Звіт
про реалізацію Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією повноважень, визначених 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» у 2019 році
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Додаток 1. Перелік повноважень у галузі соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку
Забезпечення
збалансованого Протягом 2019 року вжито заходи щодо ефективного, результативного, цільового та економного
економічного та соціального використання бюджетних коштів. Забезпечена належна організація та координація роботи
розвитку відповідної території розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, а саме:
району,
ефективного забезпечено дієвий контроль за станом розрахункової дисципліни та взяття фінансових
використання
природних, зобов’язань на витрачання бюджетних коштів, яке здійснювалось в межах асигнувань,
трудових і фінансових ресурсів.
затверджених на бюджетний рік та відповідно до бюджетного призначення.
Розгляд
проектів
планів У 2019 році Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією були погоджені
підприємств і організацій, які проекти річних фінансових планів комунальних підприємств Солом’янського району міста
належать
до
комунальної Києва на 2020 рік, що передані до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві
власності
відповідних державної адміністрації.
територіальних громад районів в На виконання доручення Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської
місті Києві або переданих до міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо необхідності подання уточнених
сфери управління відповідних проектів річних фінансових планів на 2020 рік, відділом з питань майна комунальної власності
районних
в
місті
Києві опрацьовані уточнені проекти річних фінансових планів на 2020 рік комунальних підприємств,
державних
адміністрацій, що передані до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
внесення до них зауважень і
пропозицій,
здійснення
контролю за їх виконанням.
Попередній
розгляд
планів Протягом 2019 року Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація тісно
використання
природних співпрацювала з підприємствами і організаціями Солом’янського району міста Києва,.
ресурсів місцевого значення на Проводився систематичний діалог між районною владою та підприємствами району, наради
відповідній території, пропозицій різних напрямків щодо розвитку підприємств і організацій району.
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щодо розміщення, спеціалізації
та розвитку підприємств і
організацій незалежно від форм
власності, внесення у разі
потреби
до
відповідних
органів влади пропозицій з цих
питань.
Подання до виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
необхідних
показників
та
внесення пропозицій до програм
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
міста
Києва, а також до планів
підприємств,
установ
та
організацій незалежно від форм
власності,
розташованих
на
відповідній території, з питань,
пов'язаних
із
соціальноекономічним та культурним
розвитком
території,
задоволенням потреб населення.

3

У 2019 році Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією подано
пропозиції щодо коригування та додаткового фінансування об’єктів капітального будівництва та
капітального ремонту, передбачених відповідно до Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки та бюджетом міста Києва на 2019 рік.

Участь у здійсненні державної У 2019 році Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією регуляторні
регуляторної
політики
на акти не приймались.
території відповідного району
міста Києва в межах та
у
спосіб,
встановлені
Законом
України
«Про
засади
державної
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регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».
Статистичний облік громадян,
які постійно або тимчасово
проживають
на
відповідній
території.
Внесення
пропозицій
виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській
державній
адміністрації)
з
власної
ініціативи,
а
також висловлення пропозицій
щодо
наданих
проектів
рішень, що подаються на розгляд
Київраді
виконавчим
органом
Київської
міської
ради
(Київською
міською
державною адміністрацією) у
порядку,
визначеному
Регламентом, щодо програм
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
міста
Києва,
цільових
програм
з
інших
питань
самоврядування
(в розрізі конкретного району).

3
За даними Головного управління статистики у м. Києві на території Солом’янського району
міста Києва станом на 01.11.2019 проживає:
наявне населення – 381744 осіб; постійне населення – 376780 осіб.
Протягом 2019 року Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацію
вносились відповідні пропозиції Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо Програми економічного
і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки у розрізі Солом’янського району
міста Києва.
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Додаток 2. Перелік повноважень у галузі бюджету, фінансів і цін
Внесення
пропозицій У 2019 році Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація:
виконавчому органу Київської вносила відповідні пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської
міської ради (Київській міській державної адміністрації) щодо проекту бюджету міста Києва в частині бюджетних призначень
державній
адміністрації)
з по головному розпоряднику бюджетних коштів – Солом’янській районній в місті Києві
власної ініціативи, а також державній адміністрації;
висловлення пропозицій щодо забезпечила в повному обсязі виконання бюджету на території Солом’янського району міста
наданих проектів рішень, що Києва;
подаються на розгляд Київраді щоквартально подавала до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
виконавчим органом Київської (Київської міської державної адміністрації) письмовий звіт про хід і результати виконання
міської ради (Київською міською бюджету.
державною адміністрацією) у
порядку,
визначеному
Регламентом, щодо
проекту
бюджету міста Києва в частині
бюджетних
призначень
відповідних
районів,
забезпечення
виконання
бюджету на відповідній території
району; щоквартальне подання
виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській
державній
адміністрації)
письмових звітів про хід і
результати виконання бюджету.
Здійснення відповідно до закону Протягом 2019 року Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація постійно
контролю
за
дотриманням здійснювала контроль за дотриманням зобов'язань щодо платежів до бюджету міста Києва на
зобов'язань щодо платежів до підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.
бюджету
міста
Києва
на
підприємствах і в організаціях
незалежно від форм власності.
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Сприяння
здійсненню У 2019 році Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація проводила відповідну
інвестиційної
діяльності
на роботу щодо сприяння здійсненню інвестиційної діяльності у Солом’янському районі
відповідній території.
міста Києва. По 2 об’єктам пдготовлені відповідні матеріали та пропозиції щодо подальшого їх
винесення на інвестеційний конкурс. По інвестиційному проекту «Будівництво середньої
загальноосвітньої школи на вул. Суздальській, 10 у Солом’янському районі» погоджені
орієнтовних техніко-економічні показники, передпроектні пропозиції по будівництву.
У 2019 році Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією проводилася
робота над привабливими інвестиційними проектами та надавались пропозиції щодо реалізації
інвестиційних проектів такіх як: «Облаштування спортивних майданчиків на території парку
«Супутник» в Солом’янському районі», «Облаштування дитячого парку розваг на території
парку «Відрадний» у Солом’янському районі», «Створення велосипедної мережі
«bike-sharing» в місті Києві».
Протягом 2019 року по 1 об’єкту проводиться моніторинг дотримання вимог інвестиційного
договору.
У 2019 році опрацьовувались пропозиції щодо інвестиційних та інноваційних проектів за
напрямами реалізації стратегічних ініціатив, визначених у Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року для участі в Інвестиційному форумі міста Києва.
Здійснення
фінансування У 2019 році Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація здійснювала
підприємств,
установ
та фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, фізичної культури і спорту,
організацій освіти, культури, соціального захисту населення, переданих у встановленому порядку в управління Солом’янській
охорони
здоров'я,
фізичної районній в місті Києві державній адміністрації, а також заходів та програм, передбачених
культури і спорту, соціального законодавством та затверджених Київською міською радою відповідно до розпоряджень
захисту населення, переданих у виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
встановленому
порядку
в В 2019 році утримання закладів охорони здоров’я комунальної форми власності територіальної
управління
громади м. Києва, у тому числі Центрів Солом’янського району здійснюється через Департамент
райдержадміністрації, а також охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
заходів та програм, передбачених адміністрації). Також комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медикозаконодавством та затверджених санітарної допомоги №1» Солом’янського району та комунальним некомерційним
Київською
міською
радою підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Солом’янського району в
відповідно до розпоряджень 2019 році укладено договір з Національною службою здоров’я України про медичне
виконавчого органу Київської обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Центри первинної медико-
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міської ради (Київської міської санітарної допомоги Солом’янського району відповідно до Закону України «Про державні
державної адміністрації).
фінансові гарантії медичного обслуговування населення» отримують фінансування за
програмою медичних гарантій.
Додаток 3. Перелік повноважень у галузі управління комунальною власністю
Управління майном, переданим в Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
установленому порядку до сфери державної адміністрації) від 10.12.2010 №1112 «Про питання організації управління районами в
управління відповідної районної місті Києві», яким передано майно до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві
в
місті
Києві
державної державної адміністрації, відділом з питань майна комунальної власності постійно здійснюється
адміністрації.
облік та закріплення майна на праві господарського відання (оперативного управління) за
підприємствами (установами), здійснюється контроль за ефективним його використанням.
Відділом з питань майна комунальної власності Солом’янської районної в місті Києві державної
адміністрації підготовлено 2 розпорядження про передачу та закріплення майна, на праві
оперативного управління за установами району.
Перелік майна, яке може бути передано в оренду, щомісячно оприлюднюється на офіційному
сайті Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.
Постійно проводиться формування та підтримка інформаційно - аналітичної бази даних «Облік
нежитлового фонду Солом’янського району».
За 2019 рік підготовлено та прийнято 220 розпорядженнь Солом’янської районної в місті Києві
державної адміністрації щодо надання в оренду приміщень комунальної власності
територіальної громади м. Києва, які знаходяться у сфері управління Солом’янської районної в
місті Києві державної адміністрації, продовження терміну оренди приміщень та з інших питань
орендних відносин. Укладено 219 договорів оренди та 34 додаткові угоди.
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 2019 рік проведено 6 засідань, за результатами
яких по 6 нежитловим приміщенням загальною площею 419,78 кв.м визначено переможців
конкурсу.
Станом на 01.01.2020 площа нежилих приміщень комунальної власності міста, які передані до
сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, що
знаходиться на балансі підприємств та установ складає 524,3 тис.кв.м, у тому числі:
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у господарському віданні перебуває – 106,60 тис. кв. м;
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України 19.12.2006 № 1213 «Про затвердження
Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку»
Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація щорічно контролює розподіл
прибутку підприємств комунального сектору економіки, що передані до сфери управління
Солом’янської районної у місті Києві державної адміністрації.

