентацій та документальних фільмів про події Революції Гідності «Небесна сотня. Зима, що нас змінила»;
•оновлення тематичних стендів «Герої не вмирають… Просто йдуть…», «Пам’яті Героїв Небесної Сотні»;
•акція «Стрічка свободи» – пов’язування жовто-блакитних стрічок – символу гідності та свободи;
•районний конкурс читців поезії «Слово – запорука Гідності та Свободи»;
•вшанування хвилиною мовчання пам’яті загиблих громадян під час Революції Гідності та покладання квітів  до меморіального комплексу Героям Небесної Сотні.
До Дня Збройних Сил України:
•тематичні бесіди під девізом:  «Збройні сили України – сила, гордість, міць країни! Захищають мир, свободу, служать рідному народу!»; 
•уроки мужності «На варті Вітчизни»; 
•з нагоди 30-Ї річниці Дня Збройних Сил України та в рамках соціального проєкту «Вірте в ЗСУ» до закладів освіти Печерського району завітали офіцери та курсанти Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військовослужбовці поспілкувалися з учнями, розповіли про героїчний шлях Збройних Сил України, про звитягу воїнів, які вдень і вночі виконують свій військовий обов’язок заради миру українського народу; 
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•виховні години, лекції, засідання за круглим столом «Свято доблесті та мужності», «Українська армія на варті миру та спокою», «За нашу рідну Україну», «Українська історія. День збройних сил України», «Збройні Сили України на сторожі цілісності та незалежності України»;
• інтелектуальні турніри та вікторини «Україна звитяжна», «Що я знаю про нашу армію»;
•тематичні арт-виставки малюнків, плакатів, стіннівок  «Захисники Вітчизни», «Збройні сили України», «Бути військовим – це захищати Батьківщину», «Захиснику-воїну», «Наші Збройні Сили», «Наша славна армія»;
•участь у благодійній акції «Святий Миколай – воїнам ООС» (відвідування Ірпінського шпиталю)



  Сектор 2.9. Безпека та цивільний захист
Оперативна ціль 2 Забезпечення цивільного захисту населення
     Завдання 2.1 Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту
164
Створення, використання, утримання та реконструкція фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної власності
2021
2022
2023
Не виконано        
У зв’язку з відсутністю фінансування, заходи по утриманню та реконструкції фонду захисних споруд комунальної власності, передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 – 2023 роки, у звітному періоді не проводилися.
Відсутність фінансування.
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Завдання 5.2 Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій
218
Вдосконалення системи внутрішнього контролю відповідно до Порядку СВК та моделі COSO
2021
2022
2023
У процесі виконання
В межах впровадження заходів з організації внутрішнього контролю відповідно до розпорядження від 17.02.2021 № 134 створено робочу групу з оцінки ризиків діяльності апарату Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, яка є відповідальною за визначення, оцінку ризиків. Разом з тим, за результатами діяльності зазначеної вище робочої групи було розроблено План заходів Печерської райдержадміністрації з реагування на ризики на 2021-2022роки, який був погоджений Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листом від 28.04.2021 № 105/1310.

219
Розробка та затвердження стратегічних планів діяльності підприємств, установ, організацій комунальної власності м. Києва на середньострокову перспективу
2021
2022
2023
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%. Подання комунальними підприємствами річних фінансових планів здійснюється з метою визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для виробничо-господарської діяльності підприємства, а також джерел їх надходження.
Також, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2018  № 2101 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконання середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше 30%» визначені етапи розроблення, затвердження та контролю за виконання середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств,
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організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше 30%. Середньостроковий стратегічний план розвитку розробляється на три роки та погоджується Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Стратегічні плани розвитку Комунальних підприємств Печерського району: КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва" та КП "Шкільне" на 2020-2022 роки затверджено Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією та погоджено Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

220
Підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств міста Києва шляхом покращення якості виконання покладених на них функцій і завдань та оптимізації їх кількості
2021
2022
2023
У процесі виконання
З метою підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств району, Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією підготовлене розпорядження від 15.07.2021 № 474 «Про проведення комісії з аналізу фінансово – господарської діяльності підприємств переданих до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за I півріччя 2021 року».
На виконання даного розпорядження проведені засідання  комісії з аналізу фінансово – господарської діяльності підприємств переданих до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 02.08.2021 за  I півріччя 2021 року. 
По підсумках проведених комісій, надані доручення керівникам комунальних підприємств щодо підвищення фінансової стійкості підприємства та збільшення прибутку, як основи стабільної його роботи. По результатах проведених комісій складені протоколи, копії яких надані до Департаменту комунальної власності міста Києва.
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221
Підвищення ефективності видатків структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних підприємств територіальної громади міста Києва шляхом оптимізації процедур публічних закупівель (створення централізованої закупівельної організації міста Києва)
2021
2022
2023
Виконано           
У період січень-грудень 2021 року фінансування видатків підпорядкованих установ, організацій та підприємств здійснювалось відповідно до затверджених помісячних планів використання бюджетних коштів з урахування бюджетних зобов’язань зареєстрованих в органах Державної казначейської служби.
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