Форма № 01-ЗВІТ
Звіт
про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік
за січень-грудень 2017 року
№ з/п

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

Індикатори виконання

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання

2.1. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ М.КИЄВА
2.1.2. Підвищення рівня підприємницької активності, розвиток малого та середнього підприємництва, покращення бізнес-клімату
1.
Співпраця виконавчого органу Київської міської Печерською районною в місті Кількість
скарг
40 од.
ради (КМДА) з Радою бізнес-омбудсмена (в т. ч. Києві державною
підприємців,
розгляд на експертній раді окремих скарг адміністрацією затверджено
розглянутих
на
підприємців,
поданих
суб’єктами розпорядження від 31.01.2017 засіданні
підприємництва на дії чи бездіяльність КМДА) № 58 «План заходів з реалізації експертної ради, у
Програми економічного і
разі їх надходження
соціального розвитку міста
до Ради бізнесКиєва на 2017 рік в
омбудсмена
Печерському районі».
Затверджені наступний
індикатор виконання:
- Скарги підприємців,
розглянутих на засіданні
експертної ради. У разі їх
надходження до Ради бізнес омбудсмена.

Відсутнісь скарг

Скарг у січні-грудні 2017 року
до Ради бізнес – омбудсмена не
надходило.
2.

Проведення засідань координаційних рад з Печерською районною в місті
питань розвитку підприємництва та регіональної Києві державною
ради підприємців в м. Києві, участь у заходах адміністрацією затверджено
взаємодії бізнесу та влади (форуми, бізнес- розпорядження від 31.01.2017
зустрічі тощо)
№ 58 «План заходів з реалізації
Програми економічного і

Кількість
проведених
засідань
Кількість
проведених заходів

4 од.

4 од.

100.0

10 од.

4 од.

60.0

засідання проводяться
згідно з затвердженим
графіком
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№ з/п

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

Індикатори виконання

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання

соціального розвитку міста
Києва на 2017 рік в
Печерському районі».
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- Проведення засідань - 4;
- Проведення заходів - 4.
Фактичне виконання індикатора
за 9 місяців проведених
засідань- 4 (100% від
запланованого на 2017 рік);
Фактично виконання індикатора
- 4 захода (100% від
запланованого на 2017 рік).
2.1.4. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення
1.
Проведення засідань міської та районних Печерською районною в місті
тимчасових комісій з питань погашення Києві державною
заборгованості із виплати заробітної плати, адміністрацією затверджено
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. розпорядження від 31.01.2017
Налагодження конструктивної співпраці з № 58 «План заходів з реалізації
контролюючими та правоохоронними органами Програми економічного і
щодо
притягнення
до
відповідальності соціального розвитку міста
(адміністративної, кримінальної) посадових осіб Києва на 2017 рік в
підприємствборжників
за
порушення Печерському районі».
законодавства про працю та оплату праці
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- Зниження заборгованості із
виплати заробітної плати. План
на 2017 рік до 7,5 млн.грн.
- Проведення засідань районних
комісій-12.

Зниження
27.1 млн грн
заборгованості
із
виплати заробітної
плати до

35.6 млн грн

131.4

Управлінням праці та
соціального захисту
населення Печерської
районної в місті Києві
державної адміністрації
постійно проводится
робота та засіданя
районних комісій щодо
зниження
заборгованості із
виплати заробітної
плати на підприємствах
Печерського району.
А також щомісячно
надає перелік
підприємств-боржників
до Головного
2

№ з/п

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

Індикатори виконання

Зниження заборгованості із
виплати заробітної плати,
фактичне виконання - 35 626,4
тис. грн. (Оперативні дані
станом на 01.12.2017 )
475 % виконання від
запланованого на 2017 рік).

2.