Встановлення
порядку
та
здійснення
контролю
за
використанням
прибутків
підприємств,
установ
та
організацій
комунальної
власності
відповідних
територіальних громад.
Заслуховування звітів про роботу
керівників підприємств, установ
та
організацій
комунальної
власності
відповідних
територіальних громад.

19 березня та 09 серпня 2019 року у Солом’янській районній в місті Києві державній
адміністрації проведено засідання балансової комісії з питань фінансово-господарської
діяльності комунальних підприємств та установ, які передані до сфери управління
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, за підсумками роботи за 2019 рік
за участю представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
Протокольні доручення, напрацьовані під час засідань балансових комісій направлені до
Департаменту комунальної власності м. Києва та комунальним підприємствам (установам) для
виконання та усунення виявлених недоліків у роботі.
Відповідно до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, орендодавцями визначено районні
в місті Києві державні адміністрації щодо майна, яке знаходиться в їх управлінні.
Перелік майна, яке може бути передано в оренду, оприлюднюється на офіційному сайті
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та в газеті «Хрещатик».

Здійснення функцій орендодавця
щодо
майна
комунальної
власності територіальної громади
міста Києва, переданого до сфери
управління відповідної районної
в
місті
Києві
державної
адміністрації,
відповідно
до
Положення про оренду майна
територіальної громади міста
Києва, затвердженого рішенням
Київської міської ради від
22.09.2011 N 34/6250.
Внесення
пропозицій Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію
виконавчому органу Київської районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» не передбачає
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міської ради (Київській міській
державній
адміністрації)
з
власної ініціативи, а також
висловлення пропозицій щодо
наданих проектів рішень, що
подаються на розгляд Київраді
виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською
державною адміністрацією) у
порядку,
визначеному
Регламентом, щодо порядку та
умов відчуження комунального
майна
відповідних
територіальних громад, міських
програм приватизації та переліку
об'єктів комунальної власності,
які не підлягають приватизації, в
частині об'єктів відповідних
територіальних громад.
Внесення
пропозицій
виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській
державній
адміністрації)
з
власної ініціативи, а також
висловлення пропозицій щодо
наданих проектів рішень, що
подаються на розгляд Київраді
виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською
державною адміністрацією) у
порядку,
визначеному

3
шляхів реалізації повноважень щодо відчуження комунального майна районними в місті Києві
державними адміністраціями.

Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією листом від 19.01.2012
№672/01 проінформовано Київську міську державну адміністрацію про відсутність серед
об’єктів комунальної власності, які передані до сфери управління Солом’янської районної
в місті Києві державної адміністрації таких, які можливо передати у концесію.
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Регламентом, щодо визначення
сфер господарської діяльності та
переліку об'єктів на території
району, які можуть надаватися у
концесію.
Додаток 4. Перелік повноважень у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування,
громадського харчування, транспорту і зв'язку
Здійснення управління об'єктами Станом на 01.01.2020 на утриманні та обслуговуванні комунального підприємства "Керуюча
житлово-комунального
компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва" знаходиться 1163
господарства,
побутового, житлові будинки, що передані до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві
торговельного обслуговування, державної адміністрації. Будинки забезпечуються належним утриманням та експлуатацією.
транспорту
і
зв'язку,
що
перебувають
у
комунальній
власності
відповідних
територіальних
громад,
забезпечення
їх
належного
утримання
та
ефективної
експлуатації, необхідного рівня
та якості послуг населенню.
Облік громадян, які відповідно Відповідно до статей 36-41 Житлового кодексу УРСР, Правил обліку громадян, які потребують
до законодавства потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених
поліпшення житлових умов; постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради профспілок від 11.12.84
розподіл та надання відповідно № 470, постанови виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів І президії
до законодавства житла, що Київської міськради профспілок від 30.04.91 № 234 «Про внесення змін та доповнень до
належить
до
комунальної постанови виконкому міськради І президії міськради профспілок від 15.07.85 № 582 «Про
власності.
порядок застосування у м. Києві «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР» протягом 2019 року
Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією велась відповідна робота
щодо обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;
розподілу та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної
власності.
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Сприяння
розширенню
житлового будівництва, подання
громадянам, які мають потребу в
житлі, допомоги в будівництві
житла, в отриманні кредитів, у
тому числі пільгових, та субсидій
для будівництва чи придбання
житла;
подання
допомоги
власникам квартир (будинків) в
їх обслуговуванні та ремонті;
сприяння створенню об'єднань
співвласників багатоквартирних
будинків,
реєстрація
таких
об'єднань.
Контроль
за
належною
організацією та здійсненням
збирання та транспортування
побутових відходів на території
відповідного району.

3
Протягом 2019 року проведено консультативно-роз'яснювальну роботу з ініціативними групами
322 житлових будинків, укладено (та переукладено) 14 договорів на управління
багатоквартирним житловим будинком та створено 27 об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків.

На прибудинкових територіях житлових будинків комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду Соломянськог орайону м. Києва» встановлено 1364
контейнери для збору твердих побутових відходів, об’ємом 1,1 м³ і 131 контейнер об’ємом 0,24
м³ та 453 контейнери для збору твердих побутових роздільно зібраних відходів, об’ємом 1,1 м³.
Середньомісячний об’єм утворення ТПВ – 26560,0 м³, ТПВРЗ-940,0 м³, великогабаритних
відходів – 3440,0 м³.
Вивіз відходів забезпечується згідно з договором, укладеним між КП «Київкомунсервіс»,
фірмою-перевізником ДП «Фірма «Альтфатер Київ» згідно затвердженого графіку
Організація
благоустрою Протягом 2019 року Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією
території відповідного району, складено 503 протоколи про адміністративні правопорушення за порушення Правил
залучення на договірних засадах благоустрою міста Києва.
з цією метою коштів, трудових і
матеріально-технічних ресурсів
підприємств,
установ
та
організацій незалежно від форм
власності, а також населення;
здійснення контролю за станом
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благоустрою, у т. ч. виробничих
територій,
організації
озеленення, охорони зелених
насаджень і водойм, створення
місць відпочинку громадян.
Організація місцевих ринків,
ярмарків, сезонної торгівлі (крім
в межах території: Європейська
площа
вул.
Михайла
Грушевського - Паркова дорога площа Слави - вул. Суворова вул. Московська - вул. Кутузова площа Лесі Українки - бульвар
Лесі Українки - вул. Басейна Бессарабська площа - бульвар
Тараса
Шевченка
вул.
Володимирська - Софійська
площа - Михайлівська площа вул.
Трьохсвятительська
Європейська площа, включаючи
вул. Хрещатик та майдан
Незалежності) відповідно до
схеми,
затвердженої
розпорядженням
виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації),
сприяння
розвитку всіх форм торгівлі.
Здійснення
заходів
щодо
розширення та вдосконалення
мережі підприємств житлово-

3

Відповідно до затвердженого адресного переліку сезонних та графіку проведення
сільськогосподарських ярмарків на території району у 2019 році організовано та проведено :
100 сезонних ярмарків (вул. Освіти, вул. Керченкька, пров. Ковальський, вул. Козицького);
80 сільськогосподарських (вул. Стадіонна, вул. Героїв Севастополя, 42, просп. Комарова, 28,
вул. Пулюя, 5).
Також, було забезпечено участь суб'єктів господарювання у міському ярмарку з продажу
товарів для садівників, городників та фермерів на вул. Ревуцького та у загальноміському
шкільному ярмарку на вул. Хрещатик.

Протягом 2019 року на території Солом’янського району відкрито:
- 34 підприємства продовольчої мережі загальною площею 4832,3 кв. м.;
5 підприємств непродовольчої мережі загальною площею – 275, 0 кв. м.;
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комунального
господарства, - 10 закладів ресторанного господарства на 407 посадкових місць;
торгівлі,
громадського - 16 підприємств побутового обслуговування, створено 53 робочі місця, з них: (7 салонів краси
харчування,
побутового - 34 р. м., , 3 ательє - 4 робочі місця, 1 фото- 3 р. м., 1 ремонт взуття -1 р.м., 2 приймальні
обслуговування,
розвитку пункти хімчистки- 2р.м., 1 майстерня по ремонту електроінструментів -1 р. м. , 1 СТО-8
транспорту і зв'язку.
робочих місць.
З 2014 року між ПрАт «Київхліб», Департаментом економіки та інвестицій і Департаментом
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) були укладені інвестиційні договори про створення
об’єктів роздрібної торгівлі (ОРТ) хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються
найвищим споживчим попитом у місті Києві. На сьогодні закінчились зобов’язання ПрАТ
«Київхліб» щодо реалізації хліба та хлібобулочних виробів за фіксованими цінами, проте, між
ПрАт «Київхліб» та Київською міською державною адміністрацією укладено Меморандум про
співпрацю, відповідно до якого у ОРТ діє система знижок для власників Картки киянина. На
території району функціонують ТС ТОВ «Саботін Трейд» та ТС ПрАТ «Київхліб».
Здійснення
контролю
за Протягом 2019 року Солом‘янською районною в місті Києві державною адміністрацією
належною експлуатацією та проведено обстеження (збір інформації) 98
об'єктів торгівлі щодо торговельного
організацією
обслуговування обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового
населення
підприємствами обслуговування населення та дотримання суб'єктами господарювання вимог Постанови
житлово-комунального
Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 833 «Про затвердження Порядку
господарства,
торгівлі
та провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення».
громадського
харчування,
побутового
обслуговування,
транспорту, зв'язку, за технічним
станом,
використанням
та
утриманням
інших
об'єктів
нерухомого майна усіх форм
власності,
за
належними,
безпечними і здоровими умовами
праці на цих підприємствах і
об'єктах.
Взаємодія
з
відповідними Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація взаємодіє з Головним управліннням
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органами влади у сфері захисту Держпродспоживслужи в м. Києві щодо дотримання субєктами господарювання вимог Законів
прав споживачів.
України: «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населеня», «Про захист прав
споживачів».
З метою контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий
вплив на здоров’я населення, організовуються та проводяться комісійні обстеження та
лабораторні дослідження повітря, визначення рівня шумового навантаження від технологічного
обладнання підприємств з залученням фахівців Державної установи «Київський міський
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».
У разі встановлення перевищення допустимих норм,
Держпродспоживслужбою суб’єкту
господарювання надається припис про усунення встановлених порушень.
За результатами розгляду звернень громадян у 2019 році до Головного управління
Держпродспоживслужби в м. Києві направлено 48 листів для відповідного реагування та
вжиття відповідних заходів щодо усунення порушень вимог чинного законодавства суб'єктами
господарювання.
Облік відповідно до закону Протягом 2019 року Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією
житлового фонду, здійснення постійно здійснювався облік та контроль за використанням житлового фонду району з метою
контролю
за
його належної експлуатації та організації обслуговування населення району.
використанням.
Прийняття рішень про надання У 2019 році розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації про
відповідно до закону громадянам надання житла з житлового фонду соціального призначення не приймались.
житла з житлового фонду
соціального призначення.
Здійснення контролю за станом У 2019 році здійснювався постійний контроль за станом квартирного обліку та додержанням
квартирного
обліку
та житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на
додержанням
житлового території Солом’янського району.
законодавства на підприємствах,
в установах та організаціях,
розташованих на відповідній
території, незалежно від форм
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власності.

