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Про затвердження плану заходів з реалізації   

Програми економічного і соціального розвитку  

міста Києва на 2015 рік в Печерському районі  

 
 

  

На виконання рішення виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 28.01.2015 № 59/924                 

«Про Програму економічного і соціально розвитку м. Києва на  2015 рік»,   п.11 

відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 16.02.2015 № 119 та 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 26.02.2015  № 174: 

1. Затвердити план заходів з реалізації  Програми економічного і 

соціального розвитку міста Києва на 2015 рік в Печерському районі (додаток 1).  

2. Керівникам управлінь, відділів та служб районної державної 

адміністрації надавати для узагальнення відділу економіки районної державної 

адміністрації  інформацію про  виконання вищевказаного плану заходів: 

щомісячно, в термін до 05 числа місяця, наступного за звітним, та 

щоквартально, не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за 

формою № 01- звіт. 

3.  Відділу економіки районної державної адміністрації  (Снєжко С.Л.) 

узагальнену інформацію надавати Департаменту економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації): щомісячно, в термін до 10 числа місяця, наступного за звітним,  

та щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.  

4. Замовником виконання робіт з капітального ремонту об’єктів, 

відповідно до затвердженого адресного переліку робіт з капітального ремонту 

об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів -                                                                                                                         

Печерській районній в місті Києві державній адміністрації,                                                 



фінансування яких передбачено Програмою економічного і соціального                             

розвитку м. Києва на 2015 рік (додаток 2) визначити управління житлово-

комунального господарства Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

5. Управлінню житлово-комунального господарства: 

5.1. Не проводити будь-які роботи на об’єктах, по яких не передбачені 

асигнування на фінансування капітального ремонту на 2015 рік, та не 

виконувати роботи понад встановлені обсяги капітального ремонту; 

5.2. З метою більш раціонального використання бюджетних коштів в 

разі необхідності готувати пропозиції щодо внесення змін до Програми 

економічного та соціального розвитку м. Києва на 2015 рік в частині 

фінансування робіт з капітально ремонту за формою №07-КР-кориг (додаток 9 

до Порядку формування та виконання програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)                    

від 02.11.2011  № 2026 ( далі Порядок)); 

5.3. Надавати до відділу економіки районної державної адміністрації  

щомісячно, в термін до 02 числа місяця, наступного за звітним,  інформацію 

про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 

2015 рік в частині капітально ремонту за формою №07-КР- звіт (додаток 11 до 

Порядку) з пояснювальною запискою та щоквартально, в термін до 02 числа 

місяця, наступного за звітним довідку про хід виконання робіт з капітального 

ремонту відповідно до вимог підпункту 6.1.2.2 пункту 6.1 Порядку.  

6.  Відділу економіки районної державної адміністрації  (Снєжко С.Л.) 

узагальнену інформацію надавати Департаменту фінансів  та Департаменту 

економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації): щомісячно, в термін до 05 числа місяця, 

наступного за звітним за формою №07-КР- звіт з пояснювальною запискою та 

надавати Департаменту економіки та інвестицій щоквартально, не пізніше       

05 числа місяця, наступного за звітним кварталом довідку про хід виконання 

робіт з капітального ремонту.  

 7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови районної державної адміністрації Папушу М.М. 

      

 

Голова                                                                                                     С .Мартинчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Розпорядження  Печерської районної  

в місті Києві державної адміністрації 

 

13.03.2015           № 125 
                      

 

 

План заходів з реалізації Програми економічного і соціального розвитку 

міста Києва на 2015 рік  

в Печерському районі 
 

Найменування розділу (підрозділу) Програми 

економічного і соціального розвитку   м. Києва на 2015 рік в 

Печерському районі 

Періодичність 
Відповідальні за надання 

даних 

1. Ресурсне забезпечення розвитку міста   

1.1 Бюджетно-фінансова політика:   

Ефективне управління бюджетним процесом: 

- проведення систематичного аналізу виконання доходної частини 

бюджету міста на території Печерського району. 

Щомісячно   Папуша М.М 

Новікова О.М. 