Проведення засідань районних
комісій, фактичне виконання 12 (100% від запланованого на
2017 рік).
Управління праці та соціального
захисту населення Печерської
районної в місті Києві
державної адміністрації
щомісячно надає перелік
підприємств-боржників до
Головного управління
Держпраці в Київській області
та Печерського управління
поліції ГУНП у місті Києві.
Проведення засідань міської та районних Печерською районною в місті Зростання
робочих груп (комісій) з питань легалізації Києві державною
середньої
виплати заробітної плати і зайнятості населення. адміністрацією затверджено
заробітної плати
Проведення
широкої
інформаційно- розпорядження від 31.01.2017
роз’яснювальної роботи серед громадян та № 58 «План заходів з реалізації
роботодавців щодо негативних соціальних Програми економічного і
наслідків нелегальних трудових відносин та соціального розвитку міста
виплати заробітної плати в «конвертах»
Києва на 2017 рік в
Печерському районі».
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- Проведення засідань районних
комісій-12.

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання
управління Держпраці в
Київській області та
Печерського управління
поліції ГУНП у місті
Києві.

112.7 %
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Індикатори виконання

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання

Проведення засідань районних
комісій, фактичне виконання 12 (100% від запланованого на
2017 рік).

3.

Розпорядженням голови
Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації
від 21.08.2013 № 451 створена
Комісія з розгляду 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 та
затверджений її склад. Комісією
надано 70 рекомендацій та
пропозицій посадовим особам
підприємств, установ та
організацій району, які
спрямовані на погашення
заборгованості із виплати
заробітної плати та платежів до
бюджету, а також підвищення
заробітної плати до рівня
середньої по місту Києву.
Сприяння збереженню існуючих робочих місць Печерською районною в місті
та розширенню сфери прикладання праці за Києві державною
рахунок створення нових робочих місць
адміністрацією затверджено
розпорядження від 31.01.2017
№ 58 «План заходів з реалізації

Чисельність
прийнятих
на
роботу на створені
нові робочі місця

70 тис. осіб

10
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Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання

Програми економічного і
соціального розвитку міста
Києва на 2017 рік в
Печерському районі».
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- Кількість осіб, які
працевлаштувалися на нові
робочі місця з наданням
роботодавцям компенсації ЄСВ
- не менше 12 осіб.
Фактичне виконання -4
безробітних, працевлаштовано
на нові робочі місця у
роботодавця Печерського
району та здійснено
компенсації витрат
роботодавцям на оплату праці 6
вимушено-переміщеним особам
(83,3%).
4.

Надання консультацій, відповідної професійної Печерською районною в місті
підготовки з орієнтації на підприємницьку Києві державною
діяльність, одноразової виплати допомоги по адміністрацією затверджено
безробіттю для відкриття власної справи.
розпорядження від 31.01.2017
Проведення
масових
інформаційних
та № 58 «План заходів з реалізації
профорієнтаційних
заходів
за
участю Програми економічного і
роботодавців, у першу чергу серед учнів соціального розвитку міста
загальноосвітніх шкіл та молоді, яка вперше Києва на 2017 рік в
шукає роботу, з метою популяризації та Печерському районі».
підвищення престижності робітничих професій Затверджені наступні
індикатори виконання:
- Кількість осіб яким надано
послуг з питань організації
підприємницької діяльності та

Кількість
осіб,
яким
надано
послуги з питань
організації
підприємницької
діяльності
та
ведення
власної
справи
Чисельність осіб,
які відкрили власну
справу
шляхом
отримання
одноразової
виплати допомоги

500 осіб

11

260 осіб

11
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

ведення власної справи - не
менше 15 осіб (фактичне
виконання - 11, 73,3%)

Індикатори виконання

по безробіттю
Кількість
осіб, 100 тис. осіб
охоплених
профорієнтаційним
- Чисельність осіб, які відкрили и послугами
власну справу шляхом
отримання одноразової виплати
допомоги по безробіттю - 12
осіб (фактичне виконання - 11,
91,7%)

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання

11.3 тис. осіб

- Кількість осіб, охоплених
профорієнтаційними послугами
- не менше 10 000 осіб
(фактичне виконання - 11291,
112,9%)
З метою удосконалення системи
інформаційного та
консультаційного
обслуговування осіб п. 1 ст. 27
Закону України «Про зайнятість
населення» передбачено
надання безоплатних
індивідуальних і групових
консультацій з будь-яких
питань організації та
провадження підприємницької
діяльності. Центром зайнятості
було проведено організаційну
роботу щодо залучення до
надання таких консультацій на
громадських засадах
працівників органів державної
влади, представників
банківських установ, Київського
6
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Індикатори виконання