13

14

15

16

Видача ордерів на заселення Протягом 2019 року Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією
жилої площі.
видано ордерів: по адміністрації – 36; по підприємствам – 25; службових – 65;
мешканцям гуртожитків - 6.
Здійснення заходів щодо ведення У 2019 році внесення громадян до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують
в
установленому
порядку поліпшення житлових умов, призупинено.
єдиного державного реєстру
громадян,
які
потребують
поліпшення житлових умов.
Виконання функцій замовника
відповідно до розпоряджень
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації),
за
програмами,
пов'язаними
з
житлово-комунальним
господарством на відповідній
території.
Вирішення
питань
щодо
розміщення малих архітектурних
форм на території району та
прийняття
рішень
про
їх
демонтаж
відповідно
до
розпоряджень
виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної

Відповідно до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від
13.12.2019 № 1008 «Про внесення змін до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 18 лютого 2019 року №117 «Про капітальний ремонт об'єктів, що
фінансування в 2019 році бюджетних коштів по Солом’янській районній в місті Києві державній
адміністрації» виконано капітальний ремонт на 337 об'єктах на загальну суму 114228,4 тис. грн

Відповідно до п.1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 16.06.2015 № 585 „Про затвердження Комплексної
схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально – культурного
чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» (далі –
Розпорядження) затверджено Комплексну схему розміщення тимчасових споруд на
території Солом’янського району міста Києва.
Крім цього, зазначаємо, що відповідно до п.3 вищезазначеного Розпорядження зміни до
Комплексної схеми у частині зміни місць розміщення та функціонального призначення
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тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально – культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві вносяться не частіше, як
один раз на рік.
Повноваження не реалізовуються у зв’язку з відсутністю розроблених відповідних порядків та
положень (п.1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 12.04.2011 № 554 «Про реалізацію повноважень районних в місті
Києві державних адміністрацій в галузі будівництва»).

адміністрації).

17

18

19

20

Контроль
за
забудовниками
щодо
збереження
зелених
насаджень, які залишаються на
ділянках забудови на території
відповідного району.
Встановлення
зручного
для
населення
режиму
роботи
підприємств
комунального
господарства,
торгівлі
та
громадського
харчування,
побутового обслуговування, що
належать
до
комунальної
власності
відповідних
територіальних громад, а також,
за погодженням з власником,
встановлення
зручного
для
населення
режиму
роботи
розташованих на відповідній
території підприємств, установ та
організацій
сфери
обслуговування незалежно від
форм власності.
Впровадження схем санітарного
очищення території відповідних
районів та впровадження систем
роздільного збирання побутових
відходів.
Виконання функцій замовника та

Протягом 2019 року Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією за
зверненнями суб'єктів господарювання були надані погодження на встановлення зручного для
населення режиму роботи підприємств торгівлі. В кожному комунальному підприємстві
Соломянського району м. Києва встановлено зручний для населення режим роботи цих
підприємств.

У Солом’янському районі міста Києва впроваджено систему з роздільного збору відходів
шляхом встановлення спеціальних контейнерів для збору неорганічних відходів (склобій,
макулатура, поліетилен, ПЕТ-пляшки).
По програмі «Твій дім, твоє подвір'я" кошти у 2019 році не виділялись.
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3
розпорядника
коштів
за
програмами,
пов'язаними
з
житлово-комунальним
господарством на відповідній
території ("Твій дім, твоє
подвір'я" та інші) відповідно до
розпоряджень
виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації).
Приватизація
державного Протягом 2019 року Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією
житлового фонду.
оформлено та видано 295 свідоцтв про право власності на житло, у т.ч. 63 на кімнати у
гуртожитках.
Погодження дозволу в порядку, Повноваження не реалізовуються у зв’язку з відсутністю розроблених відповідних порядків
встановленому законодавством, та положень (п.1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
на розміщення реклами на міської державної адміністрації) від 12.04.2011 № 554 «Про реалізацію повноважень
об'єктах,
які
передані
до районних в місті Києві державних адміністрацій в галузі будівництва»)
управління
відповідних
районних
в
місті
Києві
державних адміністрацій.
Пункт 23 виключено.
Проведення
конкурсів
на У 2019 році Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією не проводилися
визначення
підприємств- конкурси на визначення підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг відповідно до
надавачів житлово-комунальних розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
послуг
відповідно
до адміністрації).
розпоряджень
виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації).
Укладення
договорів
найму Протягом 2019 року Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією
житла.
проведено два засідання комісії з питань надання жилої площі в гуртожитках, переданих до
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3
сфери управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Продовжено 34
та укладено 6 договорів найму на жилу площу в гуртожитках.
Повноваження не реалізовуються у зв’язку з відсутністю розроблених відповідних порядків та
положень (п.1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 12.04.2011 № 554 «Про реалізацію повноважень районних в місті
Києві державних адміністрацій в галузі будівництва»)

Підготовка та подання проектів
розпоряджень
виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) про переведення
житлових
приміщень
до
нежитлового
фонду
за
погодженням
з
Головним
управлінням містобудування та
архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
Погодження
проектів
благоустрою
та
озеленення
районних територій, паспортів на
опорядження та колористичне
вирішення фасадів, зовнішнє
архітектурне освітлення об'єктів
та територій.
Складання
адміністративних
протоколів за порушення Правил
благоустрою
міста
Києва
відповідно до розпоряджень
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
Прийняття
рішень
про
включення жилих приміщень до
числа службових та виключення

Відповідно до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської
ради від 25.12.2008 № 1051/1051 не передбачено погодження районними в місті Києві
державними адміністраціями проектів благоустрою та озеленення районних територій.

Протягом 2019 року Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією
складено 503 протоколи про адміністративні правопорушення
за порушення Правил
благоустрою міста Києва.

Протягом 2019 року Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією
прийнято розпоряджень про включення жилих приміщень до числа службових -7 , про
виключення з числа службових - 16, про надання службових приміщень – 15.

18

№
з/п
1

30

31

32
33

34

35

Перелік повноважень

Стан виконання у 2019 році

2
їх
із
числа
службових,
затвердження рішень
про
надання
службових
жилих
приміщень.
Затвердження спільних рішень
адміністрації і профспілкового
комітету підприємств, установ,
організацій
про
прийняття
громадян на облік потребуючих
поліпшення житлових умов за
місцем роботи та про надання
жилих приміщень у будинках
відомчого житлового фонду.
Створення громадської комісії з
житлових питань.

3

Здійснення
соціального
квартирного обліку.
Створення оцінної комісії для
визначення
права
громадян
взяття на соціальний квартирний
облік та перебування.
Створення наглядової ради з
питань розподілу соціального
житла.
Здійснення
щорічного
моніторингу сукупного доходу
громадян, які перебувають на

У 2019 році Соломянською районною в місті Києві державною адміністрацією і профспілковим
комітетом підприємств, установ, організацій затверджено спільних рішень:
- про прийняття громадян на облік потребуючих поліпшення житлових умов
за місцем роботи - 9;
- про надання жилих приміщень у будинках відомчого житлового фонду – 12.

