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ВСТУП
Сучасний Солом’янський район міста Києва утворений в 2001 року.
Загальна площа району складає 40,05 кв.км або 4,84% до загальної площі міста.
Згідно з останніми даними, у Солом’янському районі проживає 376 269 осіб – є
найчисельнішим районом столиці. Розташований на пагорбах правого берега
Дніпра у південно-західній частині міста.
Наш район, не без підстав, називають воротами столиці України. На його
території знаходяться найбільші транспортні об’єкти Києва – залізничні
станції «Київ-Пасажирський» і «Київ-Товарний», залізничні вокзали
«Центральний» та «Південний», міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни).
Межує із Голосіївським, Шевченківським, Святошинським районами м.
Києва та Києво-Святошинським районом Київської області.
Протяжність вулиць та доріг району – 214,4 км, всього у районі 365
вулиць.
Загальна площа зелених насаджень – 581,23 га, в тому числі 15 парків –
203,01 га, 97 скверів – 56,03 га, 11 бульварів та проспектів – 51,02 га та 3
розв’язки (зелені зони) – 3,8 га.
Кількість житлових будинків комунальної власності – 1166.
Загальна кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання юридичних
осіб – 32 551 осіб. Загальна кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання
фізичних осіб-підприємців – 21 876 осіб.
Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація є місцевим
органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.
Згідно з Законом України «Про столицю України – місто-герой Київ»,
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 30.09.2010 №
787 «Про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням рішення
Київської міської ради від 09.09.2010 №7/4819 «Про питання організації
управління районами в місті Києві» Солом’янська районна в місті Києві
державна адміністрація, підпорядкована Київській міській державній
адміністрації.
Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація, як місцевий
орган виконавчої влади, реалізує повноваження, делеговані розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві
державними адміністраціями окремих повноважень», а саме :
- у галузі соціально-економічного і культурного розвитку, планування та
обліку;
- у галузі бюджету, фінансів і цін;
- у галузі управління комунальною власністю;
- у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного
обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;
- у галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, сім’ї та
молоді;
- у галузі соціального захисту населення;
- у галузі оборонної роботи;
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- у галузі вирішення питань адміністративно-територіального устрою;
- у галузі щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,
свобод і законних інтересів громадян.
Документи, що надійшли до Солом’янської районної в місті Києві
державної адміністрації протягом I півріччя:
- Від КБУ «Контактний центр міста Києва» на виконання передано 32914
звернень.
- До відділу організації діловодства надійшло 12283 документи: 2229 від
органів влади вищого рівня; 10054 від підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності.
- За звітний період забезпечено опрацювання 273 запитів на інформацію.
- До відділу роботи із зверненнями громадян надійшло та опрацьовано
2548 звернень громадян. З них: 825 звернень з Київської міської
державної адміністрації, серед яких 182 доручення голови Київської
міської державної адміністрації; 839 звернень від заявників, які на
особистому прийомі звернулися до адміністрації; 153 звернення від
народних депутатів України; 28 звернень від депутатів Київської міської
ради; 40 звернень з Кабінету Міністрів України; 56 звернень з
Адміністрації Президента України; 31 звернення з органів прокуратури
України; 23 звернення з Верховної Ради України та інші.
- Через Центр надання адміністративних послуг Солом’янського району м.
Києва надано 62 444 адміністративні послуги, що на 12 тис. більше ніж за
аналогічний період минулого року. З них: 4145 з питання реєстрації
бізнесу; 12339 з питання оформлення паспорта громадянина України та
паспорта громадянина України для виїзду за кордон; 37115 з питань
реєстрація місця проживання.
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ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА ТА ПРОГРАМИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА В ЧАСТИНІ
ОСВОЄННЯ КОШТІВ, ДЕ ГОЛОВНИМ РОЗПОРЯДНИКОМ Є
СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
Планові показники видаткової частини бюджету міста Києва по головному
розпоряднику бюджетних коштів Солом’янській районній в місті Києві
державній адміністрації на 2019 рік затверджено у сумі 1910837,4 тис. грн (на
276,1 млн грн або 16,9% більше, ніж в 2018 році). В тому числі по загальному
фонду 1647202,2 тис. грн та спеціальному фонду (бюджет розвитку) 263635,2
тис. грн.
Виконання за І півріччя 2019 року становить 843477,7 тис. грн, в тому
числі по загальному фонду 782651,0 тис. грн, що становить 47,5% річного
плану та спеціальному фонду 60826,7 тис. грн, що становить 23,1% річних
запланованих показників.

Більшість видатків бюджету традиційно спрямовується на соціальнокультурну сферу (освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура і
мистецтво, фізична культура і спорт). Загальний обсяг видатків загального
фонду – 712811,6 тис. грн. У звітному періоді сукупна частка цих видатків у
структурі видатків бюджету складала 91,1%.
Серед видатків бюджету міста Києва по головному розпоряднику
бюджетних коштів Солом’янській районній в місті Києві державній
адміністрації найбільшими є видатки на освіту – 673100,3 тис. грн (або
86,0% від усіх видатків загального фонду).
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Частка видатків на оплату праці з нарахуваннями традиційно є
найбільшою серед усіх видатків бюджету загального фонду. Порівняно з
минулим роком вона збільшилась на 114270,1 тис. грн. та склала 651844,9 тис.
грн. (або 83,3% від усіх видатків загального фонду).
По спеціальному фонду бюджету розвитку виконання склало 60826,8 тис.
грн. Більшість видатків спрямована на галузь Житлове господарство та
будівництво і регіональний розвиток, відповідно виконання по цих видатках
становить 43,8% та 41,4%.
За економічною ознакою найбільша частка видатків спрямована на
капітальні видатки, що становить 91,4% від усіх видатків спеціального фонду.
В тому числі: придбання обладнання 3,1% (1910,0 тис. грн.), капітальний
ремонт житлового фонду 30,4% (18487,2 тис. грн.), капітальний ремонт інших
об’єктів 16,5% (9956,2 тис. грн.), капітальні трансферти підприємствам 41,4%
(25213,1 тис. грн.).
Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
на 2019 рік для Солом’янської РДА передбачено фінансування об’єктів
капітального будівництва та капітального ремонту в розмірі понад
227 млн грн, з яких 8,5 млн грн субвенція з державного бюджету.
Динаміку фінансування об’єктів за 2012 –2019 роки можете побачити на
схемі. У 2012 році було передбачено фінансування в сумі 2,9 млн. грн,
на 2019 рік – 227 млн грн. Це майже в 78 разів більше, ніж в 2012 році.
За І півріччя поточного року виконано робіт на 68,3 млн. грн, що
становить 30,1 % до річної програми фінансування.
На 12 об’єктах капітального будівництва передбачено виконання
робіт майже на 68 млн. грн.
6

Основний обсяг фінансування направлено на 3 об’єкти, це:
 будівництво каналізаційного колектора у приватному
мікрорайону Олександрівської Слобідки – 5,1 млн грн;

секторі

 реконструкція школи № 22 на просп. Відрадному, 36-В – 37,5 млн грн;

 реконструкція стадіону школи № 64 на вул. Ушинського, 32 –
24,5 млн. грн. До речі, реконструкцію стадіону вже завершено та
введено в експлуатацію.
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За І півріччя 2019 року по капітальному будівництву освоєно
30,3 млн. грн, що становить майже 45 % виконання річної програми.
По капітальному ремонту передбачено виконання різних видів робіт на
402 об’єктах на загальну суму 159 млн. грн. За І півріччя 2019 року освоєно 40
млн. грн, що становить 25,1 % до річної програми.
У галузі «Житлово-комунальне господарство» передбачено проведення
робіт на 334 об’єктах на загальну суму понад 116 млн. грн, з них освоєно 36,6
млн. грн, виконання становить 31,4 %. Частково проведено роботи із заміни
вікон, капітального ремонту фасадів, покрівель, внутрішньобудинкових мереж
та асфальтового покриття міжквартальних проїздів. До речі, цього року на всіх
об’єктах капітального ремонту замовником робіт визначено управління
житлово-комунального господарства та будівництва, крім трьох освітніх
об’єктів, фінансування яких перенесено з 2018 року.
У галузі «Освіта» передбачено проведення робіт на 64 об’єктах на
загальну суму 40 млн. грн, з них освоєно 3,4 млн. грн, виконання становить 8,4
%.
У галузі «Культура і мистецтво» передбачено проведення робіт з
капітального ремонту приміщень бібліотеки сімейного читання ім.
Лермонтова на 1 млн. грн. Наразі роботи тривають.
У галузі «Фізична культура і спорт» передбачено проведення робіт з
капітального ремонту приміщень, фасаду та заміни вікон дитячо-юнацької
спортивної школи № 5 на вул. Ушинського, 13-А на загальну суму 1,6 млн. грн.
Наразі триває підготовка документації для проведення закупівлі.
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Наразі ж освоєння коштів значно збільшилося і станом на 28.09.2019
вже виконано робіт на 109,2 млн. грн, що становить 46,5 % виконання річної
програми.
У подальшому ми забезпечимо 100 % (сто відсоткове) освоєння коштів на
всіх об’єктах капітального будівництва та ремонту задля покращення умов
проживання мешканців нашого району.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ БЛАГОУСТРОЮ
ТЕРИТОРІЇ У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА,
КОНТРОЛЮ ТА ПРОТИДІЇ РОЗМІЩЕННЮ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ
МІСЦЬ СТИХІЙНОЇ ТОРГІВЛІ ТА САМОВІЛЬНОМУ
ВСТАНОВЛЕННЮ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД
Відповідно до рішення Київської міської ради від 25 серпня 2008 року
№1051/1051 «Про правила благоустрою міста Києва» Солом’янська РДА
відповідно до наданих повноважень здійснює нагляд за дотриманням вимог
Правил Благоустрою на території Солом’янського району.
За перше півріччя 2019 року виявлено 3640 порушень Правил благоустрою
та вручено відповідно стільки ж приписів, 92% порушень було виправлено.
Крім того, складено 281 протоколи за статтею 152 Кодексу України про
адміністративне правопорушення.
Відділом контролю за благоустроєм та збереження природного
середовища Солом’янської
РДА проведено організаційні заходи щодо
приведення до належного санітарного стану засмічених територій та ліквідації
навалів побутового сміття.

Протягом березня-травня поточного року спільно з підприємствами,
установами та організаціями незалежного від форм власності було проведено
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толоки з благоустрою, під час яких ліквідовано 26 місць несанкціонованого
накопичення сміття, серед яких:
 просп. Відрадний, 11;
 Байкове кладовище (територія між кладовищем та гаражними
кооперативами);
 ріг вул. Маміна-Сибіряка/Залізнична;
 ріг вул. Травнева/Лисичанська;
 Совські ставки (на межі з Голосіївським районом);
 вул. Каблукова-Авторемонтна (завод ім. Лепсе)*;
 вул. Медова*.
Також очищено від сміття близько 12 тис. кв. м. безгосподарських
територій. Загалом на проведення робіт з очищення та опорядження
території району було залучено понад 800 осіб.
В рамках міської програми «Чисте місто» працівники відділу контролю за
благоустроєм Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
спільно з інспекторами комунального підприємства «Київблагоустрій»
щоденно проводили моніторинг закріплених територій щодо стану їх
утримання.
Протягом звітного періоду проводились перевірки відновлення благоустрою
відповідно до аварійних контрольних карток та планових контрольних карток,
виданих Департаментом міського благоустрою Київської міської державної
адміністрації. У 2019 році у відділі контролю за благоустроєм закрито 136
аварійних та 14 планових контрольних карток.
Відповідно до електронної бази «Контора» Департаменту міського
благоустрою Київської міської державної адміністрації, на території
Солом’янського району розміщено 914 тимчасових споруд. За ініціативи
Солом’янської РДА, протягом першого півріччя 2019 року шляхом самовивозу
власниками, силами КП «Київблагоустрій» та КП «Міський Магазин» було
демонтовано 64 тимчасові споруди (серед них і засоби пересувної торгівлі
та гаражі).
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З метою ліквідації осередків стихійної торгівлі на території Солом’янського
району комісією по недопущенню торгівлі у невизначених місцях,
відповідними підрозділами Солом’янської районної в місті Києві державної
адміністрації спільно з представниками правоохоронних органів, в межах
наданих повноважень, проводились комісійні рейди по ліквідації та
недопущення стихійної торгівлі.