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання

міського бізнес-центру тощо.
З початку року організовано та
проведено 11таких консультації.
Крім того, з метою розвитку й
підтримки підприємницької
ініціативи безробітних служба
зайнятості здійснює комплекс
заходів для тих, хто бажає
відкрити власну справу.
Спеціалісти центру зайнятості
проводять індивідуальні та
профдіагностичні консультації з
метою визначення схильності
до підприємницької діяльності.
Отримані рекомендації
допомагають особі визначити,
чи обирати цей специфічний
вид діяльності. З початку року
проведено 11 індивідуальних та
11 профдіагностичну
консультації.
З метою привернення уваги
молоді до актуальних на ринку
праці професій, розширення
світогляду та поглиблення знань
про світ професій, надання
допомоги в професійному
самовизначенні, формуванні
мотивації до праці за обраною
професією, спеціалістами
відділу профорієнтації було
проведено 35 виїзних
консультацій «Уроки реального
трудового життя», якими
охоплено 2893 учнів. В ході
консультацій розглядалися
7
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Індикатори виконання

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання

питання з вибору професії, а
саме надана інформація щодо
правильного вибору професії,
розкриті типові помилки при
виборі; учнів ознайомлювали з
актуальними професіями на
ринку праці, особливостями
працевлаштування в сучасних
умовах; поінформовано про
послуги, що надаються
державною службою зайнятості
для молоді.
2.2. ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ М. КИЄВА
2.2.2. Реформування житлово-комунального господарства. Підвищення енергоефективності та енергозбереження
1.
Впровадження
енергоощадних
заходів
у Розпорядженням Печерської
Річна
економія
40 %
бюджетних установах (школи, дитячі садочки та районної в місті Києві державної витрачання
ін.)
адміністрації від 31.01.2017 № 58 енергоресурсів на
"Про затвердження плану заходів з опалення
(266,8
реалізації Програми економічного і Гкал/рік; 40%)
соціального розвитку
Річна
економія
30 %
міста Києва на 2017 рік в в
витрачання
Печерському районі затверджені
енергоресурсів на
наступні індикатори виконання:
освітлення
(20,0
- річна економія витрачання
тис кВтГ/рік, 30%)
енергоресурсів на опалення -2.728
Річна
економія
70 %
(фактично складає 5.604, економія
витрачання
становить 205,4%);
енергоресурсів на
- річна економія витрачання
гаряче
енергоресурсів освітленняводопостачання
246,264(фактично складає 529,041, (253,4 Гкал/рік, до
економія становить 214,8%);
70%)

5,604

529,041

-

-

-

Відповідно до додатку 12
до розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА) від 27.04.2017
№506 бюджетним
установам Печерського
району доведено завдання
щодо скорочення
споживання енергоносіїв,а
саме:
- теплова енергія
(тис.Гкал);
- електрична енергія
(тис.кВат.год);
- природний газ тис.куб.м);
-водопостачання та
водовідведення тис.куб.м)

- річна економія витрачання
енергоресурсів на гаряче
водопостачання.

2.2.4. Соціальний захист населення, допомога учасникам АТО
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1.

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

Продовження проекту багатофункціональної Печерською районною в місті
картки «Картка киянина» з розширенням Києві державною
залучених категорій населення та спектра адміністрацією затверджено
наданих послуг
розпорядження від 31.01.2017
№ 58 «План заходів з реалізації
Програми економічного і
соціального розвитку міста
Києва на 2017 рік в
Печерському районі».
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- Утримувачів карток «Картка
киянина» План на 2017 рік 3130 осіб.
Фактичне виконання - 2714 осіб
(86,7% від запланованого на
2017 рік).
Рішенням Київської міської
ради від 17.04.2013 № 04/9161
«Про запровадження в місті
Києві багатофункціональної
електронної пластикової картки
«Картка киянина», зі змінами та
доповненнями 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,