Розпорядженням Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.03.2015
№187 «Про внесення змін до розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної
адміністрації від 04.02.2011 № 47 "Про утворення громадської комісії з житлових питань при
Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації» створена та затверджена
Громадська комісія з житлових питань.
Протягом 2019 року Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією
зараховано на соціальний квартирний облік 3 осіби.
Розпорядженням Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2015
№723 "Про внесення змін до розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної
адміністрації від 31.10.2013 № 686" затверджена та діє комісія з оцінки майна для визначення
права громадян взяття на соціальний квартирний облік.
Розпорядженням Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації адміністрації від
21.07.2011 № 482 «Про створення Наглядової ради при Солом’янській районній в місті Києві
державній адміністрації у сфері розподілу соціального житла» створена, затверджена та діє
Наглядова рада з питань розподілу соціального житла.
У 2019 році Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією здійснювався
щорічний моніторинг сукупного доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному
обліку або вже отримали таке житло.
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соціальному квартирному обліку
або вже отримали таке житло.
Реєстрація житлових будинків як
гуртожитків.
Створення наглядової ради з
питань розподілу і утримання
житла
у
гуртожитках
та
використання
гуртожитків
і
прибудинкових територій.
Надання дозволу про надання
службового жилого приміщення
працівникам, які проживають в
іншому населеному пункті

Стан виконання у 2019 році
3
Проведено щорічний моніторинг 23 родин.
Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією затверджено реєстр
житлових будинків, які використовуються під гуртожиток.
Наглядову раду Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації з питань розподілу
і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій
створено розпорядженням Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від
25.04.2013 № 274.

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.09.2014 № 1017 житлові приміщення, що звільнилися і
перебувають у власності територіальної громади міста Києва передаються Департаменту
будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
Передача житлових комплексів Протягом 2019 року в управління об’єднань співвласників багатоквартирних будинків житлові
на
баланс
об'єднань будинки комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
співвласників багатоквартирних Соломянськог орайону м. Києва» не передавались.
будинків; передача житлових
комплексів або їх частин на
баланс інших юридичних осіб,
статут
яких
передбачає
можливість провадження такої
діяльності
Переведення жилих будинків і Повноваження не реалізовуються у зв’язку з відсутністю розроблених відповідних порядків та
жилих приміщень в нежилі
положень (пункт 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 12.04.2011 № 554 «Про реалізацію повноважень районних в місті
Києві державних адміністрацій в галузі будівництва»). Протягом 2019 року Солом’янською
районною в місті Києві державною адміністрацією не переводились жилі будинки і жилі
приміщення в нежилі.
Додаток 5. Перелік повноважень у галузі будівництва
Внесення до відповідних органів Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.03.2007 № 300
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2
виконавчої влади пропозицій до
планів і програм будівництва та
реконструкції
об'єктів
на
відповідній території.
Надання інвалідам дозволів на
встановлення збірно-розбірних
гаражів
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3
«Про запровадження в місті Києві Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду» опрацьовувались матеріали та надавались
пропозиції до проекту рішення Київради та щодо можливих кварталів реконструкції на території
району.
Відповідно до Порядку надання інвалідам дозволів на встановлення тимчасових збірнорозбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови в м. Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 05.04.2012 № 404/7741 «Про Порядок інвалідам дозволів на
встановлення тимчасових збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової
забудови в м. Києві». За 2019 рік дозволи не надавались.
Присвоєння поштових адрес Повноваження реалізуються відповідно до пункту 4.16 Положення про реєстр адрес
багатоквартирним
житловим у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 № 337/9394 «Про
будинкам,
домоволодінням, деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Києві».
житловим будинкам садібного
типу, індивідуальним дачним та
садовим будинкам
Організація охорони, реставрації Повноваження не реалізовуються у зв’язку з відсутністю розроблених відповідних порядків та
та використання пам'яток історії положень (пункт 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
та культури, архітектури та державної адміністрації) від 12.04.2011 № 554 «Про реалізацію повноважень районних в місті
містобудування,
палацово- Києві державних адміністрацій в галузі будівництва»).
паркових, паркових і садибних
комплексів,
природних
заповідників,
переданих
в
управління
відповідним
районним
в
місті
Києві
державним адміністраціям.
Виконання або делегування в Розпорядженням Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.01.2013
установленому порядку функцій № 23 «Про делегування функцій замовника з нового будівництва, реконструкції, капітального
замовника
на
будівництво, ремонту та технічного переоснащення об’єктів» делеговано функції замовника КП «Солом’янкареконструкцію і ремонт житла, Сервіс».
інших об'єктів соціальної та
виробничої
інфраструктури
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2
комунальної
власності
відповідно до розпоряджень
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
Участь
у
прийнятті
в
експлуатацію
закінчених
будівництвом об'єктів у порядку,
встановленому законодавством,
присвоєння поштових адрес,
створення міжвідомчої комісії з
питань обстеження стану жилих
будинків з метою встановлення
їх відповідності санітарним і
технічним вимогам та визнання
жилих
будинків
і
жилих
приміщень непридатними для
проживання
у
порядку,
визначеному
Кабінетом
Міністрів України, затвердження
актів цієї комісії.
Надання
дозволів
на
перепланування, переобладнання
житлових будинків, житлових і
нежитлових
у
житлових
будинках
приміщень
у
встановленому порядку.
Виконання функції замовника
проектування,
будівництва,
реконструкції та проведення
капітальних ремонтів будинків,

3

Повноваження не реалізовуються у зв’язку з відсутністю розроблених відповідних порядків та
положень (пункт 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 12.04.2011 № 554 «Про реалізацію повноважень районних в місті
Києві державних адміністрацій в галузі будівництва»).

Повноваження не реалізовуються у зв’язку з відсутністю розроблених відповідних порядків та
положень (пункт 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 12.04.2011 № 554 «Про реалізацію повноважень районних в місті
Києві державних адміністрацій в галузі будівництва»).
Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва у 2019 році
Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією виконано робіт з
капітального будівництва на суму 103431,5 тис.грн, капітального ремонту на суму
157925,7 тис.грн
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2
будівель, споруд та приміщень в
межах коштів, виділених району
для виконання цих робіт в
бюджеті міста Києва, а також
залучених
на
соціальноекономічний розвиток району
інвестиційних коштів, виконання
функцій розпорядника коштів,
які спрямовуються на виконання
зазначених робіт на об'єктах, що
передані
до
управління
відповідних районних в місті
Києві державних адміністрацій,
відповідно до розпоряджень
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
Погодження
проектної
документації
в
частині
генерального
плану
на
будівництво, реконструкцію та
добудову об'єктів житлового,
цивільного
призначення
та
об'єктів
приватної
малоповерхової забудови, в тому
числі погодження цільового
призначення
вбудованоприбудованих приміщень, та
видача погодження на розробку
проектів будівництва об'єктів
приватної
малоповерхової