Для вирішення питання з ліквідації стихійної торгівлі в Солом’янському
районі на території ринків організовано та запропоновано соціальні місця для
продажу товарів власного виробництва. Наразі на території Солом’янського
району організовано постійно діючі сільськогосподарські ярмарки.
СТАН ВИКОНАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА, ВИКОНАННЯ
ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВ
Житловий фонд Солом’янського району складається з 1539 будинків.
Управління та утримання житлового фонду здійснюється суб’єктами
господарювання різної форми власності:
 1165 будинків комунальної власності, які обслуговує КП «Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району
міста Києва»;
 60 будинків збудовані за кошти інвесторів;
 92 будинки ЖБК;
 59 будинків ОСББ;
 163 будинки відомчої належності та гуртожитки.
15 житлових будинків комунальної форми власності визначені
непридатними для проживання за наступними адресами: вул. Медова, 10, вул.
Докучаєвська, 18, вул. Потебні, 14, 16, 18, 20, 22, 24, вул. Яна Райніса, 3, 4, 5,
вул. Далека, 22, 23, 24, вул. Вадима Гетьмана, 30а.
Будинки комунальної форми власності, які перебувають у аварійному
стані, відсутні.
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За січень-серпень 2019 року у Солом'янському районі створено 18
об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, що є найкращим
показником серед інших районів міста. Робота в цьому напрямку триває.
Станом на 01.10.2019 12 житлових будинків на зборах співвласників
визначили протоколом зборів співвласників управителем комунальне
підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Солом’янського району міста Києва» та уклали відповідні договори на
управління, 2 будинки – ТОВ «Житлосервіс-Солом’янка».
Показник укладання договорів на управління є також найкращим у
місті.

Капітальні ремонти житлового фонду у Солом’янському районі
виконуються відповідно програми економічного і соціального розвитку міста
Києва на 2018-2020 роки, а саме: реконструкція (заміна ліфтів); капітальні
ремонти (покрівлі, заміна вікон на сходових клітках, реконструкція інженерних
мереж та інші роботи).
За рахунок коштів бюджету міста Києва у 2019 році передбачено
виконання робіт капітального характеру на 321 об'єкті житлового
господарства на загальну суму 116,6 млн. грн.
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Найбільший обсяг фінансування (63,3 млн. грн) заплановано для
виконання капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових
територій (151 об'єкт), що майже втричі більше від обсягів минулого року.
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Також співвласники можуть скористатись міською програмою
співфінансування. Даною програмою запроваджено прогресивну шкалу
співфінансування, а саме: модернізація та заміна ліфтів – 95 на 5 %,
капітальний ремонт покрівель – 90 на 10 %; ремонт та заміна
внутрішньобудинкових інженерних мереж (в тому числі встановлення
індивідуального теплового пункту) – 85 на 15 % та інші види робіт – 70 на 30
%, де більша частина коштів фінансується з бюджету міста Києва.
У житловому фонді Солом’янського району м. Києва в будинках
комунальної форми власності експлуатується 885 ліфтів та 5 ліфтів у
житлових будинках які перебувають в управлінні комунального підприємства
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району
м. Києва».
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Кількість ліфтів, що відпрацювали свій нормативний термін експлуатації
та потребують заміни або модернізації станом на 27.09.2019 (25 років і більше)
– 532 ліфта.
Станом на 27.09.2019 в довготривалій зупинці знаходиться 13 ліфтів та
потребують капітального ремонту.
Кількість ліфтів у житлових будинках не комунальної форми власності:
 144 у будинках ЖБК;
 236 у будинках ОСББ;
 33 у відомчих;
 56 у гуртожитках (підприємств, організацій, студентських);
 445 у будинках збудованих за кошти інвесторів.
Всього ліфтів: 914.
Кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту або заміни:
 43 у будинках ЖБК;
 20 у будинках ОСББ;
 21 у відомчих;
 56 у гуртожитках (підприємств, організацій, студентських);
Всього ліфтів, які потребують капітального ремонту або заміни: 240.
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.07.2019 № 1310 «Про
внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 22 березня 2019 року № 507
«Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок
бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» за
замовленням КО «Київзеленбуд» передбачено проведення капітального
ремонту 10 об’єктів.
Станом на 30.09.2019 виконано роботи по 6 об’єктам:
 Влаштування спортмайданчика та системи зовнішнього освітлення в
сквері по вул. Білгородській;
 Капітальний ремонт західної частини парку на вул. Вінницькій;
 Капітальний ремонт скверу на вул. Донецькій, 57 А;
 Капітальний ремонт на вул. Л. Мацієвича, 3;
 Капітальний ремонт скверу на вул. Преображенській, 22/9;
 Капітальний ремонт скверу на вул. Волгоградській, 31-33.
Наразі тривають роботи по об’єкту «Розчистка та благоустрій озера у
парку «Відрадний» у Солом’янському районі».
З початку 2019 року комунальним підприємством по утриманню
зелених насаджень Солом’янського району м. Києва проведено наступні
заходи з благоустрою та озеленення закріплених територій:
 Висадження дерев – 1846 од.
 Висадження кущів – 14670 од.
 Влаштування та ремонт газонів – 15,3 га
 Висадження квітникових культур – 1127 тис. од.
 Встановлення лав для відпочинку – 4 од.
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 Встановлення урн та контейнерів для сміття – 71 од.
Крім того, підприємством проведено наступні доглядні роботи:
 Видалення сухостійних та аварійних дерев – 514 од.
 Обрізка дерев, видалення омели – 1358 од.
 Формувальна та санітарна обрізка кущів – 14900 од.
 Підживлення дерев – 2300 од.
 Ремонт лав для відпочинку – 376 од.
 Ремонт дитячих та спортивних майданчиків – 45 од.
Оновлений парк на вул. Вінницькій

Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Солом'янського району м. Києва» у 2019 році виконано ряд заходів,
спрямованих на покращення стану вулично-шляхової мережі району:
 Виконання поточного (дрібного) ремонту, + крафко Магнум: план 20000
+ 9400 кв.м, виконано разом – 31244 кв. м.
 Виконання профілактичного (ямкового) ремонту: 5740 кв.м.
 Виконано робіт з поточного (середнього) ремонту: вул. Охтирська –
2530,6 кв.м (проїзд 2100 кв.м + трот. 430,6 кв.м)
 Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим
каменем (безбар’єрне середовище): передбачено планом 4 од, виконано
вул. Гарматна - 4 од.
 Встановлення антипаркувальних стовбчиків: план 200 од., встановлено
200 од.
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 Заливка швів: план 25000 пог.м. виконано 37168 пог.м.
 Ремонт оглядових колодязів та зливоприймачів – 93 та 132 од
відповідно.
 Очищення оглядових колодязів та зливоприймачів – 1336 та 4639 од
відповідно.
ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖИВАЄ СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЩОДО МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА ДЛЯ
ПЕРЕДАЧІ ВІЛЬНИХ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ В ОРЕНДУ ТА
НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ЗА ОРЕНДУ ДО БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА
Протягом І півріччя 2019 року Відділом вживались заходи щодо
підвищення ефективності використання майна комунальної власності
територіальної громади м. Києва, яке передано до сфери управління
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.
Станом на 01.07.2019 в орендному користуванні перебуває 76,3 тис. кв.м
площі нежитлових приміщень.
За І півріччя 2019 року отримано орендної плати 13969,6 тис. грн, що на
719,22 тис. грн більше ніж за відповідний період минулого року.
За І півріччя 2019 року укладено 151 договір оренди, у т.ч. 22 договори
щодо надання в оренду нежитлових приміщень та 129 договорів щодо
продовження термінів оренди, а також укладено 24 додаткові угоди до
договорів оренди.
Постійно діючою конкурсною комісією при Солом'янській районній в місті
Києві державній адміністрації для проведення конкурсів на право оренди
об’єктів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста
Києва та передані до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві
державної адміністрації за І півріччя 2019 року проведено 1 засідання, за
результатами якого по 1 нежитловому приміщенню, загальною площею 70,40
кв.м визначено переможця конкурсу.
Від оренди 2-х цілісних майнових комплексів перераховано до бюджету
міста Києва 512,1 тис. грн.
Заборгованість орендарів з орендної плати за використання нежитлових
приміщень складає 2232,4 тис. грн, що на 708,6 тис. грн менше ніж за
відповідний період минулого року.
За І півріччя 2019 року вживались заходи щодо зменшення заборгованості,
направлено орендарям - боржникам 57 приписів, рахунків - попереджень на
суму 1795,7 тис. грн. До Господарського суду м. Києва подано 21 позов на
розірвання договорів оренди, стягнення заборгованості та виселення з
приміщень, які судом задоволено, 2 орендарі виселено з приміщень. Погашено
заборгованості по орендній платі на суму 226,2 тис. грн.
Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація за участю
балансоутримувача - комунального підприємства «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Солом’янського району м.Києва» щомісячно
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проводить наради з питань заборгованості з орендної плати із запрошенням
орендарів.
За І півріччя 2019 року здійснено реєстрацію речових прав власності на
нерухоме майно територіальної громади м. Києва на 39 об’єктів, загальною
площею 160040,9 кв.м.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ
ПРОГРАМ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ СФЕРИ ОСВІТИ, У НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
Підготовка цільових міських програм зумовлюється процесами
модернізації,
підвищенням ролі регіонального компоненту. Цільове
програмування є найбільш ефективним і розповсюдженим інструментом
управління, бо дозволяє домогтися значної концентрації ресурсів саме в рамках
програмного вирішення окремої проблеми.
Саме тому, як правило, раз в 5 років в місті Києві – найбільшому
територіально-адміністративному центрі України, що має потужності для
розвитку освітньої галузі як стратегічного ресурсу формування інноваційної
моделі суспільства - розробляється міська цільова програма в галузі «Освіта».
Ініціатором розроблення програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»
виступав Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) разом з районними
управліннями освіти.
Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2019-2023 роки»,
затверджена рішенням Київської міської ради 18.12.2018 № 467/6518, є
пріоритетною для реалізації управлінням освіти Солом’янської районної в
місті Києві державної адміністрації. Якщо попередню міську цільову програму
«Освіта Києва. 2016-2018 роки» можна охарактеризувати як програму
утримання закладів освіти, то «Освіта Києва. 2019-2023 роки» - це програма
розвитку.
В програмі «Освіта Києва. 2019-2023 роки» передбачено розвиток
всіх ланок освіти відповідними підпрограми:
 «Дошкільна освіта»
 «Повна загальна середня освіта»
 «Інклюзивна та спеціальна освіта»
 «Інклюзивно-ресурсний центр
 «Позашкільна освіта»
 «Єдиний інформаційно-освітній простір закладів освіти» та інші.
Розділи цих підпрограм включають забезпечення рівного доступу до
освіти, створення сучасного освітнього середовища у закладах освіти,
модернізацію матеріально-технічної бази закладів освіти, створення умов для
реалізації державної програми «Нова українська школа», оптимізація існуючої
мережі закладів освіти відповідно до потреб мешканців та приведення типів
закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного
законодавства тощо, що дозволить привести освіту до європейських стандартів,
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потреб сучасного життя, цілеспрямовано орієнтувати на задоволення запитів
громадян щодо якісної та доступної освіти.
Саме від реалізації заходів, що передбачені цими програмами, залежить,
як виглядають наші заклади освіти, в яких умовах навчаються наші діти.
До Вашої уваги результати виконання цих підпрограм.
Дошкільна освіта
В рамках Підпрограми реалізуються такі основні заходи:
 розвиток мережі закладів дошкільної освіти шляхом їх будівництва,
реконструкції їх архітектурної доступності;
 реалізація механізму здійснення видатків на дошкільну освіту у місті
Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
(далі – БФН);
 автономія закладів дошкільної освіти.
Дошкільна освіта району складається із закладів дошкільної освіти різних
типів та форм власності, але найбільшим попитом, звичайно, користуються
заклади комунальної форми власності.
Потреби маленьких громадян у дошкільній освіті забезпечують 63 заклади
освіти комунальної форми власності:
Управлінням освіти Солом’янської районної в місті Києві державної
адміністрації в рамках реалізації підпрограми «Дошкільна освіта» для
забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти зроблено:
 ремонт покрівель у ЗДО №№ 624, 714, 762 на суму 471,6 тис. грн;
 ремонт приміщень (пралень, групові приміщення, місця загального
користування) на суму 983,6 тис. грн;
 ремонт інженерних мереж на суму 358,0 тис. грн.
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для створення сучасного освітнього середовища:
закуплено постільної білизни на суму 332,7 тис. грн;
посуду на суму 1053,7 тис. грн;
господарчі товари та миючі засоби на суму 2094,4 тис. грн;
канцелярські товари на суму 1416,5 тис. грн;
оргтехніку на суму 615,7 тис. грн;
облаштовано ігрові майданчики на суму 874,5 тис. грн;