Збільшення ресурсної бази бюджетів усіх рівнів: 

-    здійснення заходів щодо забезпечення своєчасної та в належних 

розмірах сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та 

обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів; 

- проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування 

податків, розширення податкової бази, виявлення та усунення 

негативних чинників, що несприятливо впливають на рівень 

надходжень податків, зборів і обов’язкових платежів до бюджету міста 

Києва; 

- залучення до оподаткування громадян, які займаються 

підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або не 

декларують доходи, які підлягають оподаткуванню; 

 

- здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які 

офіційно виплачують заробітну плату меншу, ніж розмір мінімальної 

заробітної плати, чи на рівні мінімальної заробітної плати або при 

здійсненні діяльності не нараховують заробітну плату та не 

перераховують до бюджету податок на доходи фізичних осіб 

 

Щомісячно  

 

 

 

 

 

Щомісячно 

 

 

 

 

 

Щомісячно 

 

 

 

Щомісячно 

Папуша  М.М 

Новікова С.М. 

Державна фіскальна 

служба 

 Збільшення ресурсів Пенсійного фонду: 

- надходження страхових внесків на загальнообов’язкове  державне 

пенсійне страхування ; 

- здійснення заходів, спрямованих на скорочення недоїмки зі сплати 

страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування. 

 

Щомісячно 

 

 

Щомісячно 

Папуша  М.М 

Снєжко С.Л. 

Аюпова Н.Г. 

 

1.2 Підвищення рівня конкурентоспроможності промислового 

комплексу м. Києва 

  

Проведення моніторингу: 

- обсяг реалізованої продукції; 

- питома вага від загального обсягу реалізації промислової продукції по 

м. Києву; 

- чисельність працівників;  

- заробітна плата. 

Щомісячно Папуша М.М. 

Снєжко С.Л. 

 

Підвищення конкурентоспроможності промислової 

високотехнологічної продукції міста: 

- сприяння товаровиробникам у збільшенні обсягів виробництва 

конкурентоспроможної та імпортозамінної продукції; 

- сприяння у залученні інвестицій для реалізації інноваційно-

інвестиційних проектів промисловими підприємствами міста; 

 

 

 

Щоквартально 

 

Щорічно 

Папуша М.М. 

Снєжко С.Л. 

 



Популяризація та сприяння збуту продукції, яка виробляється 

київськими промисловими виробниками: 

- проведення щоквартального моніторингу участі промислових 

підприємству закупівлях за кошти бюджету міста Києва; 

- розміщення на офіційному сайті Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації номенклатури продукції промислових 

підприємств м. Києва, яка може закуповуватись для потреб міського 

господарств; 

 

Підвищення ефективності роботи промислового комплексу міста: 

- забезпечення інформування товаровиробників міста про проведення 

тендерів головними розпорядниками бюджету м. Києва по закупівлі 

продукції, робіт та послуг для потреб міського господарства 

 

 

 

Щоквартально 

 

 

Щорічно 

 

 

 

 

 

 

Щорічно 

1.3 Інвестиційна політика   

Продовження роботи у напрямку залучення вітчизняних та іноземних 

інвестицій в  економіку м. Києва: 

- ініціювання та попереднє погодження з профільними структурними 

підрозділами Київської міської державної адміністрації інвестиційних 

пропозицій з подальшим винесенням на розгляд постійно діючої 

конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування 

будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів житлового та 

нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-

транспортної інфраструктури міста Києва, в тому числі, в рамках 

реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року («Першокласна 

інфраструктура», «Зроблено в Києві». «електронний уряд», «Культурна 

височина», «дніпровська перлина», «Здоровий киянин», «Центр поруч з 

домом». «Міжнародна гавань штаб-квартир», «Ощадлива енергетика»), 

їх супровід в процесі реалізації. 

 

 

 

 

Щорічно   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папуша М.М. 

Снєжко С.Л. 

 

1.4 Управління комунальним майном територіальної громади м. 

Києва 

  

Управління та контроль за діяльністю комунальних підприємств: 

-  розгляд на засіданнях балансових комісій показників фінансово-

господарської діяльності комунальних підприємств; 

- контроль за здійсненням та завершенням організаційно – правових 

заходів по ліквідації, реорганізації юридичних осіб комунальної 

власності міста Києва по яких прийняті відповідні рішення власника; 

Збільшення надходжень до бюджету міста Києва від використання 

майна комунальної власності міста: 

- проведення ефективної претензійно - позовної роботи по стягненню 

заборгованості по орендній платі за використання майна комунальної 

власності міста Києва; 

- оприлюднення інформації на сайті Київської міської державної 

адміністрації щодо переліку вільних приміщень комунальної власності, 

які пропонуються суб’єктам підприємницької діяльності для надання в 

оренду. 