Індикатори виконання

Кількість
39.6 тис. осіб
зареєстрованих осіб
в системі «Картка
киянина»
Кількість
осіб 38.6 тис. осіб 2.714 тис. осіб
утримувачів карток
«Картка киянина»

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання
Рішенням Київської
міської ради від
17.04.2013 № 04/9161
«Про запровадження в
місті Києві
багатофункціональної
електронної пластикової
картки «Картка
киянина», зі змінами та
доповненнями, 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.
Реєстрацію осіб в
системі «Картка
киянина» здійснює
ПАТ «Державний
ощадний банк України».
Після видачі картки
«Ощадбанком»
громадяни, які мають
право на пільги,
доплати, допомоги та
компенсації відповідно
до законодавства
України, особисто
звертаються до
Управління для
9

№ з/п

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

Індикатори виконання

облік та видачу карток за
зверненнями громадян, без
ідентифікації пільгової категорії
та активації соціального додатка
картки.
За січень-грудень 2017 року,
Управлінням здійснено
ідентифікацію карток «Картка
киянина» для 2714 осіб.
Київська міська рада внесла
зміни до міської цільової
програми «Турбота. Назустріч
киянам» на 2016-2018 роки.
Відповідно до рішення, перехід
на користування «Карткою
киянина» перенесено з 1 квітня
на 1 грудня 2017 року. Так,
власники картки, які не встигли
її замінити, мають додатково 8
місяців для переоформлення,
при цьому не втрачаючи пільги
на проїзд у громадському
транспорті. З початку 2017 року
в проекті «Картка киянина»
запущено два соціально –
орієнтовні проекти: «Запис до
лікаря онлайн» та голосування
за громадськими ініціативами в
рамках «Громадського
бюджету»
2.2.9. Благоустрій території
1.
Розробка проекту з оновлення (актуалізації) Печерською районною в місті
Правил благоустрою міста Києва
Києві державною
адміністрацією затверджено

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання
активації пільг.

Рішення Київської 1 од.
міської ради
10

№ з/п

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

Індикатори виконання

розпорядження від 31.01.2017
№ 58 «План заходів з реалізації
Програми економічного і
соціального розвитку міста
Києва на 2017 рік в
Печерському районі».
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- Розробка проекту з оновлення
(актуалізації) Правил
благоустрою міста Києва.

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання
Рішення Київської
міської ради від 25
грудня 2008року
№ 1051/1051 «Про
правила благоустрою
міста Києва» не
потребує виправлень.

Пропозиції до Правил
благоустрою міста Києва
відсутні.
2.

Розвиток проекту «Київ - чисте місто», розробка Печерською районною в місті План заходів
Плану заходів з благоустрою та санітарної Києві державною
очистки територій
адміністрацією затверджено
розпорядження від 31.01.2017
№ 58 «План заходів з реалізації
Програми економічного і
соціального розвитку міста
Києва на 2017 рік в
Печерському районі».
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- План заходів благоустрію та
санітарної очитки територійзвітується щопівроку.

1 од.

Проведення
демонтажних робіт
покладено на
Департамент міського
благоустрою та
природного
середовища, в зв’язку з
тим, що в Печерській
районній в місті Києві
державній адміністрації
відсутнє фінансування
на проведення робіт з
демонтажу на території
району.

Відповідно до Плану заходів з
благоустрію та санітарної
очитки територій виконана
робота по зменшенню кількості
11

№ з/п

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

Індикатори виконання

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання

самовільно встановлених
автогазозаправочних станцій
(АГЗС): за січень-грудень 2017
року демонтовано 4
самовільновстановлених АГЗС.
Печерська
райдержадміністрація постійно
контролює розміщення АГЗП, а
при виявлені самостійно
встановлених вживає заходи
згідно з чинним законодавством
та наданих повноважень.
3.

4.