роботи з протипожежної безпеки, а саме:
 встановлено і забезпечено обслуговування автоматичної протипожежної
безпеки на суму 8389,3 тис. грн.
 проведені роботи з просочення дерев’яних конструкцій, замірів опору
ізоляції на суму, ремонт електромереж на суму 1 324,7 тис. грн.
Також, в цьому році у 18 закладах дошкільної освіти (ЗДО № № 313, 350,
478, 649, 17, 191, 382, 483, 344, 648, 624, 625, 355, 477, 374, 225, 396,687)
встановлено систему автоматичної протипожежної безпеки.
Для безпечного перебування дітей у закладах освіти здійснюється
обслуговування «тривожної кнопки».
Безпечне перебування дітей у закладах освіти було і залишається
найголовнішим завданням для управління освіти.
До кінця року з урахуванням додаткового фінансування плануємо
встановити АПС ще у 20 садочках.
Для переходу закладів дошкільної освіти до автономії запроваджено
механізм «Гроші ходять за дитиною», який створено для підтримки та
гарантії прав киян обирати дитячий садок будь-якої форми власності.
В рамках цього механізму укладені угоди з приватними закладами
дошкільної освіти на відшкодування базового фінансового нормативу за
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надання освітньої послуги вихованцям киян. На даний час укладено 31 договір
з приватними закладами дошкільної освіти.
Повна загальна середня освіта
Основним очікуваним результатами Підпрограми є :
 успішне впровадження реформи загальної середньої освіти «Нова
українська школа»;
 сформований сучасний і безпечний освітній простір закладів загальної
середньої освіти;
 забезпечення мешканцям району гарантованого конституційного права на
здобуття якісної і доступної повної загальної середньої освіти.
Мережа закладів загальної середньої освіти Солом’янського району
м. Києва складається з 56 закладів із загальною кількість учнів - 29748.
Пріоритетним питанням при підготовці до нового 2019/2020
навчального року є створення умов для впровадження Концепції «Нової
української школи». На реалізацію цієї програми в Солом’янському районі
передбачена субвенція з державного бюджету в сумі 4 979, 1 тис. грн та
11 453,9 тис. грн з місцевого бюджету, а саме:
 дидактичні матеріали – 5 433,9 тис грн,
 сучасні меблі – 7 989,5 тис грн,
 комп’ютерне та мультимедійне обладнання – 2489,6 тис грн.
 Станом на 01.07.2019 закуплено обладнання на 2 583,2 тис. грн.
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Крім того, щоб нашим малюкам було затишно і комфортно до нового
навчального року відремонтовано 10 класів саме для першокласників на суму
836,0 тис. грн.
А творчі та креативні вчителі і керівники під час літніх канікул зробили
неймовірні розписи стін для осучаснення освітнього простору малюків.
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Управлінням освіти Солом’янської районної в місті Києві державної
адміністрації для створення сучасного освітнього простору:
Виконано:
 ремонт покрівель на суму 757,0 тис. грн;
 ремонт приміщень, їдалень та місць загального користування на суму
1153,1 тис. грн;
 ремонт інженерних мереж на суму 434,9 тис. грн.

Закуплено:
 постільну білизну на суму 95,3 тис. грн;
 посуду на суму 1727,5 тис. грн;
 господарчі товари та миючі засоби на суму 2142,2 тис. грн;
 канцелярські товари на суму 368,2 тис. грн;
 оргтехніку на суму 1813,4 тис. грн;
 комп’ютерну техніку на суму 2 457,9 тис. грн;
 меблів на суму 294,1 тис. грн
роботи з протипожежної безпеки , а саме:
 встановлено і забезпечено обслуговування автоматичної протипожежної
безпеки на суму 5 120,3 тис. грн.
 проведені роботи з просочення дерев’яних конструкцій, замірів опору
ізоляції на суму, ремонт електромереж на суму 1 222,9 тис. грн.
У 2019 році для безпечного перебування дітей в усіх закладах загальної
середньої освіти встановлено «тривожну кнопку» та здійснюється її
обслуговування.
Продовжується встановлення автоматизованої протипожежної
сигналізації. Так у 2019 році АПС встановлено у 7 закладах загальної середньої
освіти (ЗЗСО №№ 7, 64, 67, 69, 71, 74, 121 та спеціальній загальноосвітній
школі «Надія» м. Києва)
Оптимізації наявної мережі закладів освіти району
З метою оптимізації наявної мережі закладів освіти району і приведення
типів закладів загальної середньої освіти та їх статутних документів у
відповідність до вимог закону України «Про освіту з керівниками закладів
26

загальної середньої освіти району проведено робочі зустрічі щодо зміни типів
закладів.
Наразі розроблено (затверджено) план дій щодо приведення установчих
документів закладів освіти у відповідність із Законом.
З урахуванням кадрового потенціалу, матеріально-технічної бази
планується, що у 2022 році в районі будуть функціонувати такі заклади
загальної середньої освіти.
На сьогодні проблемним питанням залишаються заклади освіти, в
мікрорайоні розташування яких іде інтенсивне будівництво багатоповерхових
та багатоквартирних житлових масивів.
А саме:
- у мікрорайоні, обмеженому вулицями Липківського, Кудряшова,
Механізаторів, Кавказька, Скрипника, Сурікова функціонують
заклади
загальної середньої освіти №№ 7, 115, 221, наповнюваність яких в середньому
становить 146 %;
- у мікрорайоні, обмеженому вулицями Преображенська,
Солом’янська, Кривоноса та проспект Лобановського, знаходяться заклади
загальної середньої освіти №№ 43 та 144, наповнюваність яких в середньому
становить 109 %;
- у мікрорайоні обмеженому вулицями Ернста, Пулюя, Кадетський
Гай, Народного ополчення, Медова функціонує заклад загальної середньої
освіти № 318, наповнюваність якого 181 %;
- у мікрорайоні Жуляни, який знаходиться на межі Солом’янського та
Голосіївського районів функціонує заклад загальної середньої освіти № 279
перевантаженість якого становить 160%.
- у мікрорайоні, що обмежений вул. Гетьмана. Яблонської,
функціонує заклад загальної середньої освіти «Ерудит», наповнюваність якого
становить 118%
Особливо перевантаженими є класи початкової школи. Тому на сьогодні
є гостра необхідність у будівництві як мінімум 3 закладів освіти І-ІІ ступенів.
Інклюзивна та спеціальна освіта
Всі ми різні, але всі ми рівні, саме тому у сучасному суспільстві велика
увага приділяється дітям з особливими освітніми потребами.
З метою оптимізації мережі інтернатних закладів у Солом’янському
районі відповідно до рішення Київської міської ради від 06.04.2017
№ 139/2361 було реорганізовано спеціальну загальноосвітню школу-інтернат №
2 м. Києва шляхом приєднання її до спеціальної загальноосвітньої школи
«Надія» м. Києва.
На виконання рішення Київської міської ради від 21 листопада 2017 року
№ 497/3504 змінено тип та найменування спеціальної загальноосвітньої школиінтернату № 17 м. Києва на комунальний загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступенів «Навчально-реабілітаційний центр № 17» м. Києва, в якому
започаткована діяльність дошкільного відділення; відкрито реабілітаційне
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відділення, яке забезпечує виконання призначень, визначених індивідуальними
програмами реабілітації для дітей з інвалідністю;
Цим самим змінено підходи до змісту та обсягів послуг, які надаються
дітям з особливими освітніми потребами в закладах. Насамперед збережені
спеціальні школи та спеціальні групи, як сформоване суспільне явище,
діяльність яких ґрунтується на наукових дослідженнях в галузі корекційної
педагогіки та багаторічному досвіді роботи.