 

 

 

Щопівроку 

 

 

Щомісячно 

 

 

 

Щомісячно 

 

 

Щомісячно 

 

Папуша  М.М 

Ваховська І.Б. 

 

 

1.5 Розвиток споживчого ринку    

Забезпечення продовольчої безпеки міста: 

- проведення не менше 120 районних  ярмарків з реалізації 

сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів із залученням 

на споживчий ринок міста додаткових товарних ресурсів з різних 

регіонів України; 

 

- Оптимізація мережі підприємств торговельного та побутового 

обслуговування: 

- проведення моніторингу об’єктів побутового обслуговування, 

спрямованого на поліпшення їх діяльності, надання консультативної та 

інформаційної допомоги; 

 

 

Щомісячно 

 

 

 

 

 

 

Щоквартально 

 

 

 

Папуша М.М. 

Науменко Н.Л. 



Підвищення якості обслуговування населення, в тому числі 

малозабезпечених верств: 

- організація та проведення районних та міських конкурсів суб’єктів 

господарювання сфери побутових послуг на присвоєння звання 

зразкового у міста Києві а також конкурсів професійної майстерності 

серед фахівців побутового обслуговування. 

 

 

 

Щороку 

 

 

1.6 Підтримка розвитку підприємництва та покращення 

бізнес-середовища 

  

Удосконалення механізму фінансового – кредитної та інвестиційної 

підтримки суб’єктів господарювання: 

- залучення представників фінансових установ до участі у 

роботі координаційних рад з питань розвитку 

підприємництва для налагодження їх співпраці з 

підприємцями. 

 
1.7 Реформування системи надання адміністративних послуг 

 

 

Щопівроку 

Папуша М.М. 

       Науменко Н.Л. 

Забезпечення прозорості і відкритості розгляду звернень громадян та 

суб’єктів господарювання до органів влади: 

- проведення моніторингу діяльності центрів надання адміністративних 

послуг та оприлюднення інформації про його результати; 

 Підвищення кваліфікації адміністраторів, державних 

адміністраторів: 

- проведення та участь у навчальних семінарах-тренінгах для 

адміністраторів, державних адміністраторів; 

- участь у Всеукраїнських конкурсах «Кращий дозвільний центр» та 

«Кращий державний адміністратор» 

 

 

 

Щомісячно  

 

 

 

 

Щопівроку 

 

Щороку  

Донець О.П. 

Пасак В.В. 

2. Модернізація та розвиток районної інфраструктури 

2.1 Житлова політика 

  

- взяття по квартирний облік мешканців Печерського району міста 

Києва; 

- поліпшення житлових умов черговикам квартирного обліку, 

(мешканцям) Печерського району. 

Щоквартально 

 

Донець О.П. 

Суботенко Т.А. 

2.2 Житлово-комунального господарства   

Формування сприятливих умов для створення та функціонування 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ): 

- сприяння розвитку та вдосконалення функціонування центрів 

сприяння й підтримки ОСББ (ресурсних центрів)   у т.ч. системи 

підготовки та перепідготовки управителів багатоквартирних будинків; 

Створення системи ефективного управління житлом та 

підприємствами галузі: 

- створення конкурентного середовища на ринку надання 

житлово-комунальних послуг; 

- організація навчання посадових осіб органів місцевого 

самоврядування та працівників ЖЕО; 
- забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків; 

- капітальний ремонт житлових будинків та прибудинкових територій, 

в тому числі із застосування енергозберігаючих технологій і 

обладнання; 

Модернізація та технічне переоснащення житлового фонду, 

інженерних мереж і устаткування: 

- виконання робіт із заміни і модернізації ліфтів; 

- оснащення житлового фонду засобами обліку витрат та регулювання 

споживання комунальних послуг; 

- облаштування ігрових та спортивних майданчиків; 

- передача до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва новозбудованих і безгосподарних інженерних мереж з 

подальшою передачею у володіння та користування експлуатуючим 
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Щоквартально  

Сандрацький В.Г. 