Контроль
за
самовільно
розміщеними Печерською районною в місті
тимчасовими спорудами (СРТС) у відповідності Києві державною
до Положення про розміщення тимчасових адміністрацією затверджено
споруд у м. Києві
розпорядження від 31.01.2017
№ 58 «План заходів з реалізації
Програми економічного і
соціального розвитку міста
Києва на 2017 рік в
Печерському районі».
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- Зменшення кількості
самовільно розміщених
тимчасових споруд.
Фактично за січень-грудень
2017 року демонтовано СРТС
78 об’єкта.
Заходи з покращення стану благоустрою зелених Печерською районною в місті
насаджень загального користування
Києві державною
адміністрацією затверджено
розпорядження від 31.01.2017

Зменшення
кількості
cамовільно
розміщених
тимчасових споруд
на

Кількість
висаджених:
- дерев

Проведення
демонтажних робіт
покладено на
Департамент міського
благоустрою та
природного
середовища, в зв’язку з
тим, що в Печерській
районній в місті Києві
державній адміністрації
відсутнє фінансування
на проведення робіт з
демонтажу на території
району.

10 %

10 тис. шт.

2.045 тис. шт.
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№ з/п

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

Індикатори виконання

№ 58 «План заходів з реалізації - кущів
Програми економічного і
- квітів
соціального розвитку міста
Києва на 2017 рік в
Печерському районі».
Затверджені наступні
індикатори виконання :
Кількість висаджених:
дерев 1030 шт.
кущів 3500шт.
квітів 937200 шт.

7 тис. шт.

17.7 тис. шт.

10000 тис. шт.

996.062 тис.
шт.

100 %

8.1 %

1240 од.

220 од.

65 тис. тон

2.060 тис. тон

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання

За 2017 року фактично
висаджено
- дерев 2045 шт. (198,5% від
запланованого на 2017 рік);
- кущів 17713шт.(506.1% від
запланованого на 2017 рік);
- квітів 966062 шт.(103.1% від
запланованого на 2017 рік).
Виконання заходів з благоустрою водних Водні об’єкти Печерського
об’єктів (відповідно до стратегічного плану дій району знаходяться на балансі
КП «Плесо»)
КП «Плесо», яке виконує
заплановані заходи з
благоустрою (відповідно до
стратегічного плану дій КП
«Плесо»).
2.2.10. Розвиток споживчого ринку
1.
Проведення сезонних та сільськогосподарських Печерською районною в місті
ярмарків
Києві державною
адміністрацією затверджено
розпорядження від 31.01.2017
№ 58 «План заходів з реалізації
Програми економічного і
5.

Обсяг
робіт

виконаних

Кількість
проведених
ярмарків
Обсяг реалізованої
продукції

Заплановані заходи з
благоустрою виконує
КП «Плесо» (відповідно
до стратегічного плану
дій КП «Плесо»).
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№ з/п

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

Індикатори виконання

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання

соціального розвитку міста
Києва на 2017 рік в
Печерському районі» наступні
індикатори виконання:
-Сільскогосподарських ярмарків
- 45;
- Сезонних ярмарків - 97.
- Обсяг реалізованої продукції 1705 тис.тонн.
Спільно з комунальним
підприємством
міського підпорядкування
організаційна
робота по проведенню ярмарків
з продажу
сільгосппродукції та продукції
переробної
промисловості (кількість
ярмарків - 84.
Проводились за адресами:
1.вул. Німанська, 3-7
2.вул. К. Білокур
3.вул. І. Кудрі (в межах вулиць
П. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна)
4.вул. Московська, 31/33;
Проведення сезонних ярмарків
(кількість - 136).
Ярмарки проводились за
адресами:
1.перетин вулиць Великої
Васильківської та Фізкультури.
2.вул. Московська,3;
3.пров. Виноградний;
14