Також у Солом’янському районі функціонує гімназія-інтернат № 13
в якій навчаються діти із серцево-судинними захворюваннями.
Реорганізацію гімназії-інтернату у рамках оптимізації мережі інтернатних
закладів заплановано здійснити до 1 вересня 2020 року на Ліцей № 13 м. Києва
з окремими підрозділами школою І ступеню (початкова школа) та гімназією.
Для збереження унікальності закладу на кожній паралелі класів залишаться
класи для навчання дітей із серцево-судинними захворюваннями.
Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту» у Солом’янському
районі заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та спеціальні класи для
навчання осіб з особливими освітніми потребами.
Так, у 2019/2020 навчальному році у 22 закладах загальної середньої
освіти функціонують 50 інклюзивних класів, у яких навчається 60 учнів з
особливими освітніми потребами. Порівняно з 2018/2019 навчальним роком
кількість їх збільшилась на 7 закладів, 21 клас, 22 дитини.
Відповідно до потреб батьків та їх дітей відкрито спеціальні класи для
дітей з тяжкими порушеннями мовлення у початковій спеціалізованій школі І
ступеня №164 з поглибленим вивченням окремих предметів м. Києва, середніх
загальноосвітніх школах №26 та № 69.
З метою безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до закладів освіти
у Солом’янському районі міста Києва обладнані пандусами 19 закладів.
Спеціальна загальноосвітня школа «Надія» м. Києва забезпечена
платформою підйомною для осіб з інвалідністю та інших осіб з обмеженими
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фізичними можливостями моделі ПП-01 (1 шт.) та підйомником гусеничним
для крісла інвалідного моделі LG 2004
Інклюзивно-ресурсний центр
З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами
віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та повної загальної середньої
освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та
інших закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої
освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки
розвитку дитини (далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних,
корекційні - розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого
супровід, відповідно до Рішення Київської міської ради від 17.05.2018 №
814/4878 «Про створення інклюзивно-ресурсних центрів», у місті Києві було
утворено інклюзивно-ресурсні центри, у тому числі Інклюзивно-ресурсний
центр № 9 Солом’янського району м. Києва (далі -ІРЦ)
На сьогодні ІРЦ проведено 513 комплексних оцінок дітей Солом’янського
району, надано 1560 консультацій для батьків, педагогів закладів освіти,
представників державних установ.
Позашкільна освіта
Система закладів позашкільної освіти району представлена 9
позашкільними закладами освіти, серед яких:
 Палац дитячої та юнацької творчості;
 Центр дитячої та юнацької творчості;
 Навчально – виховний комплекс допрофесійної підготовки та творчості
молоді;
 Мала повітряна академія;
 Центр технічної творчості для дітей та юнацтва ― Юність‖;
 Міжшкільний плавальний басейн ―Олімпік ‖
 Дитячо-юнацька спортивна школа №5;
 Дитячо-юнацька спортивна школа №12;
 Дитячо – юнацька спортивна школа «Локоматив».
Мережа закладів позашкільної освіти налічує 754 групи, в яких
навчаються 11637 вихованців.
У Солом’янському районі м. Києва створені всі умови для
зайнятості дітей в позаурочний та позашкільний час.
Вихованці закладів позашкільної освіти відвідують колективи художньої,
науково-технічної творчості, спортивні секції та інші фізкультурно-оздоровчі
об’єднання,
займаються
туристсько-краєзнавчою,
дослідницькоекспериментальною
роботою,
навчаються
у
військово-патріотичних
об’єднаннях, гуртках гуманітарного напряму та інших творчих об’єднаннях,
беруть активну участь у міських, всеукраїнських і міжнародних заходах,
виставках – ярмарках дитячих творів образотворчого та декоративного
мистецтва, виставках презентаціях досягнень вітчизняних винахідників,
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міжнародних кінофестивалях, Чемпіонатах
орієнтування, з баскетбольної ліги.

Європи

зі

спортивного

У 2019 році дівчата відділення художньої гімнастики дитячо-юнацької
спортивної школи № 5 м. Києва брали участь та посіли 7 призових місць у
Міжнародному турнірі XVIII. International Rhythmic Gymnastics TournamentGracia Fair Cup в м. Будапешті.
Вихованці відділення баскетболу у 2019 році вперше змагалися та
отримали срібні медалі у Міжнародному турнірі «Золота Осінь» серед юнаків
2006-2007 років народження.
У березні 2019 року учні
відділення фехтування брали участь у
Міжнародному турнірі «Challenge Wroclawia» (м. Вроцлав, Польща).
Багато призерів серед вихованців Малої повітряної академії
з
авіамодельного спорту, з початкового технічного моделювання в Навчально –
виховному
комплексі допрофесійної підготовки та творчості молоді.
Вихованці Центру технічної творчості «Юність» отримали 32 Дипломи
різних ступенів, 2 золоті медалі, 4 срібних, 2 бронзові за участь у
Всеукраїнських масових заходах.
Всім відомий не лише в Україні, а і за межами України Народний хор
«Зірниця», який своїм солов’їним співом гордо крокує по країнам, бере
активну участь у Міжнародних фестивалях мистецтв. Ювілейну дату 50
річчя колектив відзначив у 2019 році.
Гордістю і окрасою району є дитяча анімаційна студія «Крок» Навчально
- виховного комплексу допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді,
заснована у 1984 році. Це своєрідна дитяча академія анімаційного мистецтва.
Вихованці студії навчаються працювати в різних техніках
створення
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мультиплікаційних фільмів. Самі створюють сюжети, які потім представляють
на міжнародних кінофестивалях, змагаючись з фільмами дорослих режисерів.
Найвищі нагороди такі як Гран – Прі, Перші призи, Дипломи отримують наші
діти.
Єдиний інформаційно-освітній простір закладів освіти
11 закладів освіти району було обрано для покращення швидкості
доступу до мережі Інтернет, а також закупівлі персональних комп’ютерів
на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019№319.
В рамках реалізації програми Єдиний інформаційно-освітній простір
закладів освіти Міністерство освіти і науки розпочало масштабний експеримент
– «Електронний підручник для загальної середньої освіти E-book for secondary
education (EBSE)». Проект триватиме до серпня 2021 року.
Київська міська державна адміністрація залучилась до цього
експерименту, обравши 13 шкіл міста.
В Солом’янському районі першими досвід роботи з е–підручниками
отримав НВК «Ерудит».
Трохи пізніше до них долучилась гімназія біотехнологій №177.
Від КМДА вони отримали нетбуки із завантаженими версіями епідручників. Тож немає потреби носити до школи книжки. До речі, зменшити
вагу шкільного портфеля, а заодно навантаження на дитячі спини, — один із
мотивів, чому МОН і столична влада ініціювали перехід на електронні
підручники.
Підводячи підсумки роботи, можна сказати: багато зроблено і дуже
багато попереду.
ІНФОРМУВАННЯ МЕШКАНЦІВ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЩОДО
ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ
Населення Солом’янського району м. Києва становить понад 376 тисяч
осіб, понад третину якого охоплено різними державними та міськими
соціальними програми. Управління праці та соціального захисту населення
опікується (обслуговує) понад 70 тисяч одержувачів пенсій, 42,3 тисяч
одержувачів державних допомог, компенсацій та субсидій, в тому числі
14202 внутрішньо переміщені особи. Управління праці та соціального захисту
населення є виконавцем низки міських та державних цільових програм, а саме:
Велика увага з боку держави приділяється питанням соціального захисту
та забезпечення учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної
операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки
та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях.
1.Так, державною цільовою програмою «Заходи із психологічної
реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторнокурортним
лікуванням
учасників
Революції
Гідності,
учасників
антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення
національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії
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Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» для Солом’янського
району профінансовано 975, 1тис. грн. Основними напрямками цієї програми
є:
 санаторно-курортне лікування
 психологічна реабілітація
 соціальна та професійна адаптація
Станом на сьогодні програма виконана вже на 79 %.
2. Відповідно до Програми «Заходи із соціальної, трудової та професійної
реабілітації осіб
з інвалідністю» за напрямком санаторно-курортного
оздоровлення отримали путівки 76 осіб з інвалідністю.
3. За напрямком «Забезпечення окремих категорій населення України
технічними та іншими засобами реабілітації» вищезазначеної програми
профінансовано 3,867 млн. грн та забезпечено 741 особа необхідними засобами.
4. Програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» для Солом’янського району передбачено кошти в
розмірі 1, 329 млн грн. Забезпечено санаторно – курортним оздоровленням
вже 161 особа даної категорії.
5. Бюджетна програма «Соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», яка передбачає відшкодування
юридичним особам видатків, пов’язаних із виплатою компенсацій та допомоги
працюючим громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Так, в Солом’янському районі зареєстровано 230 підприємств, установ та
організацій для виплати компенсацій громадянам за місцем основної роботи.
За 6 місяців 2019 року для відшкодування компенсацій громадянам,
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, прийнято розрахунків від
юридичних осіб на суму 3 729,2 тис. грн.
За звітний період профінансовано коштів на суму 4 382,0 тис. грн., в тому
числі погашено заборгованість за минулий 2018 рік на суму 1 352,8 тис. грн. (29
юридичних осіб), а саме:
- доплату за роботу в зоні забруднення – 39 осіб на суму 76,7 тис. грн.;
- щорічну додаткову оплачувану відпустку - 605 осіб на суму
4 084,0 тис.грн.;
- допомогу у разі вивільнення в зв'язку з ліквідацією підприємства – 5
осіб на суму 221,3 тис. грн.
Станом на 01.07.2019 на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 28.12.2016 № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій
студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» (з урахуванням змін) до
управління праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в
місті Києві державної адміністрації для виплати соціальної стипендії
звернулося 7 вищих навчальних закладів.
Протягом 6 місяців 2019 року вищезазначеними навчальними закладами
до Управління надано копії особових справ та списки на відшкодування
соціальної стипендії по 2086 студентах пільгових категорій на суму
15 141,4 тис. грн., які профінансовані в повному обсязі.
32

6.Основною метою міської цільової програми «Турбота. Назустріч
киянам» на 2019 - 2021 роки є підвищення ефективності системи соціальної
допомоги в місті Києві через посилення адресності при її наданні та шляхом
включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для
забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного,
соціально-побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних
заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам
населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації
особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва
громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами. Так,
реалізація заходу міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» із
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим
верствам населення міста Києва та киянам, які опинились в складних життєвих
обставинах» на 2019 рік для Солом’янського району передбачено кошти в
розмірі 17,9 млн гривень, що майже в 10 разів більше, порівняно з минулим
роком.
Передбачено коштів на 2018 рік - 1817,3 тис.грн; 2019 рік 17916,7
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Середній розмір допомоги на 2018 рік - 1330,16 тис.грн; 2019 рік 4209,00
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На сьогодні вже прийнято 1882 заяв від вищезазначених категорій –
мешканців Солом’янського району. Матеріальну допомогу призначено та
виплачено 1663 особам на суму 6999,7 тис. грн. Середній розмір допомоги
4209 гривень.
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7. В межах міської цільової програми «Соціальне партнерство на 2019 –
2021 роки» затвердженої рішенням Київської міської ради від 28.02.2019
№165/6821 у 2019 році реалізуються проекти чотирьох громадських організацій
Солом`янського району, діяльність яких мають соціальну спрямованість,
відібраних за конкурсом, а саме:
1. Солом’янська районна організація ветеранів міста Києва – проект «Здорове
та активне довголіття»;
2. Організація інвалідів війни та Збройних Сил Солом’янського району міста
Києва – проект «Шана та захист інвалідів війни, ветеранів Збройних сил та
АТО»;
3. Спілка ветеранів Афганістану Солом’янського району міста Києва (воїнівінтернаціоналістів) – проект «Національно-патріотичне виховання молоді
«Ветерани та молодь разом у майбутнє»;
4. Солом’янська районна організація Товариства Червоного Хреста України в
місті Києві – проект «Медико-соціальна допомога одиноким громадянам
похилого віку, інвалідам, потребуючим, які опинилися в складних
життєвих обставинах».
На фінансову підтримку з бюджету міста Києва на 2019 рік для
Солом’янського району передбачено кошти в розмірі 655 тис. грн. У 2018 році
надано фінансової підтримки на суму 455 тис. грн.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ПОКРАЩЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ І ПЕРЕБУВАЮТЬ НА
КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ В СОЛОМ’ЯНСЬКІЙ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ обліку та розподілу житлової площі, в межах компетенції,
відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про
реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих
повноважень» здійснює облік громадян, які згідно з законодавством України
потребують поліпшення житлових умов та надання житла, отриманого в
порядку розподілу від Департаменту будівництва та житлового забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації). За І півріччя 2019 року було забезпечено житловою площею
24 родини та видано 24 ордери на заселення в квартири новобудови, а саме:
інваліди війни, учасники АТО, учасники бойових дій, особи з інвалідністю
внаслідок війни, учасники Революції Гідності, діти сироти, одинокі матері,
сім’ї, що мають близнюків, багатодітні родини, сім’ї, що виховують дітей з
інвалідністю, учасники бойових дій, інтернаціоналісти.
Виконуючи вимоги розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.09.2014 № 1017 «Про
деякі питання розподілу житлової площі в місті Києві», Солом’янська
райдержадміністрація прикладає всі зусилля для повернення вищезазначеним
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Департаментом житлової площі на пільгові категорії для
квартирного обліку.