3

Повноваження не реалізовуються у зв’язку з відсутністю розроблених відповідних порядків та
положень (пункт 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 12.04.2011 № 554 «Про реалізацію повноважень районних в місті
Києві державних адміністрацій в галузі будівництва»).
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забудови.
Моніторинг території районів з Не реалізовуються в повному обсязі у зв’язку з внесенням змін до розпорядження виконавчого
метою
виявлення
фактів органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.04.2015 № 390
самовільного будівництва.
«Про створення міжвідомчого Центру моніторингу забудов міста Києва».
При Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації створено робочу групу для
обстеження та ідентифікації будівельних майданчиків, на території району.
Погодження комплексних схем Згідно з п.1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
розташування
тимчасових державної адміністрації) від 16.06.2015 № 585 „Про затвердження Комплексної схеми
споруд в частині території розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально – культурного чи
відповідного району міста Києва, іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві (далі –
місць
розташування
та Розпорядження) затверджено Комплексну схему розміщення тимчасових споруд на
функціонального
призначення території Солом’янського району міста Києва.
тимчасових споруд на території Крім цього, зазначаємо, що відповідно до п.3 вищезазначеного Розпорядження зміни до
району, формування списків та Комплексної схеми у частині зміни місць розміщення та функціонального призначення
графіків на демонтаж самовільно тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально – культурного чи іншого
встановлених тимчасових споруд призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві вносяться не частіше, як
та подання їх на комісію з питань
один раз на рік.
впорядкування
розміщення
тимчасових
споруд
(малих
архітектурних форм) в місті
Києві для прийняття відповідних
рішень.
Додаток 6. Перелік повноважень у галузі освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, сім'ї та молоді
Управління закладами науки, Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
охорони здоров'я, культури, державної адміністрації) від 03.02.2011 №130 «Про питання діяльності амбулаторнофізкультури
і
спорту, поліклінічних закладів охорони здоров’я міста Києва» до сфери управління Солом’янської
навчальними та оздоровчими районної в місті Києві державної адміністрації передано медичні заклади, а саме: комунальне
закладами,
які
належать некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1»
територіальним громадам або Солом’янського району м.Києва, комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної
передані
їм,
молодіжними медико-санітарної допомоги № 2» Солом’янського району м. Києва, комунальне некомерційне
підлітковими
закладами
за підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Солом’янського району м.Києва.
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місцем проживання, організація Матеріально-технічне та фінансове забезпечення медичних закладів, які передано до управління
їх матеріально-технічного та Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації здійснюється в межах бюджетних
фінансового забезпечення.
асигнувань, а саме: в 2019 році утримання закладів охорони здоров’я комунальної форми
власності територіальної громади м. Києва, у тому числі Центрів Солом’янського району
здійснюється через Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації). Також комунальним некомерційним підприємством
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Солом’янського району та комунальним
некомерційним підприємством «Центр
первинної медико-санітарної допомоги №2»
Солом’янського району в 2019 році укладено договір з Національною службою здоров’я України
про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Центри первинної
медико-санітарної допомоги Солом’янського району відповідно до Закону України «Про
державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» в 2019 році отримують
фінансування за програмою медичних гарантій.
В мережі закладів освіти Солом’янського району комунальної власності територіальної громади
міста Києва обліковується 59 закладів дошкільної освіти, 47 закладів загальної середньої освіти, 9
закладів позашкільної освіти.
Матеріально-технічне та фінансове забезпечення закладів освіти, які передано до управління
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації здійснюється в межах бюджетних
асигнувань.
Управлінням освіти здійснюються заходи для проведення капітальних та поточних ремонтів
будівель та приміщень закладів освіти та зміцнення матеріально-технічної бази для забезпечення
належних умов навчання, виховання та розвитку дітей відповідно до сучасних санітварногігієнічних та інженерно-технічних вимог.
В районі функціонує Солом’янське районне в місті Києві об’єднання підліткових клубів за
місцем проживання «Либідь» нараховує 20 підліткових клубів, з яких 10 клубів - спортивного
спрямування.
У цих спортивних клубах функціонує 82 секцій з 25 видів спорту, що відвідують 1414 осіб, з
яких 221 дітей пільгових категорій.
У спортивних клубах за місцем проживання працює 29 тренерів, з яких 9 заслужених тренерів
та майстрів спорту України міжнародного класу.
Також, у 10 різнопрофільних клубах за місцем проживання працює 20 спортивних секцій з
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3
загальної фізичної підготовки, карате, рукопашного бою, художньої гімнастики, футболу,
спортивних танців, шашок, шахів, які відвідують 399 дітей, підлітків та молоді. КУСТОВА
Управління закладами культури здійснюється згідно розпорядження Солом’янської районної
в місті Києві державної адміністрації від 24.01.2011 року №23 «Про закріплення за управлінням
культури, туризму та охорони культурної спадщини Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації на праві оперативного управління майна, яке переданодо сфери
управління Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації.
Протягом 2019 року збережена існуюча мережа закладів культури,підпорядкованих управлінню
культури, туризму та охорони культурної спадщини,а саме: 17 бібліотек, 6 шкіл естетичного
виховання, КЗ «Будинок культури «Жуляни».
Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація протягом 2019 року забезпечувала
здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, створювала необхідні умови для
виховання дітей, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації,
продуктивної праці учнів, а також сприяла діяльності дошкільних та позашкільних навчальновихованих закладів.
Навчання в загальноосвітніх закладах району відбувається в одну зміну.
У закладі загальної середньої освіти № 166 м. Києва у 2019/2020 навчальному році для учнів
8-а, 8-б класів організовано підзмінку (початок освітнього процесу о 10.25, завершення – 16.45).
Для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти в
Солом’янському районі міста Києва створено умови за вечірньою, заочною, індивідуальною та
екстернатною формами навчання. Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація
приділяє значну увагу забезпеченню найменших мешканців району дитячими дошкільними
навчальними закладами, зміцненню матеріально-технічної бази та якості педагогічної роботи,
яка відповідала би вимогам столичної освіти.
Мережа закладів дошкільної освіти району, в цілому , забезпечує потреби громадян на
доступність та безоплатність дошкільної освіти.
Кошторисом видатків на утримання закладів освіти Солом’янського району міста Києва в 2019
році були передбачені кошти в сумі 1518304,6 тис. грн, профінансовані видатки склали
1452678,2 тис. грн, касові видатки – 1451578,9 тис. грн, кредиторська заборгованість станом на
01.01.2020 відсутня.
При виконанні кошторису видатків були дотримані вимоги бюджетного законодавства,
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Забезпечення
здобуття
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3
нормативні та інші розпорядчі документи.
З метою попередження порушень фінансово-бюджетної дисципліни, раціонального
використання бюджетних коштів, збереження матеріальних цінностей Солом’янською
районною в місті Києві державною адміністрацією проводились наради з керівниками установ
та матеріально-відповідальними особами. Ревізійною службою управління освіти Солом’янської
районної в місті Києві державної адміністрації систематично проводились перевірки наявності
матеріальних цінностей, їх раціонального використання та своєчасного оприбуткування.
Бюджетні зобов’язання бралися та видатки здійснювались виключно в межах кошторисних
призначень з урахуванням кредиторської заборгованості, яка була передбачена кошторисом
видатків. Заробітна плата працівникам закладів освіти Солом’янського району міста Києва
здійснювалась відповідно до діючого законодавства в повному обсягу з урахуванням
індексації.
Протягом 2019 року Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією до
Київської міської державної адміністрації вносились пропозиції щодо вирішення питань про
надання у користування приміщень для громадських організацій ветеранів та інвалідів для
здійснення громадської діяльності.

Внесення
пропозицій
в
установленому порядку щодо
вирішення питань про надання
професійним
творчим
працівникам на пільгових умовах
у користування приміщень під
майстерні, студії та лабораторії,
необхідних для їх творчої
діяльності, а також громадським
організаціям
ветеранів
та
інвалідів
для
здійснення
громадської діяльності.
Організація
медичного
обслуговування та харчування у
закладах культури, фізкультури і
спорту,
навчальних
та
оздоровчих
закладах,
які
належать
територіальним
громадам або передані їм.

Протягом 2019 року медичні працівники загальноосвітніх навчальних закладів забезпечували
медичне обслуговування учнів під час навчально-виховного процесу, спортивних, фізкультурнооздоровчих, культурних заходів, з метою забезпечення безпеки учасників навчально- виховного
процесу.
Працівники закладів освіти району проходять медичний огляд в медичних закладах району, відповідно
до графіків погоджених управлінням освіти, управлінням охорони здоров’я Соломянської районної в
Києві державної адміністрації та КНП «КДЦ» Солом’янського району м.Києва.
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Профілактичні медичні огляди учні проходять щорічно в Центрах первинної медико-санітарної
допомоги за місцем проживання дитини в присутності батьків або опікунів.
Протягом 2019 року пройшли:
- щорічні профілактичні огляди – 32207 учнів, що складає 98,4% від запланованих;
- обов’язковий профілактичний огляд – 141 працівників закладів освіти.
Детальна інформація щодо організації проходження медичних оглядів розташована у кожному
навчальному закладі району.
Для покращення проведення профілактичних медичних оглядів в дитячих поліклініках
Солом'янського району м. Києва виділений «День школяра» - кожний четвер місяця.
Впродовж 2019 року медичні працівники закладів освіти
забезпечували медичне
обслуговування учнів під час освітнього процесу, спортивних, фізкультурно-оздоровчих,
культурних заходів, з метою забезпечення безпеки учасників навчально- виховного процесу.
Працівники закладів освіти району проходять медичний огляд відповідно до графіків в Спеціалізованій
медико-санітарній частині № 11( вул. В. Гетьмана,3).
Підпорядкованими закладами охорони здоров’я Солом’янського району міста Києва
забезпечується безоплатний медичний огляд учнів закладів освіти Солом’янського району міста
Києва в присутності батьків або опікунів. Адміністраціями закладів здійснюється контроль за
дотриманням вимог медичного законодавства.
Для покращення проведення профілактичних медичних оглядів в дитячих поліклініках
Солом'янського району м. Києва виділений «День школяра» - кожний четвер місяця.
Безкоштовним харчуванням з розрахунку 12,00 грн. в день на одну дитину забезпечені всі учні
1-4 класівзакладів загальної середньої освіти Соломянського району міста Києва.
Учні 5-11 класів таких пільгових категорій - діти-сироти, діти позбавлені батьківського
піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і
інклюзивних клоасах загальноосвітніх навчальних закладів, учні із числа дітей-інвалідів, учні із
сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сімям»; учні із числа дітей із сімей учасників антитерористичної
операції та дітей із сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведення
антитерористичної операції, з розрахунку 15,00 грн в день на одну дитину.
Організація харчування учнів пільгових категорій в усіх закладах загальної середньої освіти
Соломянського району міста Києва здійснюється відповідно до вимог нормативно-розпорядчих
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документів по мірі надходження довідок та заяв від батьків школярів.
За рахунок бюджетних асигнувань здійснюється харчування вихованців в спеціальній школі
«Надія» та Навчально-реабілітаційного центру № 17 в залежності від вікової категорії дітей
таким чином:
6 – 10 років - 60 грн 82 к. в день на одну дитину;
10 – 13 років - 71 грн 03 к. в день на одну дитину;
від 13 років і старше - 74 грн 07 к. в день на одну дитину.
За рахунок бюджетних асигнувань здійснюється харчування вихованців гімназії-інтернату № 13
в залежності від вікової категорії дітей:
6 – 10 років - 55 грн 42 к. в день на одну дитину;
10 – 13 років - 64 грн 71 к. в день на одну дитину;
від 13 років і старше - 67 грн 51 к. в день на одну дитину.
Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація сприяє роботі творчих спілок,
національно-культурних товариств, відродженню традицій народної творчості, художніх
промислів і ремесел.
9 та 10 листопада 2019 року управління культури, туризму та охорони культурної спадщини
СРДА, у Центрі культури та дозвілля Київського національного університету архітектури і
будівництва та Центрі культури Національного технічного університету України КПІ імені І.
Сікорського проведено атестацію аматорських колективів Солом’янського району на
присвоєння (підтвердження) звання народний (зразковий).
Колективі представили свій творчий доробок у вокальному і хореографічному жанрі та
підтвердили своє почесне звання.
У Солом’янському районі працюють шість шкіл естетичного виховання, на народних
відділеннях яких навчають підростаюче покоління гри на бандурі, домрі, балалайці, сопілці,
баяні, акордеоні.
Протягом року на уроках з музичної літератури учні знайомляться з історією розвитку народної
пісні, українського народного театру, обробки українських пісень композиторами та класиками
та професійними музичними творами, в основі яких лежать зразки українського фольклору. В
художній школі №1 та школи мистецтв № 1 згідно навчальних планів, учні оволодівають
мистецтвом розпису на батику та майстерності розпису писанок. Проводять уроки з історії
мистецтва та народознавства. Учні музичних відділеннь на уроках знайомляться з українськими