№ з/п

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

Індикатори виконання

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання

4.перетин вулиць
Л. Первомайського та
І. Мечникова.
Обсяг реалізованої продукції за
2017 рік - 2060,2 тонн - 120,8%
від запланованого на 2017 рік.
2.2.11. Надання адміністративних послуг
1.
Створення нових та модернізація існуючих Печерською районною в місті Кількість
територіальних підрозділів відділів (Центрів) Києві державною
територіальних
надання адміністративних послуг районних в адміністрацією затверджено
підрозділів (філій)
місті Києві державних адміністрацій для розпорядження від 31.01.2017
підвищення якості, доступності та комфорту № 58 «План заходів з реалізації
населення при отриманні адміністративних Програми економічного і
послуг
соціального розвитку міста
Києва на 2017 рік в
Печерському районі».
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- Створення нових та
модернізація існуючих
територіальних підрозділів
відділів (Центрів) надання
адміністративних послуг
районних в місті Києві
державних адміністрацій для
підвищення якості, доступності
та комфорту населення при
отриманні адміністративних
послуг. Територіальні
підрозділи (філії).
2.

Інтеграція баз даних

Печерською районною в місті

Створення єдиної

4 од.

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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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

Індикатори виконання

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання

Києві державною
бази даних
адміністрацією затверджено
розпорядження від 31.01.2017
№ 58 «План заходів з реалізації
Програми економічного і
соціального розвитку міста
Києва на 2017 рік в
Печерському районі».
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- Створення єдиної бази даних.
3.

Розширення кількості адміністративних послуг, Печерською районною в місті
що надаються в електронному вигляді через Києві державною
офіційний Веб-портал адміністративних послуг адміністрацією затверджено
міста Києва
розпорядження від 31.01.2017
№ 58 «План заходів з реалізації
Програми економічного і
соціального розвитку міста
Києва на 2017 рік в
Печерському районі».
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- розширення кількості
адміністративних послуг, що
надаються в електронному
вигляді через офіційний Вебпортал адміністративних послуг
міста Києва збільшення кількості на 10%

2.2.12. Освіта
1.
Відкриття
«додаткових» класів
у
Раціональне використання приміщень ЗНЗ

ЗНЗ. Печерською районною в місті
Києві державною
адміністрацією затверджено

інтеграцію баз даних
здійснює Департамент
ЦНАПу.

Збільшення
10 %
кількості
адміністративних
послуг, що
надаються в
електронному
вигляді через
офіційний Вебпортал
адміністративних
послуг міста Києва
на

Кількість
«додаткових»
класів у

10 од.

Виконання індикатору розширення кількості
адміністративних
послуг, що надаються в
електронному вигляді
через офіційний Вебпортал
адміністративних
послуг міста Києва
здійснює Департамент
ЦНАПу

6 од.

60.0
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

Індикатори виконання

розпорядження від 31.01.2017 загальноосвітніх
№ 58 «План заходів з реалізації навчальних
Програми економічного і
закладах
соціального розвитку міста
Києва на 2017 рік в
Печерському районі».
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- Відкриття інклюзивного класу
на базі школи І-ІІІ ступенів №
90 Печерського району міста
Києва.

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання
Для відкриття
інклюзивного класу в
ЗЗСО № 90 не було
запитів від батьків.

Для відкриття інклюзивного
класу в ЗЗСО № 90 не було
запитів від батьків. Однак по
бажанню батьків дітей з
особливими освітніми
потребами з’явилася потреба у
відкритті з 01.09.2017 року в
Печерському районі
інклюзивних класів на базі ЗОШ
№№ 88,94,134,181, гімназії №
117 (всього 8 дітей з низ 6 дітей
з інвалідністю). Всі інклюзивні
класи (6 класів) забезпечені
асистентами вчетелів по 0,5
ставки на клас.
2.

Здійснення нового будівництва ЗНЗ і ДНЗ та Печерською районною в місті
проведення
реконструкції
(прибудови, Києві державною
надбудови) існуючих навчальних закладів. адміністрацією затверджено
Здійснення капітального ремонту спортивних розпорядження від 31.01.2017
залів у ЗНЗ
№ 58 «План заходів з реалізації

Кількість
учнівських місць за
рахунок
нового
будівництва

1380 місць

Реконструкція з
надбудовую ЗЗСО №5
(вул. Тимірязєвська, 36).
Розробка проекту - 84%
Реєстрація права
17

№ з/п

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

Індикатори виконання

Програми економічного і
соціального розвитку міста
Києва на 2017 рік в
Печерському районі».
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- 3 об’єкти ДНЗ. Проектна
потужність ДНЗ 6 групи 120
місць.