черговиків

ВЗАЄМОДІЇ З МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
СРДА ІЗ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЛЯ ПРОТИДІЇ
АДМІНІСТРАТИВНИМ ТА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ
Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження Порядку
проведення громадського звіту про роботу районних в місті Києві державних
адміністрацій» від 20 вересня 2019 року № 1169 та на виконання пункту 8
окремого доручення в. о. голови Соломʼянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 12 вересня 2019 року № 108/14040 надається
відповідна інформація.
Відповідно до статті 19 Конституції України, Соломʼянська районна в
місті Києві державна адміністрація, як орган державної влади діє лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.
Взаємодія структурних підрозділів Соломʼянської районної в місті Києві
державної адміністрації із правоохоронними органами здійснюється відповідно
до статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», а саме:
забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки,
громадського порядку, боротьби зі злочинністю.
У свою чергу, Національна поліція відповідно до статті 5 Закону України
«Про національну поліцію» у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами
правопорядку та іншими органами державної влади, а також органами
місцевого самоврядування відповідно до закону та інших нормативно-правових
актів.
З метою спільного прагнення втілювати у життя ефективні форми
співпраці для забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і
порядку на території Соломʼянського району міста Києва, в березні 2018 року
підписаний трьохсторонній Меморандум про партнерство та співпрацю
між Соломʼянською районною в місті Києві державною адміністрацією,
Соломʼянським управлінням поліції Головного управління Національної поліції
у місті Києві та Київським міським громадським формуванням з охорони
громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта». Вже цього
року хлопці почали підтримувати публічну безпеку і порядок у парку
«Відрадний».
Члени зазначеного громадського формування спільно з працівниками
Соломʼянського управління поліції Головного управління Національної поліції
у місті Києві та працівниками Державної прикордонної служби України
здійснюють рейди по забезпеченню публічної безпеки та порядку на
вокзальному комплексі станції Київ-Пасажирський.
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Щоденно до Соломʼянської районної в місті Києві державної адміністрації від
Соломʼянського управління поліції Головного управління Національної поліції
у місті Києві надходить добове зведення про злочини, зокрема розкриті, та
події, що відбувались протягом доби на території Соломʼянського району м.
Києва.
На адресу Соломʼянської районної в місті Києві державної адміністрації
через відділ роботи із зверненнями громадян, від Комунальної бюджетної
установи «Контактний центр міста Києва» та через соціальну мережу Facebook
надходять звернення мешканців Соломʼянського району щодо порушення
громадської безпеки.
Враховуючи, що забезпечення публічної безпеки та порядку, здійснення
своєчасного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні,
адміністративні правопорушення або події належить до основних завдань
Національної поліції, всі звернення за належністю направляються до
Соломʼянського управління поліції Головного управління Національної поліції
у місті Києві та/або до Управління патрульної поліції у місті Києві для розгляду
в межах компетенції, вжиття відповідних заходів реагування та надання
відповіді заявникам у термін визначений законодавством.
За інформацією Соломʼянського управління поліції Головного управління
Національної поліції у місті Києві, здійснюються заходи щодо усунення фактів
порушення Правил благоустрою міста Києва та недопущення виникнення
несанкціонованої торгівлі.
З початку 2019 року працівниками поліції Соломʼянського управління
поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за
несанкціоновану торгівлю на території Соломʼянського району м. Києва було
складено 74 протоколи про адміністративні правопорушення та направлені на
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розгляд до Соломʼянського районного суду міста Києва, для прийняття
рішення.