Створення умов для розвитку
культури, сприяння відродженню
осередків традиційної народної
творчості,
національнокультурних традицій населення,
художніх промислів і ремесел.
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народними піснями та обрядами, а учні художнього відділення на уроках образотворчого
мистецтва знайомляться з творчістю українських народних художників.
В молодших класах, на уроках скульптури учні починають знайомство з українською іграшкою,
відтворюючи ії в пластиліні. Учні старших класів навчаються створювати з пластиліну
предмети ужиткового мистецтва українського народу.
В школах протягом року вихованці приймали участь в концертах, які проходили в Національній
філармонії України, в різноманітних Міжнародних, Всеукраїнських та міських конкурсах і
фестивалях різних рівнів, на яких вибороли призові місця.
Учні шкіл естетичного виховання протягом 2019 року приймали участь в Міжнародних,
Всеукраїнських та міських конкурсах і фестивалях та отримували призові місця,
Кожна школа протягом року проводила шкільні концерти до державних свят та визначних дат,
звітні концерти, лекції – концерти, виставки-конкурси, персональні виставки учнів.
Учні шкіл естетичного виховання постійні учасники міських та загальнорайонних культурно –
мистецьких заходів.
Бібліотеки є базовим елементом культурної, освітньої, інформаційної структури держави. Вони
сприяють розвитку інформаційної та мовної культури суспільства, патріотичного, правового та
екологічного виховання, формування інтересу до вивчення та розуміння національної історії та
культури.
Бібліотеки Солом’янського району, об’єднані в Централізовану бібліотечну систему, впродовж
2019 року сприяли розбудові читаючої, мислячої та освіченої нації.
В своїй діяльності вони робили акцент на формуванні інтересу суспільства до традиційної
української культури. Відбувалось розширення послуг з реалізації творчого потенціалу
користувачів: проведення виставок художніх робіт, виставок декоративно-прикладного мистецтва,
випуск бібліографічних посібників мистецької тематики, функціонування кімнат творчості,
організація тематичних майстер-класів, концертів, творчих зустрічей та інших заходів.
До державних та загальноміських свят в бібліотеках району в 2019 році проходили різноманітні
цикли просвітницьких, культурологічних заходів, що сприяють розвитку культури, залучають
користувачів до культурної спадщини, розвивають здібності сприймання культури і мистецтва:
цикл виставок-презентацій «Народне мистецтво», цикл інформувань про українських діячів
культури і мистецтва; комплекси заходів до Міжнародного дня театру (в т.ч. театральна
постановка вистави «Душа фарфорової чашки» Театру психологічної імпровізації, що діє на базі
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спеціалізованої школи №43 «Грааль» м. Києва, в бібліотеці імені М.Бажана), до Дня пам’яток
історії та культури, Міжнародного дня джазу, Міжнародного дня музеїв, Міжнародного дня
музики та до Дня художника України; комплекс заходів до 100-річчя з часу заснування
Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків; комплекс заходів до 110-річчя
української народної художниці, представниці «наївного мистецтва», лауреата Національної
премії України імені Т.Г. Шевченка, заслуженого діяча мистецтв УРСР, народної художниці
України Марії Примаченко; загальносистемний інформаційно-музичний мікс до 70-річчя з дня
народження В.Івасюка «Володимир Івасюк. Пісня буде поміж нас»; конкурси дитячих малюнків
«Місто моєї мрії», виставки творчих робіт «Місто, яке я люблю» до Дня Києва та інші.
ЦРБ імені Ф.Достоєвського провела Міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято «В
сім’ї вольній, новій», організаторами якого є Міністерство культури України та Національна
спілка письменників України: круглий стіл «Шевченко. Сучасний». Модератор – Ігор Гургула,
письменник, видавець, голова Львівської обласної організації Національної спілки письменників
України.
В бібліотеці імені В.Кудряшова з метою популяризації історико-культурної спадщини космічної
епохи людства експонувалась ювілейна виставка до 100-річчя від дня народження Заслуженого
художника України Олексія Архиповича Горбенка.
В червні 2019 року бібліотеках був проведений Тиждень українського мультику, а у вересні –
тиждень українського кіно, який був присвячений кінопоказам екранізованих творів українських
письменників.
Бібліотеки ЦБС Солом’янського району беруть активну участь у Всеукраїнських, міських та
районних проектах, культурно-мистецьких акціях. Організовується виготовлення та передача на
передову подарунків для воїнів до свят (благочинна акція «Від серця до серця»). Впродовж року
триває безперервна мистецька акція «Привітай воїна» - проведення майстер-класів з
виготовлення користувачами бібліотек оберегів (ляльки-мотанки, витинанки, мішечки-обереги,
наповнені духмяними травами та грудочками землі, взятої з київських пагорбів, авторські
листівки тощо) військовим, які перебувають в зоні ООС.
Бібліотеки ЦБС – співорганізатори культурно-дозвіллєвої програми до свят в парках
Солом’янського району (до свята Масляної в парку «Орлятко», Дня пам’яті та примирення та Дня
Незалежності України в парку імені М. Островського, Дня Києва в парку Відрадний), цікавих та
корисних майстер-класів під час весняної толоки в Солом’янському ландшафтному парку.
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Бібліотеки району активно популяризують літературу народознавчої тематики серед користувачів
різних вікових категорій. Проводяться зустрічі з письменниками, мистецтвознавцями,
культурологами, істориками, етнографами, дослідниками (Руслан Горовий, Ярослав Верещак,
Марія Морозенко). Триває залучення до фонду та функціонують постійно діючі тематичні стенди
культових книжок сучасної української літератури народознавчої тематики (бібліотека №13,
бібліотека імені І.Світличного, БСЧ імені О.Гончара, бібліотека імені П.Вершигори, бібліотека
імені М.Бажана). Проводяться театралізовані народознавчі свята за мотивами літературних творів:
свято Маланки (бібліотека імені М.Бажана, бібліотека імені П.Вершигори), свято Івана Купала
(бібліотека імені І.Світличного), Андріївські вечорниці (бібліотека імені І.Світличного, бібліотека
імені П.Вершигори, бібліотека імені М.Бажана); театральні дійства за сценаріями творів, казок:
«Пан Коцький» (бібліотека №13), «Лісова пісня» (бібліотека імені О.Довженка)
Бібліотека імені П.Вершигори працює за цільовим проектом збереження і відтворення
національного народно-ужиткового мистецтва і народних традицій «Пізнаємо Україну через її
мистецтво». Проводяться презентації народознавчого куточка «Покуття», працює клуб дитячої
творчості «Арт-кавардак на Відрадному».
БСЧ імені О.Гончара реалізує власний проект збереження традиційно-обрядової культури,
пам’яток та старожитностей українського побуту, трансформації в сучасне життя елементів
історичної правди, етнографії та популяризації українознавчих знань «Від роду і родини
збережемо старожитностей перлини».
В бібліотеці імені І.Світличного для дітей з метою інформаційного забезпечення освітніх курсів
«Українське народознавство» та «Історія України» і застосування народознавчо-обрядових
традицій в житті дітей та їхніх сімей функціонує проект «Дерево роду мого народу» - відродження
культури і традицій українського народу та народознавчого виховання.
В бібліотеці №13 створена етнокімната-музей української народної старовини «Хата під
стріхою», вякій протягом року проводяться народознавчі свята.
В БСЧ імені М.Лермонтова працює театрально-аматорська студія «КомуЗа» під керівництвом
режисера театру Олени Муравйової.
Задля стимулювання освоєння національної культури, усвідомлення користувачами національної
ідентичності бібліотеки проводять тематичні заходи із залученням діячів культури: авторавиконавця Ігоря Якубовського; українського художника-баталіста, члена Національної спілки
художників України Андрія Серебрякова; музикантів Анастасії Ковальчук, Арсентія Заходякина,
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Святослава Силенка, Den Dmitriev, Олександра Гайдая, Богдана Коваля; співаків Ольги
Дмитрієвої, Світлани Клочкової-Коваленко, Наталії Скворцової, Ірини Скородинської, Світлана
Васильковської; гурту «ASTERI»; ансамблю «Обрій»; групи «Телері»; фортепіанного дуету
«НоТа»; актриси та співачки Наталії Жуковської; актора, режисера та музиканта Олексія
Семенчука; дуету «ALL IS ONE»; тріо «Міраж»; Art Power Blus Band та багатьох інших.
У бібліотеці імені М. Реріха часто проводить концерти Національна заслужена капела бандуристів
України імені Г.І. Майбороди.
З метою посилення у людей впевненості і гордості за власну країну в бібліотеках відбуваються
заходи з письменниками, істориками та громадськими діячами (Леся Мовчун, Андрій Кокотюха,
Сергій Гридін, Брати Капранови, Тетяна Винник, Леся Пронь, Олександр Есаулов, Ваня Ангелова,
В’ячеслав Купрієнко, Олег Чаклун, Олександр Куберський, Гліб Скоробогатов, Олександр
Панченко та інші).
З метою стимулювання посилення інтересу молоді до пізнання традиційної української культури,
бібліотеки налагоджують комунікацію між творцями й споживачами сучасного культурного
продукту: журналістом Радіо Свобода, укладачем книги «Ад 242», режисером фільму «Січ»
Іриною Штогрін (ЦРБ імені Ф.Достоєвського); видатним режисером-документалістом України,
автором понад 100 фільмів Ігорем Малаховим, оператором, актором, виконавцем головної ролі у
фільмі «Рівень чорного» Костянтином Мохначем, режисером, автором документальних фільмів
історичної тематики «Тризуб Нептуна» та «Українська революція» Іваном Канівцем; операторами
Олександром Плотниковим та Володимиром Лютовим; акторкою Яною Пустовіт (бібліотека імені
М.Бажана); артисткою театру і кіно Анастасією Зюркаловою (бібліотека імені В.Кудряшова),
журналістом Радіо Свобода Дмитром Джулаєм (ЦРБ імені Ф.Достоєвського) та іншими.
З метою популяризації і збереження традиційних ремесел і розвитку новітніх прикладних навичок
бібліотеки також активно розширюють партнерські відносини із закладами культури різних форм
власності, серед яких: Ржищівський археолого-краєзнавчий музей; Музей «Флігель Тараса
Шевченка» в м. Яготин; Національний музей імені Тараса Шевченка, Державний музей іграшки;
Музей «Становлення української нації» (бібліотека імені В.Кудряшова); спільні заходи із музеєм
«Парк Київська Русь» (бібліотека імені М. Реріха); Українсько-китайський центр розвитку
культури і освіти (бібліотека імені В.Кудряшова); Національна академія керівних кадрів культури
і мистецтв, кафедра арт-менеджменту та івент-технологій (бібліотека «Солом’янська»); Art Gallary
Universe (бібліотека імені М.Реріха); Фундація Дарини Жолдак (БСЧ імені О.Гончара).
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Багато років доцільними залишаються загальносистемні заходи народознавчої та мистецької
тематики. Вони активізують діяльність бібліотек, інформативно насичені, добре сприймаються
користувачами, цікаві для жителів.
Інформація про події та заходи регулярно розміщується на Інтернет ресурсах:
 сайті ЦБС Солом’янського району (https://soloma.libraries.kiev.ua/);
 сайті
Солом’янської
районної
в
місті
Києві
державної
адміністрації
(http://www.solor.gov.ua/) в розділах «Підсумки тижня» (http://www.solor.gov.ua/info/5) в
рамках проекту «7 днів у районі» та «Анонси подій» (http://www.solor.gov.ua/anons/);
 веб-сторінках бібліотек, в блогах «Солом’янка бібліотечна» (http://olgasolom.blogspot.com/);
у власних блогах бібліотек; в соціальних мережах.
З метою більш широкого розвитку національно-патріотичного виховання дітей, молоді та
поширення в суспільстві українських звичаїв, традицій, обрядів в Клубному закладі «Будинок
культури Жуляни» функціонують гуртки за різними напрямами.
У Клубному закладі насичено та цікаво проходили культурно - мистецькі заходи для мешканців
мікрорайону,зокрема за участю ансамблю української народної пісні «Вербиченька», який
неодноразово приймав участь у творчих зустрічах та концертах.
Також у клубному закладі проводяться дитячі творчі виставки та виставки аматорів серед
жителів мікрорайону, цікаві творчі зустрічі, заходи до державних свят.