Григорєва О.П. 

    

 



організаціями. 

2.3 Енергозбереження та енергоефективность 

 

  

Підвищення енергоефективності житлових будинків та будівель 

бюджетної сфери, впровадження енергозберігаючих технологій: 

- оснащення інженерних вводів житлових будинків тепло лічильниками 

разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації; 

- встановлення та капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів 

в житлових будинках. 

 

 

Щомісячно 

 

 

Щоквартально 

Сандрацький В.Г 

Григорєва О.П 

3. Реформування соціальної сфери та удосконалення соціального 

захисту киян 

  

3.1 Демографічний розвиток, підтримка сімей та молоді 
  

Підвищення рівня народжуваності та розвиток сім’ї: 

 

- раннє взяття на облік по вагітності (показник: питома вага випадків 

пізнього (у термін понад 12 тижнів) взяття на облік з приводу вагітності 

з вини лікувального закладу), %   
 

- якісне диспансерне спостереження вагітних (показник: питома вага 

вагітних, які в установленому обсязі пройшли необхідне допологове 

медичне обстеження в умовах жіночої консультації), % 

 

- якісна допологова підготовка вагітних (показник: питома вага 

вагітних, охоплених допологовою  підготовкою (профілактичні заняття, 

лекції)),% 

- профілактика антенатальної смертності (кількість випадків 

антенатальної загибелі плоду у відношенні до кількості народжених 

живими по районній жіночій консультації), % 

 

 

 

Щоквартально 

 

 

 

Щоквартально 

 

 

 

Щоквартально 

 

 

Щопівроку 

 

 

Папуша М.М. 

Коровін С.Г. 

- проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Компьютор», 

«Урок»; 

- проведення профілактично - роз’яснювальної роботи з дітьми які 

опинилися у складних життєвих обставинах ; 

- графік проведення правового лекторію для учнів ЗНЗ району. 

 

Щомісячно 

 

Щомісячно 

 

Щопівроку 

 

Невмержицький А.В. 

Кравчук О.Г. 

- здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах;  

-здіснення заходів соціального інспектування, відвідування, контролю 

сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;  

- надання соціально – педагогічних, психологічних, соціально –

економічних, юридичних, соціально – медичних, інформаційних 

соціальних послуг сім’ям, які опинилися у складних життєвих 

обставинах;  

- ведення банку даних сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах;  

- проведення інформаційно –просвітницьких вуличних акцій;  

- проведення інформаційно – просвітницької роботи щодо 

популяризації здорового способу життя  серед молоді та профілактики 

негативних явищ в молодіжному середовищі;  

- організація та проведення безкоштовних соціокультурних заходів 

(відвідування музеїв, театрів, кінотеатрів, тощо) для сімей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах;  

- організація та проведення масових заходів до календарних та 

релігійних свят.  

Щоквартально 

 

Щоквартально 

 

 

 

Щоквартально 

 

 

Щоквартально 

 

Щоквартально 

 

Щоквартально 

 

Щопівроку 

 

Щопівроку 

 

Невмержицький А.В. 

Янчук О.П. 

3.2 Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення   

Підвищення ефективності реалізації програм сприяння зайнятості 

населення, в т.ч. виконання заходів, передбачених Програмою 

зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року: 

- проведення роз’яснювальної роботи з роботодавцями 

району щодо збереження існуючих робочих місць, 

сприяння розширенню сфери прикладання праці за рахунок 

Щомісячно  

 

 

 

 

Щомісячно  

 

 

Невмержицький А.В. 

Петриченко О.Г. 

 

 

 

 



створення нових робочих місць; 

- сприяння у працевлаштуванні незайнятих та безробітних 

громадян на вільні та новостворені робочі місця, залучення 

до участі в оплачуваних громадських та інших тимчасових 

роботах; 

- сприяння розвитку підприємництва та самостійної 

зайнятості населення, зокрема шляхом надання 

консультацій, проведення семінарів з орієнтації на 

підприємницьку діяльність, відповідної професійної 

підготовки та надання одноразової виплати допомоги по 

безробіттю для відкриття власної справи; 
- проведення постійного моніторингу обсягів масового вивільнення 

працівників, проведення виїзних консультацій на підприємства, де 

передбачається, або відбувається вивільнення працівників. 