З метою недопущення вчинення правопорушень на вокзальному
комплексі станції Київ-Пасажирський особами без певного місця проживання
та особами етнічних груп, працівниками відділу поліції Соломʼянського
управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві
постійно проводяться профілактичні та превентивні заходи.
Таким особам рекомендується звертатись до «Будинку соціального
піклування».
Декілька прикладів співпраці.
Тривалий час має місце конфліктна ситуація між мешканцями
гуртожитку на вул. Польовій, 19/8 та керівництвом ПрАТ «Трест
«Київміськбуд-2».
З метою недопущення порушення громадського порядку та публічної
безпеки, Соломʼянська районна в місті Києві державна адміністрація
звернулась до Соломʼянського управління поліції Головного управління
Національної поліції у місті Києві.
За інформацією Соломʼянського управління поліції Головного управління
Національної поліції у місті Києві, додатково вживаються заходи щодо
забезпечення громадського порядку та публічної безпеки на об’єкті за вказаною
адресою.
Останнім часом почастішали звернення мешканців житлових будинків,
що розташовані поблизу гуртожитків Національного авіаційного університету,
стосовно порушення студентами тиші в нічний час, розпивання спиртних
напоїв.
З метою виконання вимог Закону України «Про захист населення від
впливу шуму» та забезпечення належних умов для проживання населення
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Соломʼянським управлінням поліції Головного управління Національної поліції
у місті Києві вживаються дієві заходи, а саме: активізовано роботу добових
нарядів, збільшено кількість рейдів та наближено автопатрульні наряди. Разом
із співробітниками Національної поліції активно працюють працівники служби
охорони Національного авіаційного університету.
Працівниками поліції постійно проводяться профілактично-цільові
заходи, спрямовані на боротьбу з порушниками громадського порядку,
відносно яких складаються протоколи про адміністративні правопорушення за
статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(Порушення тиші в громадських місцях) та статтею 178 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (розпивання спиртних напоїв в громадських
місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді). Також проводять
зустрічі із студентами Національного авіаційного університету та мешканцями
гуртожитків університету, тематикою і змістом яких є розʼяснювальнопрофілактична робота щодо запобігання та недопущення порушень тиші у
вечірній та нічний час, попередження про адміністративну відповідальність.
Працівники поліції Соломʼянського управління поліції Головного
управління Національної поліції у місті Києві взяли участь в комісійних
обстеженнях щодо наявності дозвільних документів на право розміщення та
провадження торговельної діяльності суб’єктами господарювання в тимчасових
спорудах з реалізації фаст-фуду (шаурми).
За результатами обстеження представниками Солом’янського
управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві
складені протоколи про адміністративне правопорушення по статті 164
«Порушення порядку провадження господарської діяльності» Кодексу України
про адміністративні порушення, з конфіскацією приладдя в ТС (вул.
Ніжинська, 27, бульв. Чоколівський, 19, вул. Гарматна, 43).
Всі запити, що надходять від правоохоронних органів своєчасно, в межах
повноважень, опрацьовуються та надаються відповіді без порушення термінів
виконання.
Під час проведення чергового призову громадян України на строкову
військову службу Соломʼянське управління поліції Головного управління
Національної поліції у місті Києві сприяє роботі районної призовної комісії.
Відповідно до рішення Київської міської ради «Про затвердження міської
цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті
Києві «Безпечна столиця» на 2019-2021 роки» від 18 грудня 2018 року
№ 462/6513, Соломʼянська районна в місті Києві державна адміністрація
вживає заходів, зокрема:
З метою контролю за дотриманням законодавства про працю
неповнолітніх, зокрема дітей, які схильні до правопорушень чи осіб, звільнених
з місць позбавлення волі, Службою у справах дітей та сімʼї адміністрації
щоквартально проводяться звірки з Солом’янським районним центром
зайнятості щодо зайнятості неповнолітніх, які мають намір працевлаштуватись
на підприємства різних форм власності та аналізується становище молоді на
ринку праці.
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Закладами загальної середньої освіти, з метою здійснення інформаційнопросвітницьких заходів з питання правової освіти та виховання, профілактики
правопорушень, бездоглядності, безпритульності молодого покоління,
здійснюються різноманітні заходи: проведення шкільними офіцерами поліції
тематичних уроків, проведення виховних годин, круглих столів, відео лекторіїв,
презентацій, мультимедійних проектів, кінолекторіїв тощо.
Управлінням освіти та закладами загальної середньої освіти
Солом’янського району м. Києва (щоквартально) здійснюється облік учнів,
схильних до скоєння правопорушень, бродяжництва, вживання алкогольних
напоїв, наркотичних речовин, сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах.
З метою запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності,
бродяжництву та жебрацтву, службою у справах дітей та сімʼї спільно з
Солом’янським районним у м. Києві центром соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, сектором ювенальної превенції Солом’янського управління поліції
Головного управління поліції у м. Києві на території району згідно графіку на
території району проводяться зовнішньо-профілактичні рейди «Діти вулиці». З
батьками дітей проводяться профілактичні бесіди, попереджено про
адміністративну відповідальність за неналежне виконання своїх батьківських
обов’язків по відношенню до дітей.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ
ОХОРОНИ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПОЛІПШЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Стан атмосферного повітря
У структурі соціально важливих екологічних проблем питання
забруднення атмосферного повітря є одними з найважливіших. Солом’янський
район міста Києва має потужний промисловий комплекс різноманітних
підприємств, розгалужений транспортний комплекс. Промислова зона району
складається з підприємств машинобудування та металообробки, підприємств
легкої, хімічної та медичної промисловості, виробництва будівельних
матеріалів, поліграфії, автотранспортних та енергетичних підприємств.
Загальний фон забруднення атмосферного повітря формується за рахунок
стаціонарних і пересувних джерел.
Аналіз наявних статистичних даних - основних показників охорони
атмосферного повітря м. Києва, зокрема і Солом’янського району, вказує, що
основними забруднювачами атмосферного повітря є пересувні джерела, серед
яких на першому місці - автотранспорт. Обсяги викидів від автотранспорту та
концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста мають
останні роки тенденцію до зростання. У 2019 році викиди в атмосферне повітря
від автотранспорту склали близько 90% від загального обсягу викидів в
атмосферне повітря. Це обумовлено постійним нерегульованим збільшенням
кількості автотранспорту, в тому числі транзитного вантажного, відставанням
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якості палива від європейських стандартів, щільністю забудови, повільним
розвитком мережі розв’язок та автошляхів.
Щодо стаціонарних джерел забруднення, то загалом протягом останнього
періоду спостерігалася тенденція до зменшення викидів від стаціонарних
джерел забруднення атмосферного повітря. Одним з основних аспектів
екологічної безпеки є надійна робота очисного обладнання, де уловлюються та
знешкоджуються забруднюючі речовини, модернізація морально застарілих
технологій та засобів виробництва, перехід на міжнародні стандарти
екобезпеки (ІSО 14000).
З метою мінімізації та локалізації негативного впливу від діяльності
промислового комплексу району на навколишнє середовище сектором екології
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації проводиться
координаційна робота з підприємствами, організаціями та установами
району для роз’яснення необхідності впровадження природоохоронних
програм, спрямованих на технічне переозброєння та реконструкцію
підприємств, застосування новітніх технологій, реконструкцію та встановлення
нових пилогазоочисних установок.
Виконання
природоохоронних
заходів в частині охорони атмосферного повітря на підприємствах та
організаціях району протягом 2019 року проводилося за такими
напрямками:
• впровадження нових технологій та матеріалів;
• реконструкція та модернізація котлоагрегатів, виконання режимноналагоджувальних робіт та еколого-теплотехнічні випробування (котелень);
• встановлення (реконструкція) та підвищення ефективності діючого
пилогазоочисного обладнання.
Стан водних ресурсів району
Територія району розташована в 3–х водозбірних басейнах: річки Либідь,
в тому числі каскадів ставків балок «Совська», «Проня» та «Джерельна»,
річки Нивка та Сирецького струмка. Водойми Солом’янського району м.
Києва мають загальну протяжність – 12,52 км, площу водної поверхні – 10,9 га.
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) № 111 від 04.02.2009 «Про передачу
на баланс та закріплення за КП «Плесо» водних об’єктів та оформлення земель
водного фонду м. Києва» за КП «Плесо» на праві господарського відання
закріплені всі внутрішні водні об’єкти, гідротехнічні споруди та землі водного
фонду м. Києва, в тому числі і Солом’янського району м. Києва.
Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією постійно
проводиться робота щодо обстеження водних об’єктів району. Сучасний
стан більшості водних об’єктів та прибережних територій не відповідає діючим
екологічним і містобудівним вимогам. Для усунення наслідків погіршення
стану водойм на адресу Київської міської державної адміністрації, КП «Плесо»,
Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва надавалася
інформація щодо незадовільного екологічного та санітарного стану водойм
району.
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Ще одним актуальним питанням для району є винесення в натуру (на
місцевості) прибережних захисних смуг водних об’єктів. Відповідно до міської
«Програми охорони навколишнього природного середовища», яка затверджена
рішенням Київської міської ради від 28.03.02 № 411/1845 передбачено
винесення в натуру прибережних захисних смуг водних об’єктів міста Києва,
що надало б змогу поліпшити утримання водних об’єктів та прибережних
захисних смуг у належному екологічному та санітарному стані, припинило б їх
незаконне захоплення. Це питання залишається актуальним для району ще й
тому, що на його території знаходиться каскад ставків р. Нивка, яка протікає в
районі з приватною забудовою. Винесення в натуру прибережних захисних
смуг дозволить також усунути проблему самозахоплення земель припинити
самозахоплення земель та незаконну забудову. На сьогодні розроблено та
затверджено розпорядженням Київської міської адміністрації від 16.10.2006
за № 1508 «Проект прибережних захисних смуг водних об’єктів м. Києва у
Солом’янському районі».
Запобігання постійному антропогенному навантаженню на водні об’єкти
району, що обумовлено забрудненням водойм виробничими стічними водами
та поверхневим стоком, здійснюється переважно за рахунок широкої реалізації
санітарно-технічних засобів, у тому числі розширення об’ємів оборотного
водоспоживання та повторного використання стічних вод, створення
технологічно замкнених виробництв, використання високоефективних
сучасних методів очистки стічних вод.
Підприємствами району протягом І півріччя 2019 року виконувалися
природоохоронні заходи за рахунок власних коштів, спрямовані на:
• реконструкцію старих та введення нових водооборотних систем;
• реконструкцію очисних споруд стічних вод та підтримання діючих на
проектному рівні.
Стан утворення та розміщення відходів
На території Солом’янського району, який має площу 40 кв.км, за рік
утворюється майже 368,559 тис. тонн промислових та твердих побутових
відходів. Практично навантаження по обсягу утворених відходів на площу в 1
га для району становить 89933,5 кг, на кожного мешканця району – 262 кг
комунальних відходів.
Проблема розміщення твердих побутових відходів (ТПВ) та промислових
відходів для району з високим рівнем промисловості та великою щільністю
населення призводить до суттєвого навантаження на територію району.
Важливим чинником впливу на навколишнє природне середовище району
та стан здоров’я населення є небезпечні відходи. Саме до такого класу відходів
відносяться відпрацьовані шлами та розчини гальванічного виробництва,
технічні оливи, автошини, акумулятори, гальванічні елементи живлення, мул
від мийки автотранспорту, люмінесцентні лампи та інші.
Сектором екології Солом’янської районної в місті Києві державної
адміністрації проводиться координаційна робота з підприємствами щодо
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утворення та утилізації токсичних відходів, що утворюються на
промислових підприємствах району.
Пунктами прийому вторинної сировини на території району
протягом 9 місяців 2019 року зібрано 1748,297 тонн вторинної сировини.
Впровадження прийому вторинної сировини дозволило сплатити мешканцям
району майже 1009,3 тис. грн за рахунок операторів прийому вторинної
сировини.
Економічний ефект повернення вторинної сировини в господарський обіг
для житлового господарства та населення склав 1294,5 тис. грн.
Зелені насадження
На сьогодні Солом’янський район займає останнє місце по відношенню
площі озеленених територій до кількості населення і має 8,99 м2/чол., при
середньому показнику по місту на рівні 20,91 м2/чол. Це дуже важливо,
звертаючи увагу на те, що Солом’янський район один з найбільш завантажених
автотранспортом районів. При площі вулиць у 181,6 га (4,54 % від загальної
площі району) їх протяжність становить 178,0 км. В насадженнях загального
користування (парках, скверах, бульварах) проводиться комплекс робіт, які
підтримують необхідний санітарний стан цих територій. На території району
розташовано 13 об’єктів природно – заповідного фонду, що мають статус
пам’яток природи місцевого значення, визначений відповідними рішеннями
Київради, а саме:
 парк на території Національного технічного університету «КПІ»;
 старий дубовий гай по вул. Борщагівській, 141;
 витоки р. Либідь в парку «Відрадний»;
 пам’ятка природи «Байкова гора» на узвозі Протасів Яр, 4;
 дуб довгожитель на вул. Індустріальній, 2;
 «Партизанський Дуб» на вул. Братів Зерових, 21;
 «Перунів дуб» на вул. Генерала Геннадія Воробйова, 3;
 «Гінкго Пост Волинське» на вул. Новопольова, 97;
 «Дуб Фролкіна» на вул. Антонова, 2/32, корпус 3;
 «Шулявський дуб» на вул. Індустріальній, 10/37;
 «Дуб Громашевського» на вул. Амосова, 5;
 «Дуб Корольова» на вул. Академіка Янгеля, 14/1;
 «Гінкго Сікорського» на пр-ті Перемоги, 37.
Для кожної пам’ятки відповідно до вимог Закону України «Про природнозаповідний фонд України» визначено власника або користувача природного
об’єкту.
Протягом І півріччя 2019 року продовжувалася робота щодо координації
діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на території
району, незалежно від форм власності i підпорядкування, в галузі охорони
навколишнього природного середовища. Фахівцями сектору розглянуто та
попередньо погоджено поточні плани з питань охорони навколишнього
природного середовища на 2019 рік для 66 промислових підприємств та 70 42

на 2020 рік. Фахівцями сектору розглянуто 112 звернень громадян. Усі
звернення громадян, що надійшли, були оперативно та всебічно розглянуті,
питання, що порушені у зверненнях, були вирішені.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ЯРМАРОК
Ярмаркові заходи на території району організовуються та проводяться
відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про
проведення ярмарків у місті Києві» (зі змінами) та затвердженого заступником
голови Київської міської державної адміністрації адресного переліку сезонних
ярмарків у місті Києві та графіку проведення сільськогосподарських ярмарок.
На території Солом’янського району організовуються сезонні та
сільськогосподарські ярмарки за 8 адресами:
 вул. Керченська (від вул. Донецької до вул. Мартиросяна);
 вул. Козицького (на відрізку від вул. Єреванської та Уманської;
 вул. Стадіонна (від вул. Липківського до вул. Богданівської);
 вул. Федора Ернста, 14;
 вул. Освіти (в межах вул. Вузівської та вул. М. Кривоноса);
 пров. Ковальський (від вулиці Металістів до вулиці Смоленської);
 просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака);
 вул. Героїв Севастополя, 42 (від вул. Донця до вул. Героїв Севастополя,
35А).
Протягом першого півріччя 2019 року на території організовано та
проведено 34 сільськогосподарських та 38 сезонних ярмарків. Взяло участь у
таких ярмарках 2444 суб’єктів господарювання.
До участі в ярмарках залучаються товаровиробники, фермерські та
сільськогосподарські господарства Київської, Чернігівської, Житомирської,
Черкаської, Вінницької, Хмельницької та інших областей України, та міста
Києва.
Зокрема, на ярмарках представлено продукцію безпосередньо від
товаровиробників: ТОВ «ТАК ЛТД» (хлібобулочні вироби), Обухівський
маслосирзавод, молокозавод міста Києва «ФАВОР», «Сосновський
м’ясопродукт» (ковбасні вироби), ТОВ «Ясен світ», «Березанська
птахофабрика», продукція бджільництва, плодоовочева та м’ясна продукція
від приватних підприємців.
Аналізуючи учасників за групами товарів, слід зазначити, що із загальної
кількості учасників ярмаркових заходів з реалізації продовольчих товарів
(100%):
 27% - плодоовочева продукція;
 15% - м'ясо тваринне та птиці;
 5% - риба жива та свіжоморожена,
 11% - молоко та молочна продукція;
 9% - бакалійні вироби;
 7% - кондитерські вироби;
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 та 26% інша продукція.