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання
постійного
користування земельної
ділянки. Підготовка
Рішення КМР про право
постійного
користування;
Реконструкція з
прибудовую ЗДО №325
(бул. Дружби Народів,
7-А).Розробка проекту.
Вишукування та
ескізний проект - 33%.
Реєстрація права
постійного
користування земельної
ділянки. Підготовка
Рішення КМР про право
постійного
користування;

Реконструкція з надбудовую
ЗЗСО №5 (вул. Тимірязєвська,
36). Розробка проекту - 84%;
Реконструкція з прибудовую
ЗДО №325 (бул. Дружби
Народів, 7-А).Розробка проекту.
Вишукування та ескізний
проект - 33%;
Капремонт/відновлення ЗДО
№48. Розробка проекту,
виконання робіт - 100%.
Проектна потужність ДНЗ 2
групи 35 місць.
2.3. ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ САМОБУТНОСТІ ТА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ У М.КИЄВІ
2.3.2. Розвиток культури
1.
Підготовка та проведення пісенного конкурсу Києві державною
Трансляція
«Євробачення - 2017»
адміністрацією затверджено
культурнорозпорядження від 31.01.2017 мистецьких заходів
№ 58 «План заходів з реалізації та
туристичних
Програми економічного і
промороликів про
соціального розвитку міста
Київ на провідних
Києва на 2017 рік в
телеканалах 55

55 од.

Відділ культури,
туризму та охорони
культурної спадщини
Печерської районної в
місті Києві державної
адміністрації не
залучався до участі у
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

Індикатори виконання

Печерському районі».
країн світу
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- Участь у міських заходах з
нагоди проведення пісенного
конкурсу «Євробачення - 2017».

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання
міськиї заходах з нагоди
проведення
пісенногоконкурсу
"Євробачення".

Відділ культури, туризму та
охорони культурної спадщини
Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації
не залучався до участі у міськиї
заходах з нагоди проведення
пісенного конкурсу
"Євробачення".
3.2. Підвищення ефективності управління комунальним майном територіальної громади м. Києва
1.
Координація в межах повноважень питань з Печерською районною в місті Забезпечення
1700 об‘єктів
державної
реєстрації
речових
прав Києві державною
реєстрації речових
територіальної громади міста Києва на об’єкти адміністрацією затверджено
прав
об’єктів
нерухомості комунальної власності та реєстрація розпорядження від 31.01.2017 нерухомості
цих прав
№ 58 «План заходів з реалізації комунальної
Програми економічного і
власності міста
соціального розвитку міста
Києва на 2017 рік в
Печерському районі».
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- План на 2017 рік -до 104
об’єктів нерухомості
комунальної власності міста.

111

За січень-грудень 2017 року
зареєстровано 111 об’єктів
нерухомості комунальної
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

Індикатори виконання

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання

власності міста, % виконання до
запланованого 106,7%
3.3. Забезпечення прозорості та відкритості управління процесами економічного і соціального розвитку міста
1.
Запровадження проекту «Громадський бюджет Кошти не передбачені. Відсутні Виділення кошти з 50 млн грн
(бюджет участі)»
проекти переможці.
бюджету міста для
реалізації проектів
2.
Наповнення реєстру комунального майна
Створений Реєстр
територіальної громади м. Києва, який
майна в рамках
створюється в рамках Smart-city, інформацією
Smart-city
щодо використання майна, в т. ч. управлінських
рішень власника тощо
3.4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики
1.
Забезпечення обов’язкового проведення міською Печерською районною в місті Кількість
250 од.
владою консультацій з громадськістю щодо Києві державною
консультацій
з
проектів нормативно- правових актів на ранніх адміністрацією затверджено
громадськістю
етапах їх розроблення, актуальних питань розпорядження від 31.01.2017
муніципальної політики зі встановленням № 58 «План заходів з реалізації
вичерпного переліку випадків, коли такі Програми економічного і
консультації
не
проводяться,
механізму соціального розвитку міста
запобігання
порушенню
вимог
щодо Києва на 2017 рік в
обов'язковості таких консультацій
Печерському районі».
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- Кількість консультацій з
громадськістю - не менше 3
(од.).