Протягом 2019 року Солом’янською районною в місті Києві державної адміністрацією
вживались заходи щодо створення належних умов для надання якісних спортивних та
фізкультурно-оздоровчих послуг населенню.
В рамках реалізації міської програми у 4-х закладах загальної середньої освіти були облаштовані
сучасні футбольні поля.
В межах реалізації бюджету участі – громадського бюджету у 2-х закладах загальної середньої
освіти №№ 221, 318 були встановлені скеледроми на загальну суму 425,7 тис. грн, у ліцеї № 144
встановлено дитячий та спортивний майданчики нга суму 360 тис. грн, у закладі дошкільної
освіти дитячий майданчик на суму 341 тис. грн.
На території Солом’янського району м. Києва проводять спортивну та фізкультурно-оздоровчу
роботу серед дітей та молоді 3 дитячо-юнацькі спортивні школи, які підпорядкуванні районному
управління освіти – ДЮСШ №5, ДЮСШ № 12, «Локомотив». В них виховується 1 795 дітей.
Сприяння роботі творчих спілок, Бібліотеки Централізованої бібліотечної системи (далі - ЦБС) Солом’янського району міста Києва
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національно-культурних
товариств,
асоціацій,
інших
громадських та неприбуткових
організацій, які діють у сфері
охорони здоров'я, культури,
фізкультури і спорту, роботи з
молоддю.