Для належної організації та проведення ярмаркових заходів,
працівниками відділу торгівлі та споживчого ринку щотижнево
проводиться запис суб’єктів господарювання до участі у ярмарку та
розміщення відповідально до затверджених схем, спільно з відповідними
службами здійснюється інформування населення про графік проведення
ярмаркових заходів,
охорона громадського прядку під час проведення
ярмаркових заходів, контроль за дотриманням суб’єктами господарювання
санітарних норм та правил, а також вимог до якості та безпечності харчових
продуктів, належного забезпечення улаштування та облаштування ярмарків.
Разом з комунальним підприємством, що проводить свою діяльність у
сфері торгівлі та визначено організатором сезонних ярмарків, постійно
проводиться робота щодо розміщення учасників ярмарку відповідно до
затверджених
схем з урахуванням дотримання товарного сусідства,
підтримання задовільного санітарного стану (прибирання сміття та побутових
відходів, розчищення від снігу тощо) під час роботи ярмарку, забезпечення
біотуалетів, рукомийників, контейнерів для побутових відходів, наявність
інформаційних знаків, які обмежують чи забороняють рух транспортних
засобів («Пішохідна зона», обмежувальних конусів), наявності договорів на
вивіз сміття.
Суб’єктам господарювання наголошується про дотримання правил
торговельної діяльності, а саме: наявність наметів, столів, лотків у
задовільному санітарно-технічному стані, дотримання температурних режимів,
визначених виробником та зазначених на маркуванні, при реалізації
продовольчої продукції, ваговимірювального обладнання, яке сертифіковане
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та/або повірене, таблички із зазначенням прізвища, імені та по батькові
продавця, оформленої особистої медичної книжки встановленого зразка,
санітарного одягу, копії документів, що підтверджують якість та безпеку
товарів, висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи,
декларацій виробника, товарно-транспортної накладної тощо, цінників на
продукцію.
Відповідно до Наказу Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 28.08.2018 № 59 затверджено методику оцінки
діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій за показником
оцінки «Якість та рівень організації ярмарків» та форму довідки про якість
та рівень організації ярмарку.
За показником «Якість та рівень організації ярмарків» у І півріччі
2019 року Солом’янський район посідає І місце серед 10 районів міста Києва.
З метою більш повного забезпечення мешканців району плодоовочевою
продукцією та продовольчими товарами у ІІ півріччі 2019 року надані
пропозиції щодо поновлення проведення сільськогосподарського ярмарку на
вул. Пулюя, 5.
ЗАХОДИ, ЯКІ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З
МЕТОЮ НАЛЕЖНОГО ПРОВЕДЕННЯ ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ
Підготовку господарства Солом’янського району до роботи в осінньозимовий період 2018-2019 років проведено у відповідності до заходів,
затверджених розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 04.06.2018 № 943 «Про
підготовку міського господарства до осінньо-зимового періоду 2018/2019
років» та Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від
05.06.2018 № 402 «Про заходи щодо підготовки господарства Солом’янського
району м. Києва до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років».
Склад оперативного штабу та заходи щодо підготовки підпорядкованих
підприємств житлово-комунального господарства до роботи в опалювальний
період 2018/2019 затверджено зазначеним розпорядженням).
Працівниками
житлово-експлуатаційних
дільниць
комунального
підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Солом’янського району м. Києва» проводяться всі необхідні роботи для
забезпечення нормативних санітарно-технічних вимог щодо експлуатації
приміщень житлових будинків, які перебувають у господарському віданні
комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Солом’янського району м. Києва», та режимів функціонування
інженерного обладнання.
Отримано актів стану готовності первинних на 99,01% будинків
(первинне обстеження 11 будинків теплопостачальною організацією не
проводилось, оскільки встановлені в них модульні ІТП не передані на баланс
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»);
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Отримано актів готовності на 97,57% будинків, наразі триває
перевірка 4 будинків та 23 будинки буде підключено до централізованого
опалення по гарантійним листам;
Отримано паспортів готовності на 100% будинків;
Виконані заходи з запланованих на 100%.
Для подолання наслідків негоди восени та взимку комунальним
підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Солом'янського району м. Києва» вже підготовлено 20 одиниць
снігоприбиральної техніки, 2 автовишки, автокран, 2 нові машини аварійноремонтної служби та сучасний екскаватор. Останні одиниці техніки успішно
використовуються протягом року, що дозволяє бригаді комунальної служби
оперативно реагувати на звернення мешканців.
У кожній окремій одиниці спецтехніки є в наявності аптечка,
вогнегасник, GPS - навігатор та спецодяг. Особливу увагу приділено питанню
створення відповідних умов праці для робітників та облаштування приміщень
для комфортного відпочинку.
Заготовлено: Солі технічної – 126,0 т.; Піску - 210,0 т.; Піщано-соляної
суміші – 144,0 т.; Лопат для снігу і скребків – 490 шт.

КП ШЕУ підготовлено техніку – 27 од., прибиральників – 55 чол. (2
бригади). Заготовлено: піску – 900 т.; солі – 1800 т. Довжина доріг для
прибирання - 214 км. У кожній окремій одиниці спецтехніки є в наявності
аптечка, вогнегасник, GPS - навігатор та спецодяг.
- з метою підготовки до осінніх злив очищено 4516 зливоприймачів та 1298
оглядових колодязів. Варто сказати, що їх у районі 4639 зливоприймачів і 1336
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оглядових колодязів відповідно. Загальна довжина вулично-дорожньої мережі,
яка закрита дощовою каналізацією, складає 96,8 км;
- виконано ремонт 127 зливоприймачів та 92 оглядових колодязів;
- проведено перевірку гідротехнічної служби ШЕУ Солом’янського районі і
доукомплектування цю службу людьми та технікою з метою вчасної ліквідації
випадків підтоплення вулично-дорожньої мережі району.
У КП УЗН готові: автотракторна техніка з спеціальним навісним
обладнанням - 7 од.; екскаватор – 1 од.; автовишки – 2 од.; засобів малої
механізації - 14 од. Заготовлено:
- Солі технічної – 55,0 т.; Піску - 220,0 т.; Лопат для снігу і скребків - 290 од.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Медична допомога надається понад 376 тис. мешканцям Солом’янського
району, з них 318 857 осіб - доросле населення, 57 052 особи - дитяче населення.
До закладів охорони здоров’я, які передано до сфери Солом’янської районної в
місті Києві державної адміністрації, входять:
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медикосанітарної допомоги
№1» Солом’янського району м. Києва, просп.
Космонавта Комарова, 3, до складу якого входить 10 амбулаторій загальної
практики-сімейної медицини;
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медикосанітарної допомоги №2» Солом’янського району м. Києва, вул.
Солом’янська, 17, до складу якого входить 18 амбулаторій загальної практикисімейної медицини;
Комунальне
некомерційне
підприємство
«Консультаційнодіагностичний центр» Солом’янського району м. Києва, до складу входить 4
філії.
В закладах охорони здоров’я працюють 414 лікарів та 336 медичних
сестер.
По галузі «Охорона здоров’я» виконуються в межах повноважень
наступні цільові програми:
Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 -2020
роки;
Урядова програма реімбурсації «Доступні ліки»;
Реалізації відшкодування вартості препаратів інсуліну в Солом’янському
районі відповідно до постанов Уряду;
Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019 2022 роки;
Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2017-2019 роки;
Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 20172021 роки;
Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021
роки.
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З метою покращення матеріально – технічної бази закладів охорони
здоров’я, що входять до сфери управління охорони здоров’я розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 13.06.2019 № 1081 «Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 05 березня 2019 року № 387 «Про капітальний ремонт
об’єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)» затверджено адресний перелік
об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних
призначень на 2019 рік по закладам охорони здоров’я, а саме:
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 2» Солом’янського району м. Києва: капітальний
ремонт покрівлі будівлі КНП «ЦПМСД №2» (вул. Солом’янська, 17),
капітальний ремонт приміщень 1-го поверху будівлі КНП «ЦПМСД №2»
(вул. Солом’янська, 17), капітальний ремонт електрощитових амбулаторій
№ 5, № 6, № 11 КНП «ЦПМСД №2» (вул. Єреванська, 6) та капітальний
ремонт амбулаторії № 10 КНП «ЦПМСД №2» (м/р Жуляни, вул. Отця
Жураковського, 10).
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Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний
центр» Солом’янського району м. Києва: капітальний ремонт фасаду та
покрівлі будівлі КНП «КДЦ» (вул. Гарматна, 36), перша черга – заміна вікон
та капітальний ремонт приміщень 1-го поверху будівлі «Корпус поліклініки
для дорослих».
У Солом’янському районі відповідно до доручень Уряду запроваджено
механізм повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів –
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програма «Доступні ліки». Під час амбулаторного лікування пацієнтам
Солом’янського району м. Києва, які страждають на серцево-судинні
захворювання, цукровий діабету ІІ типу чи бронхіальну астму виписуються
рецепти на лікарські засоби.

З 1 квітня 2019 року запрацювала оновлена урядова програма
реімбурсації, яку адмініструє Національна служба здоров'я України. Зазначена
програма надає можливість кожному мешканцю отримати безкоштовно або з
незначною доплатою лікарські засоби. За перше півріччя було виписано 37 968
рецептів на лікарські засоби.
Лікарями ендокринологами комунального некомерційного підприємства
«Консультативно-діагностичний центр» Солом’янського району м. Києва, які
визначені користувачами І рівня реєстру пацієнтів, що потребують
інсулінотерапії здійснюється виписка рецептів на ліки. Відпуск препаратів
інсуліну на підставі виписаних рецептів лікарями-ендокринологами
здійснюється в аптеках №73 та №128 КП «Фармація».
Відповідно до реєстру на обліку перебуває 1422 хворих на цукровий
діабет, які потребують інсулінотерапію. Для забезпечення хворих КНП «КДЦ»
Солом’янського району м. Києва на інсулінозалежний цукровий діабет у І
півріччі 2019 році використано 6 619 904,79 грн.
Відповідно до комплексної міської цільової програми "Електронна
столиця" у закладах охорони здоров’я Солом’янського району м. Києва
впроваджено електронну медичну інформаційну систему «Helsi me». Дана
система надає можливість пацієнту, не виходячи з дому, обрати свого лікаря,
дізнатися години його прийому та записатися на прийом.
Майже 182 000 тисяч мешканців району вже обрали свого лікаря. Наразі
підписання декларацій триває.
Для зручностей пацієнтів та лікарів амбулаторії загальної практикисімейної медицини оснащені оргтехнікою та під’єднані до інтернет – мережі.
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На 01.07.2019 року зареєстровано в системі «E-health» 181 712 осіб,
скористалися електронним записом на прийом до лікарів 98 596 мешканців
району.
В межах міської цільової програми «Здоров'я киян» здійснюється збір та
аналіз інформації щодо потреби мешканців в кардіостимуляторах, слухових
апаратах, ендопротезах, тощо. Здійснюється забезпечення лікарськими
засобами пільгових категорій населення за рецептами лікарів при
амбулаторному лікуванні.
За І півріччя 2019 року на забезпечення пільгових верств населення
лікарськими засобами за пільговими рецептами лікарів витрачено 2758,75 тис.
грн.
63 особи з інвалідністю забезпечені калоприймачами та гігієнічними
виробами (памперсами). Пацієнти, що перенесли трансплантацію внутрішніх
органів забезпечуються імуносупресивними препаратами, а також ліками на
орфанні захворювання. Хворі на цукровий діабет забезпечені тест-смужками
для контролю рівня глюкози.
З метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи щодо
запобігання гіпертонії та ускладнень цукрового діабету в комунальному
некомерційному підприємстві «Консультаційно-діагностичний центр»
Солом’янського району м. Києва, вул. Гарматна, 36, відкрито кабінет
діабетичної стопи та кабінет профілактики серцево-судинних
захворювань.