 

 

Щомісячно  

 

 

 

Щомісячно  
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Підвищення рівня доходів населення: 

- здійснення контролю в частині недопущення зниження розміру 

оплати праці в бюджетній сфері та забезпечення її своєчасної виплати, 

а також в частині дотримання вимог законодавства щодо своєчасності 

та не нижче визначеного державою мінімального розміру виплати 

заробітної плати; 

Здійснення заходів, спрямованих на детінізацію заробітної плати та 

легалізацію трудових відносин: 

- виявлення та надання до ДПІ Печерського району м. 

Києва інформації щодо підприємств району, на яких розмір 

середньої заробітної плати значно нижчий середнього 

показника по м. Києву за відповідним видом економічної 

діяльності ;  

- проводити засідання комісії з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат та питань легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення в Печерському районі . 

Скорочення обсягів заборгованості із виплати заробітної плати: 

- співпрацювати з правоохоронними та контролюючими органами, 

об'єднаннями профспілок та роботодавців з метою підвищення 

відповідальності керівників підприємств за порушення норм оплати 

праці; 

- проводити відповідну роботу із власниками (засновниками) 

підприємств-боржників із заробітної плати або уповноваженими ними 

органами щодо вжиття ними відповідних заходів, спрямованих на 

прискорення погашення боргів із виплати заробітної плати працівникам 

у найкоротші терміни ; 

- проводити моніторинг виплати заробітної плати на підприємствах, в 

установах та організаціях району незалежно від їх форм власності, в 

тому числі на підприємствах комунальної власності . 

 

 

Щомісячно  
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Папуша М.М. 

Невмиржицький А.В. 

Мозгова  О.В. 

3.3 Підвищення ефективності соціального захисту киян   

Реалізація заходів міської цільової програми «Турбота. Назустріч 

киянам» на 2011-2015 роки: 

- здійснювати видачу реабілітаційних засобів та направлень для 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації; 

Посилення адресності соціальної допомоги та підтримки незахищених 

верств населення: 

- проводити реабілітаційні та корекційно - відновлювальні заходи для 

дітей, хворих на ДЦП, у відділенні соціальної реабілітації дітей-

інвалідів Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Печерського району ; 

 

 

 

Щомісячно  

 

 

 

Щомісячно  

 

 

Невмиржицький А.В 

Мозгова  О.В. 



- продовжувати роботу  по обліку осіб, які мають право на пільги, на 

підставі Єдиного державного автоматизованого реєстру та підтримки 

його в актуальному стані (зняття з обліку у зв'язку з вибуттям та 

включенням нових громадян, які набули права на пільги в поточному 

місяці) ; 

- забезпечувати електронний обмін інформацією по нарахованих сумах 

пільговим категоріям громадян між органами праці та соціального 

захисту населення і підприємствами, що надають житлово-комунальні 

послуги, послуги зв'язку ; 

 - забезпечувати санаторно-курортним лікуванням, громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (в т.ч. дітей-

інвалідів), інвалідів, ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці ; 

- використовувати в управлінні праці та соціального захисту населення 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації єдину 

технологію прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх 

видів державної соціальної допомоги; 

- сприяти розширенню єдиної інформаційної бази даних отримувачів 

усіх видів соціальної допомоги; 

- забезпечувати реалізацію соціального проекту "Картка киянина"; 

- проводити роботу з громадськими організаціями, діяльність яких має 

соціальну спрямованість, в рамках реалізації міської цільової програми 

"Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" . 

Щомісячно  
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Щомісячно  

 

 

 

Щомісячно  

 

Щомісячно  

 

Щомісячно  

 

3.4 Реформування системи охорони здоров'я, забезпечення 

доступності високоякісних медичних послуг 

  

- комплектування робочих місць лікарів КНП «ЦПМСД» Печерського 

району  комп’ютерами (показник: кількість шт/відсоток забезпеченості 

комп’ютерами); 

 

- поступова заміна дільничних лікарів сімейними (показник: питома 

вага сімейних лікарів серед загальної кількості лікарів первинної ланки, 

%) 

Щоквартально  

 

 

 

Щопівроку 

 

 

Папуша М.М. 