Кошти не передбачені.
Відсутні
проекти
переможці.

3 од.

Фактично проведено
консультацій - 3 (100% від
запланованого на 2017 рік).
Проведено консультації з
громадськістю у формі
публічного громадського
обговорення щодо проектів
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Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

розпоряджень Печерської
райдержадміністрації «Про
розмір батьківської плати за
харчування дітей у дошкільних
навчальних закладах
Печерського району міста
Києва», «Про організацію у
2017 році харчування учнів
загальноосвітніх навчальних
закладів Печерського району
міста Києва, заснованих на
комунальній формі власності
територіальної громади міста
Києва».
Розроблення Громадською
радою при Печерській районній
в місті Києві державній
адміністрації та Печерською
районною в місті Києві
державною адміністрацією
проект розпорядження "Про
встановлення батьківської плати
в музичних школах".
Створення умов для здійснення громадської Печерською районною в місті Кількість
експертизи проектів нормативно-правових актів, Києві державною
проведення
діяльності міської влади та органів місцевого адміністрацією затверджено
щорічних
самоврядування на відповідність принципам і розпорядження від 31.01.2017 громадських
цілям державної політики сприяння розвитку № 58 «План заходів з реалізації експертиз
громадянського
суспільства,
неухильне Програми економічного і
реагування влади на висновки громадської соціального розвитку міста
експертизи та їх оприлюднення у ЗМІ
Києва на 2017 рік в
Печерському районі».
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- Кількість проведення

Індикатори виконання

3 од.

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання

За звітний період
відповідних письмових
запитів не надходило
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Індикатори виконання

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання

щорічних громадських
експертиз не менше 3 (од.)
Відповідно до Порядку
сприяння проведення
громадської експертизи
діяльності органів виконавчої
влади, затвердженого
Постановою КМУ від
05.11.2008 № 976, громадська
експертиза проводиться за
ініціативи інститутів
громадянського суспільства. За
звітний період відповідних
письмових запитів не
надходило.
3.

Проведення семінарів, тренінгів, навчальних, Печерською районною в місті
просвітницьких заходів з питань сприяння Києві державною
розвитку громадянського суспільства, правової адміністрацією затверджено
культури для неурядових організацій, населення, розпорядження від 31.01.2017
державних службовців
№ 58 «План заходів з реалізації
Програми економічного і
соціального розвитку міста
Києва на 2017 рік в
Печерському районі».
Затверджені наступні
індикатори виконання:
- Кількість навчальних
семінарів - не менше 1(од.).
- Кількість учасників - не менше
180 осіб.

Кількість
навчальних
семінарів
Кількість учасників

10 од.

12 од.

500 осіб

960 осіб

- Фактично проведено
навчальних семінарів - 12 (од.)
(1200% від запланованого на
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Індикатори виконання

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання

2017 рік).
- Фактично залучалось 960 осіб.
(533% від запланованого на
2017 рік).
Навчальні семінари:
- курс підвищення кваліфікації з
питань запобігання та протидії
корупції;
- семінар-навчання з
діловодства;
- семінар для фахівців сфери
житлово-комунального
господарства;
- навчання для осіб,
уповноважених на складання
адмінпротоколів.
Дні інформування:
- до Дня Соборності України;
- до 100-річчя подій Української
революції ;
- до Дня Конституції України;
- До Дня державного прапора;
- До Дня Незалежності України;
- Європейський тиждень
місцевої демократії.

23

№ з/п

Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік

________________________ (ПІБ виконавця)

Індикатори виконання

________________________ (підпис)

Причини невиконання
та/або неналежного
виконання
заходів/проектів
Програми та заходи, які
будуть вживатись з
метою забезпечення їх
виконання

___________ (дата)

________________________ (телефон виконавця)
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