Лікарі, які працюють в зазначених кабінетах, виявляють у пацієнтів з групи
ризику серцево – судинну патологію та проводять профілактичні огляди у
хворих з цукровим діабетом для попередження діабетичної стопи, результатом
якої часто стає ампутація кінцівок.
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У кабінетах встановлено відповідне дороговартісне обладнання.
Відповідно до Законів України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних
хвороб», Календаря щеплень проводиться вакцинація проти 10 інфекційних
захворювань для дітей та дорослих На теперішній час в рамках вакцинації
забезпечується захист від таких захворювань як гепатит, туберкульоз, дифтерія,
правець, кашлюк, гемофільна інфекція, яка в багатьох випадках є причиною
менінгіту, пневмонії та інших захворювань, поліомієліт, кір, паротит, краснуха.
За І півріччя 2019 було щеплено 25166 дітей та 1604 дорослих
мешканців району.
У межах міської цільової програми протидії захворювання на
туберкульоз на 2017-2021 роки здійснюються необхідні заходи, проводиться
аналіз
мокротиння,
профілактичні
флюорографічні
огляди,
туберкулінодіагностика дитячого населення.
Протягом І півріччя 2019 року було обстежено 18 968 осіб із групи
ризику, при цьому виявлено 15 позитивних результатів. За І півріччя 2019 року
проведено 4 644 дітям пробу Манту.
Також щомісячно організовується флюорографічне обстеження жителів
віддалених мікрорайонів Солом’янського району шляхом скринінгового
обстеження на пересувному флюорографі.
У межах міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на
2017-2021 роки впроваджується модель надання життєво важливих послуг для
представників груп підвищеного ризику, які живуть з ВІЛ у Солом’янському
районі. Для діагностики ВІЛ-інфекції проводять тестування швидкими тестами.
У рамках програми за І півріччя 2019 року протестовано 1 284 мешканців
району безкоштовними експрес-тестами, виявлено 21 ВІЛ-позитивну особу.
Рейтинговий показник складає 1,64, що привело Солом’янський район
на 1 місце за показником «Результативність тестування населення на ВІЛінфекцію методом ІФА та швидкими тестами».
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У Солом’янському районі запроваджено проект «Лікар у Вашому домі»,
завдяки якому кожен бажаючий може отримати консультацію лікаря, не
відвідуючи медичний заклад. У визначених місцях з високим рівнем соціальної
активності (Територіальні соціальні центри, парки, аптеки, ЦНАП) працюють
стаціонарні пункти «Лікар у Вашому домі».
Тепер кожен може виміряти артеріальний тиск, пройти тестування на
визначення індексу здоров’я, експрес-діагностування для виявлення на
початковій стадії захворювань серцево-судинної системи, цукрового діабету.
Сформовані мультидисциплінарні бригади з лікарів-спеціалістів, лікарів
загальної практики-сімейних лікарів та середнього медичного персоналу з
надання медичної допомоги лежачим хворим вдома.
Щоп'ятниці інформація щодо графіку розміщення стаціонарних пунктів
проекту «Лікар у Вашому домі» розміщується на сайті Солом’янської
районної в місті Києві державної адміністрації.
За І півріччя 2019 року в стаціонарних пунктах «Лікар у Вашому домі»
обстежено – 2824 пацієнтів, здійснено 954 виїздів мобільними
мультидисциплінарними бригадами до лежачих хворих на дому.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ, КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
У підпорядкуванні управління культури, туризму та охорони культурної
спадщини Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (даліуправління) функціонує 24 заклади культури: 6 мистецьких шкіл - 4 музичні, 1
школа мистецтв, 1 художня школа, централізована бібліотечна система, яка
складає 17 бібліотек; клубний заклад «Будинок культури Жуляни».
На сьогодні збережено інфраструктуру закладів, контингент учнів та
викладачів.
Робота управління спрямована на удосконалення мережі закладів
культури району, зміцненню їх матеріально-технічної бази, підтримку
талановитої молоді, задоволення культурних та духовних потреб населення й
організацію його дозвілля, шляхом реалізації 7 програм:
 Комплексної міської цільової програми «Столична культура 2019 –
2021»;
 Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019–2021»;
 Міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського
суспільства у м. Києві на 2017-2019 роки»;
 Міської програми «Про затвердження концепції розвитку української
мови, культури і виховання історичної пам’яті у жителів м. Києва на
2015–2020 роки»;
 Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 20172021 роки;
 Міської цільова програма «Здоров’я киян» на 2017-2019 роки;
 Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на
2017-2021 роки.
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Мистецькі школи
Протягом І півріччя 2019 року мистецькі школи працювали відповідно
до навчальних планів роботи. Головним напрямком методичної та виховної
роботи було вдосконалення методики викладання, підвищення якості форм і
методів навчання, виконавської майстерності, активізації концертної
діяльності.
У закладах систематично проводились різноманітні конкурси,
фестивалі, масові заходи, художні виставки та багато інших культурно –
мистецьких заходів. Вихованці брали участь у концертах Національної
філармонії України та різноманітних міжнародних, всеукраїнських та міських
конкурсах і фестивалях, де отримують найвищі результати. Викладачами
активно проводились заходи під час роботи секцій міського методичного
об’єднання та курсів підвищення кваліфікації - проводились лекції, відкриті
уроки, підтримка інформаційним забезпеченням, також вони презентували свої
авторські цікаві методичні доповіді, роботи, реферати та семінари.

Протягом півріччя продовжив роботу Фестиваль мистецтв «Творчі
зустрічі на Солом'янці», у якому задіяні усі мистецькі школи району.
Фестиваль складається з низки мистецьких заходів – різножанрові концерти,
художні виставки, творчі проекти тощо.
У травні 11 найталановитіших вихованців шкіл отримали творчі
стипендії голови Київської міської державної адміністрації.
Загальний контингент учнів становить - 2402 дітей, з них 246
навчаються на групах самоокупності. Вчителів – 331. Участь учнів у
конкурсах та фестивалях всеукраїнського, міжнародного та міського рівнів
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складає 58 творчих змагань, в яких брали участь та завойовували призові місця
понад 150 вихованців у складі ансамблів, оркестрів та виконавців-солістів.
Бібліотеки Централізованої бібліотечної системи (17)
Бібліотеки надають мешканцям району понад 30 різноманітних послуг
щодо задоволення їх потреб та інтересів. Серед них, цільові проекти,
об’єднання за інтересами, безоплатний доступ до Інтернет з консультаційною
підтримкою, меморіальні куточки, музейні експозиції, благодійний рух, заходи
з обслуговування малозахищених соціальних груп користувачів та дітей з
обмеженими фізичними можливостями, акції підтримки дітей, юридична
школа, творчі зустрічі з авторами книг, АРТ-локації – творчі бібліотечні
майданчики, бібліо-модератори на виїзді, майстер-клас від Метра – ремісничі
художні майстерні, уроки-тренінги, є співукладачами збірників творів тощо.
Основні показники:
 Бібліотечний фонд на 01.06.2019 становить 464740 примірників;
 Кількість користувачів – 45864 (80,8% від річного плану);
 Кількість відвідувань – 235343;
 Кількість заходів для користувачів – 1098;
 Кількість відвідувань масових заходів – 28702;
 Документовидача – 596263 (56,3% від річного плану);
 Кількість книжкових виставок - 722, в т.ч. 11- віртуальні;
 Кількість клубів, гуртків, об’єднань за інтересами – 35, 372 заняття,
3488 відвідувань;
 Кількість навчань з ІТ для користувачів – 311, присутніх на них 742
особи.
Реалізація 4-х загальносистемних, 11-ти авторських та 9-ти
партнерських інноваційних програм та проектів.
Відповідно до Комплексної міської цільової програми “Столична
культура 2019 – 2021” у першому півріччі розпочався капітальний ремонт
бібліотеки ім. Ю.Лермонтова із заміною меблів.
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Клубний заклад «Будинок культури Жуляни»
Заклад працює на задоволення культурних потреб населення, розвиток
усіх видів жанрів самодіяльної народної творчості, аматорського мистецтва,
народних художніх промислів, створення та організація діяльності гуртків,
творчих колективів тощо. У закладі працюють студії за різноманітними
напрямами, які відвідують понад 80 дітей. Студії мають різну жанрову
направленість: вокальний колектив «В настрої», творча майстерня «Фантазія»,
театр естрадних мініатюр, студія хореографії та дефіле, вокальний ансамбль
«Вербиченька».
Протягом І півріччя 2019 року працівниками клубу було проведено
різні за формою та тематикою культурно-дозвіллєві, соціально-культурні,
просвітницькі заходи, проведені масові заходи для мешканців до державних та
міських свят.
Загальнорайонні заходи
З початку року, відповідно до Комплексної міської цільової програми
«Столична культура 2019 – 2021», проведені такі мистецькі заходи:
- у березні пройшло масове гуляння у парку Орлятко з нагоди
святкування Масниці. На заході було безліч розваг для дітей, інтерактивні
ігри, концерт за участі творчих колективів району, а також традиційне спалення
опудала.
- з нагоди відзначення Дня пам'яті та примирення в Солом’янському
районі за низкою адрес відбулось покладання квітів до всіх пам’ятників та
пам’ятних знаків, що пов’язані з трагедією Другої світової війни. Зокрема,
загальнорайонний захід із вшанування пам'яті полеглих пройшов у парку імені
М. Островського з покладанням квітів до Солом’янського меморіалу.
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- 16 травня, з нагоди Дня вишиванки у холі Солом’янської
адміністрації представили унікальну виставку картин вінничанки Любові
Шаламай. Особливістю її колекції є власноруч вишиті портрети визначних
українців, які здалеку майже неможливо відрізнити від фотознімків.
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- до дня Києва пройшли традиційні гуляння у парку «Відрадний». Під
час святкування гостей розважали насиченою культурно-мистецькою
програмою.
Усі охочі долучились до різноманітних майстер-класів,
спортивних та інтелектуальних ігор, а також конкурсів з цінними
подарунками.
Фінансово-господарська діяльність
Фінансово-господарська діяльність проводиться згідно Комплексної
міської цільової програми «Столична культура 2019-2021» та Міської
комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2021».
Планові обсяги фінансування складають 99516 тис. грн (87948,8 тис.
грн – загальний фонд, 11567,2 тис. грн - спеціальний фонд – безоплатне
надходження та благодійна допомога), касові видатки склали 49186,8 тис. грн
(46928,4 тис. грн – загальний фонд, 1197,0 тис. грн - спеціальний фонд –
безоплатне надходження та благодійна допомога).
Здійснено закупівлі на суму 344,3 тис. грн. (кошти були спрямовані на
закупівлю музичних інструментів, компю᾽терної та офісної техніки, меблів,
господарських та канцелярських товарів, інших предметів). Безоплатно
отримано допомогу на суму 1193,9 тис. грн (жалюзі, книги, пандуси).
ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
В І півріччі 2019 року, у відповідності до Індивідуального плану розвитку
управління (Центру) надання адміністративних послуг Солом’янської районної
в місті Києві державної адміністрації, для поліпшення якості надання
адміністративних послуг проведені наступні заходи:
запроваджено надання комплексної послуги, а саме: державна реєстрація
народження дитини+реєстрація місця проживання дитини+оформлення
призначення державної соціальної допомоги при народжені дитини (оформлено
55 свідоцтв про народження);
запроваджені послуги з державної реєстрації транспортних засобів та
видачі посвідчення водія (оформлено 90 посвідчень);
спрощено процедуру сплати адміністративного збору (збільшено
кількість платіжних терміналів та встановлено pos-термінали).
За перше півріччя 2019 року через Центр надання адміністративних
послуг Солом’янського району м. Києва надано 62 444 адміністративні
послуги, що на 12 тис. більше ніж за аналогічний період минулого року з
них:
- 4 145 з питання реєстрації бізнесу;
- 12 339 з питання оформлення паспорта громадянина України та
паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
- 37 115 з питань реєстрація місця проживання.
Для зручності громадян збільшені години прийому в Центрі надання
адміністративних послуг Солом’янського району міста Києва, а саме: шість
днів на тиждень, чотири дня до 20 години, субота до 18.00 та без перерви на
обід, тобто час прийому громадян становить більше 60 годин на тиждень.
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До кінця жовтня 2019 року буде оновлено форму для адміністраторів
Центру.

Указом Президента України від 04 вересня 2019 року № 647/2019 «Про
деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг» декларується
Все буде ЦНАП!
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