Коровін С.Г. 

3.5 Підвищення стандартів у сфері освіти   

Впровадження Стандарту столичної освіти: 

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти, 

належного рівня навчально-виховного процесу, 

матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, 

безперервного професійного розвитку педагогічних і 

науково-педагогічних працівників відповідно до світових 

освітніх стандартів; 

Впровадження проекту «Електронний дитячий садок»: 

- продовження електронної реєстрації дітей у дошкільні навчальні 

заклади комунальної форми власності Печерського району міста Києва; 

- впровадження системи електронних програм організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах; 

 

Розвиток мережі та потужностей навчальних закладів, 

продовження будівництва та реконструкції об'єктів 

освіти: 

- відновлення роботи 4-х груп на 80 місць в дошкільному 

навчальному закладі №143 Печерського району міста Києва 

(бульв. Лесі  Українки, 24-а); 

Зміцнення матеріально - технічної та інформаційної бази 

навчальних закладів: 

- придбання обладнання у дошкільні навчальні 

заклади -536,6 тис.грн. 

- придбання комп’ютерної техніки для 

загальноосвітніх навчальних закладів -294,2 тис.грн. 

 

 

Щомісячно 
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III квартал  

 

 

III квартал  

 

Невмиржицький А.В. 

Лавріненко О.Б. 



- придбання парт у ЗНЗ-571,5 тис.грн. 

- придбання  комп’ютерної техніки для 

централізованої бухгалтерії – 120,0 тис.грн. 

- придбання спортивного інвертую для ДЮСШ №1 – 

35,7 тис.грн; 

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 

медичними працівниками: 
- спільно з лікувальними закладами здійснювати заходи по 

забезпеченню закладів освіти медичними працівниками. 

 

III квартал  

 

III квартал  

III квартал  

 

 

 

 

Щоквартально 

3.6 Задоволення культурних потреб киян, охорона культурної 

спадщини 

  

Проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів для жителів 

та гостей Печерського району міста Києва: 

- проведення районних культурно-мистецьких заходів з 

нагоди державних та міських свят; 

- комплекс районних заходів традиційного свята міста День 

Києва; 

- комплекс районних заходів відзначення 19-ї річниці 

прийняття Конституції України; 

Зміцнення матеріально-технічної бази та розвиток 

закладів культури та мистецтва: 
- поповнення бібліотечного фонду. 

 

 

 

Щоквартально 

 

Щоквартально 

 

 

Щоквартально 

 

 

Щопівроку 

 

Невмержицький А.В.  

Зузанська О.Ю. 

3.7 Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та спорту   

Залучення населення до фізкультурно-масових заходів 

оздоровчого характеру: 

- проведення традиційних щорічних фізкультурно-

спортивних масових заходів згідно з Єдиним календарним 

планом спортивно-масових заходів на 2015 рік. 

 

 

 

Щоквартально 

 

Невмержицький А.В. 

Фартучна Г.В. 

3.8 Охорона навколишнього природного середовища та техногенна 

безпека  

  

Раціональне використання і зберігання відходів,виробництва  і 

побутових відходів:  

- попередження ліквідація місць несанкціонованого складування 

відходів, попередження їх утворювання. 

Щоквартально Папуша М.М. 

Кучерявий В.П. 

Покращення стану та розвиток зеленого господарства, збереження 

природно- заповідного фонду: 

- проведення робіт з озеленення та благоустрою територій, 

капітального ремонту зелених насаджень вулиць району; 
- влаштування поливо-зрошувальних мереж зелених насаджень району. 

 

 

Щоквартально 

 

Щоквартально 

Сандрацький В.Г 

Коротинський П.А. 

Формування екологічної культури населення м. Києва. Екологічна 

освіта та просвітництво: 

- розміщення на офіційному інтернет-порталі 

територіальної громади міста Києва інформації про 

діяльність у сфері охорони довкілля; 
 - проведення заходів з організації екологічної освіти та здійснення 

навчально-консультативних занять з представниками суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

 

 

 

Щорічно 

 

 

Щопівріччя 

Сандрацький В.Г. 

Ященко С.М.. 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                                О.Донець      



 
                                                               
 

 

 