3
своїми пріоритетними завданнями вважають широку інформаційно-роз’яснювальну роботу серед
населення, проведення виховних, просвітницьких заходів, що об’єднують українське суспільство
навколо ідеї української державності.
В бібліотеках для дітей Солом’янського району систематично проводяться різноманітні конкурси,
фестивалі та масові заходи. Створені кімнати дитячої творчості, куточки творчого розвитку проводяться майстер класи, літературні години, книжкові та тематичні виставки, творчі зустрічі,
конкурси, видають твори своїх читачів та проводять презентації. Кожна бібліотека має клуб,
студію або гурток за різноманітними напрямками.
В бібліотеках активно створюються меморіальні куточки української звитяги. Проводяться
патріотичні акції допомоги Збройним Силам України, військовослужбовцям, що беруть участь в
ООС, патріотичні флешмоби, акції вияву громадянської позиції, благодійні заходи і концерти,
виставки дитячої творчості, виховні години, презентації авторів і книжок, присвячених героїчним
сторінкам сьогодення України.
Успішно втілено експрес-інформації «Стоп! Фейк», «Замовні матеріали», «Обережно – Брехня»
та інші. Для батьків готуються інформаційні листки з адресами сайтів, які не варто відвідувати
дітям, бо ті популяризують вседозволеність, насилля, тероризм, руйнують моральні засади
людини і суспільства.
Всі бібліотеки ЦБС проводять велику і плідну роботу щодо правового інформування і формування
правової культури територіальної громади. В плані роботи ЦБС і планах роботи бібліотек філіалів виокремлено окремий розділ плану «Право в бібліотечному полі», який передбачає
проведення різних бібліотечних заходів правової тематики. Реалізується загальносистемний
правоосвітній проект правової підтримки громадян «Право на право».
За ініціативи ЦРБ імені Ф.Достоєвського створений загальносистемна програма інформаційнобібліотечного обслуговування соціально незахищених верств населення і людей з обмеженими
фізичними можливостями «Життя – це обов’язок. Виконай його!». Програма передбачає
створення бази даних цих людей, моніторинг їх інформаційних потреб, інформування по цікавих
їм темах, організація їх обслуговування на дому.
Проводиться бібліотечне обслуговування дітей «Бібліотека можливостей»: кожна бібліотека
працює за власним цільовим проектом. Крім того, цього року бібліотеки працюють за
загальносистемною програмою підтримки і просування читання і книги «Драйв читання в
Солом’янці», яка включає три проекти, розраховані на дітей: проект прививання любові до
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читання і формування звички читати як способу життя «Школа неформатних читачів», проект
входження в читання дітей через сучасних письменників, включених до шкільної програми
«Письменник з мого букваря», проект живого спілкування читачів з літературним маестро
«Письменник кличе на урок». В рамках програми проводяться візуально - дозвілеві заходи
«Пасивне навчання»: книжкові виставки, презентації, масові заходи, творчі акції і конкурси.
Реалізуються загальносистемний проект формування навиків та популяризації здорового способу
життя і рухової активності «Рух – життя – майбутнє!»; загальносистемний проект патріотичного
спрямування «Ми сильні!».
Велика увага приділяється роботі з громадськими організаціями.
Відділом молоді та спорту Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
активно співпрацює з громадськими організаціями такими як: ГО Бойових мистецтв Ояма
спортивного клубу «Санчін», Асоціацією бігунів України, ГО «Фізкультурно-спортивний клуб
«Авіатор» м. Києва, ГО «Спортивний клуб «Дельта», Асоціацією Тайфун з рукопашного бою,
ГО «Федерація судно модельного спорту України» та іншими.
17.04.2019 року - проведення легкоатлетичного пробігу «Солом’янська миля» серед учнівської
та студентської молоді Солом’янського району м. Києва. Стадіон Національного авіаційного
університету, просп. Любомира Гузара, 1. Участь у заході взяли 120 осіб.
18.04.2019 року - проведення факельної естафети за участі учнів та студентів навчальних
закладів Солом’янського району м. Києва в рамках «Всесвітнього бігу заради гармонії». Участь
у заході взяли 200 осіб.
04.05.2019 року – змагання з судномодельного спорту у розділі радіокерованих моделей-копій
за участю громадської організації «Федерація судно модельного спорту України». Участь у
заході взяли 95 осіб.
17.05.2019 року – змагання з карате серед команд спортивних клубів Солом’янського району м.
Києва за участі ГО Бойових мистецтв Ояма спортивного клубу «Санчін» на базі клубу за місцем
проживання «Надія» за адресою: вул. Уманська, 31, корпус 2. Участь у заході взяли 60 осіб.
25.05.2019 року – змагання з бойового мистецтва «Дракон» серед дітей та підлітків
Солом’янського району м. Києва на базі клубу за місцем проживання «Олімпік» за адресою:
вул. Стадіонна, 13. Участь у заході взяли 80 осіб.
З нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту спільно з асоціацією бігунів України
21.09.2019 року проведено традиційний Солом’янський легкоатлетичний пробіг у парку
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«Відрадний». Участь у заході взяли 220 осіб.
27.09.2019 року були організовані та проведені змагання «Стрімкий м’яч» з футболу серед
команд юнаків закладів загальної середньої освіти Солом’янського району м. Києва спільно з
громадською організацією «Фізкультурно-спортивний клуб «Авіатор». У заході взяли участь
біля 50 осіб.
12.10.2019 року було організовано та проведено спортивний захід «Мала олімпіада бойових
мистецтв» серед дітей та молоді у Солом’янському районі м. Києва спільно з громадською
організацією Бойових мистецтв спортивного клубу «Санчін» та громадської організацією
«Асоціація «Тайфун». У заході взяли участь 100 спортсменів.
21.12.2019 року відбулися змагання з рукопашного бою «Солом’янський боєць» серед команд
спортивних клубів за місцем проживання. Змагались за перемогу понад 85 дітей та підлітків
району віком від 6 до 15 років.
Громадські організації залучались до участі в проведенні засідань Координаційної ради з питань
профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії та алкоголізму при Солом’янській
районній в місті Києві державній адміністрації.
Створення умов для занять Протягом 2019 року Солом’янською районною в місті Києві державної адміністрацією
фізичною культурою і спортом за вживались заходи щодо створення належних умов для надання якісних фізкультурномісцем проживання населення та оздоровчих послуг населенню.
в місцях масового відпочинку.
На 40 спортивних майданчиках за місцем проживання, що знаходяться на балансі Комунального
підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м.
Києва», були встановлені спортивні комплекси вуличного типу «WORKOUT» за адресами: вул.
Антонова Авіаконструктора, 2/32; вул. Антонова Авіаконструктора, 4; вул. Антонова
Авіаконструктора, 11; вул. Антонова Авіаконструктора, 13;
вул. Івана Світличного, 6; просп. Повітрофлотський, 12/6; просп. Повітрофлотський, 17;
просп. Повітрофлотський, 21/2; вул. Уманська, 49; Чоколівський бульв., 10-12; Чоколівський
бульв., 20; Чоколівський бульв., 30-32; вул. Івана Світличного, 6; вул. Волинська, 69;
вул. Народного Ополчення, 6; просп. Повітрофлотський, 51; вул. Донецька, 53; вул. Волинська,
17/28; просп. Повітрофлотський, 52; вул. Городня, 7; вул. Липківського, 37; вул. Кривоноса, 7;
вул. Преображенська, 40; просп. Лобановського, 41; просп. Лобановського, 53;
вул. Василенка, 9; вул. Василенка, 8; вул. Василенка, 12; вул. Василенка, 23-а; вул.
Метробудівська, 8; вул. Метробудівська, 18; бульв. Вацлава Гавела, 53; просп. Відрадний, 32;
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бульв. Вацлава Гавела, 40-Б; бульв. Вацлава Гавела, 36-В; вул. Михайла Донця, 27;
вул. Михайла Донця, 25/89; вул. Олекси Тихого, 55/13;
вул. Машинобудівна, 24;
вул. Ніжинська, 7;бульв. Вацлава Гавела, 46-А.
На територіях 3-х скверів району Комунальним підприємством по утриманню зелених
насаджень Солом’янського району м. Києва протягом звітного періоду були встановлені
спортивні майданчики по типу
«street workout» за адресами: вул. Волгоградська, 31-33;
вул. Донецька, 57-а; вул. Глінки, 6.
Також були проведені ремонтні роботи елементів спортивних майданчиків, що розташовані
в
парку «Відрадний» (вул. Героїв Севастополя, 37-А); у сквері по просп. Валерія
Лобановського, 27-33 та у сквері на розі вул. Олексіївська та вул. Преображенська.
Протягом 2019 року по галузі житлово-комунальне господарство були проведені наступні
роботи: реконструкція футбольного майданчика біля будинків № 38-Г та 40 по бульв. Вацлава
Гавела (реалізація громадського проекту №242); реконструкція футбольного майданчика по
просп. Повітрофлотському, 17 (реалізація громадського
проекту №246); облаштування
комплекного спортивного майданчика біля будинку № 13 по вул. Авіаконструктора Антонова
(реалізація громадського проекту №244); облаштування спортивного майданчика за адресою:
вул. Івана Пулюя, 2; облаштування спортивного майданчика по типу «WORKOUT» за адресою:
вул. Андрія Головка, 31; освітлення баскетбольного майданчика по вул. Академіка Янгеля, 22
(реалізація громадського проекту № 1213); освітлення баскетбольного майданчика по
вул. Металістів, 5 (реалізація громадського проекту № 1095).
На території Солом’янського району м. Києва проводять спортивну та фізкультурно-оздоровчу
роботу серед дітей та молоді 5 дитячо-юнацькі спортивні школи, з яких:
- у підпорядкуванні районного управління освіти
ДЮСШ №5 (де працює 19 тренерів (17 штатних) та тренується 557 дітей, види спорту –
баскетбол, волейбол, гімнастика художня, таїландський бокс, фехтування);
ДЮСШ №12 (де працює 27 тренерів (22 штатних) та займається 623 дітей, види спорту баскетбол, боротьба греко-римська, пляжний волейбол, регбі, спортивне орієнтування);
ДЮСШ «Локомотив» (де працює 21 тренер (14 штатних) та займається 588 дітей, види спорту футбол, пляжний футбол, таеквон-до).
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з веслування на
байдарках і каное та комплексна дитячо-юнацька школа «Локомотив» Південно-Західної
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залізниці (працює 5 тренерів (3 штатні) та займається 48 дітей);
Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів «Прометей» (працює 9 тренерів (4
штатні) та тренується 96 осіб, види спорту – пляжний волейбол, бочча, футбол ДЦП,
пауерліфтинг, легка атлетика, спортивне орієнтування).
Також на території району функціонує загальноосвітній навчальний заклад «Київський
спортивний ліцей-інтернат», де навчаються 320 дітей та працює 28 вчителя-тренера з видів
спорту ( з них 27 штатних).
Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація працює над створенням рівних
можливостей для всіх дітей, які навчаються в закладах освіти Солом’янського району,
здійснює заходи для підвищення якості та ефективності сучасних технологій навчання й
виховання, впроваджує в закладах освіти району систему дій щодо підтримки талановитих
дітей, забезпечує контроль та методичну допомогу діяльності педагогічного та
адміністративного складу працівників закладів освіти району.
Державна мова займає чільне місце в навчальному процесі загальноосвітніх навчальних
закладах району. У закладах освіти виключно українською мовою ведеться діловодство та
викладання навчальних предметів.
У районі нараховується 53 заклади освіти з українською мовою навчання, з російською
мовою навчання – 2 (спеціалізована школа № 71, гімназія № 178), у спеціалізованій школі
№71 відкрито україномовні класи.
У Солом’янському районі м. Києва є два навчвальних закдади із поглибленим вивченням
української мови та літератури – спеціалізовані школи № 43 та № 187.
Пільгові категорії населення забезпечуються лікарськими засобами відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1303 «Про впорядкування безоплатного та
пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» та в межах фінансування. У
2019 році за пільговими рецептами було відпущено ліки на загальну суму 6633,839 тис.грн. (у
2018 році – 4479,895 тис.грн.).
Впродовж 2019 року Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація здійснювала
облік дітей дошкільного та шкільного віку.
Загальну середню освіту в районі отримують 29538 учнів, дошкільну – 10410 вихованців,
позашкільну – 10990 дітей.
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У Солом’янському районі створені умови у закладах загальної середньої освіти для навчання
дітей з особливими освітніми потребами: функціонують спеціальна школа «Надія», Навчальнореабілітаційний центр № 17 та 50 інклюзивних класів.
В Солом’янському районі міста Києва функціонує 21 ЗДО комбінованого і компенсуючого
типу, які надають необхідну реабілітаційно-корекційну допомогу.
В закладах дошкільної освіти та школах-дитячих садках Солом’янського району м. Києва
незалежно від форми власності виховуються діти, що мають різний соціальний статус: під
опікою – 6, з багатодітних сімей – 485, діти з інвалідністю - 32, дітей, батьки яких є учасниками
антитерористичної операції, які мають додаткову пільгу, зокрема, мають право на безкоштовне
харчування – 408.
Електронний запис дітей до дошкільних навчальних закладів комунальної власності міста Києва
дозволяє обліковувати дітей, що потребують дошкільної освіти.
Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація приділяє значну увагу в
забезпеченню найменших мешканців району дитячими дошкільними навчальними закладами,
зміцненню матеріально-технічної бази та якості педагогічної роботи яка відповідала би вимогам
столичній освіти.
Протягом 2019 року Солом’янським районним центром зайнятості надавалась допомога у
працевлаштуванні випускників шкіл, які звернулись до центру зайнятості.
Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією проводились звірки із
Солом’янським районним центром зайнятості щодо зайнятості неповнолітніх, які влаштовані на
підприємства різних форм власності та працевлаштування за 2019 рік до служби у справах дітей
Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації неповнолітні не звертались.
У 2019 році Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечувала
школярів, які навчаються у комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками в
межах доведених бюджетних призначень; працювала над створенням рівних можливостей для
виховання та навчання дітей, здійснювала заходи для підвищення якості та ефективності
сучасних технологій навчання та виховання, забезпечувала консультативну та методичну
допомогу для діяльності учнівського та педагогічного колективів.
Учні 1-8 класів закладів району на 100% забезпечені підручниками, учні 4, 7 класів
забезпечені підручниками на 75 %, учні 9-11 класів – на 97 %.
В освітньому процесі використовуються і підручники попередніх років видання, які учителі

12

Подання допомоги випускникам
шкіл у працевлаштуванні.

13

Забезпечення
школярів,
які
навчаються в державних і
комунальних
навчальних
закладах,
безоплатними
підручниками в межах доведених
бюджетних
призначень,
створення умов для самоосвіти.
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адаптують до нової програми, а також електронні версії підручників, які розміщені на сайті
Міністерства освіти і науки України..
Організація
роботи
щодо Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація у 2019 році проводила відповідну
запобігання
бездоглядності роботу щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх, зокрема: проводились рейди у
неповнолітніх.
неблагополучні сім’ї, вивчалися умови проживання учнів; педагогічними колективами
надавалася консультативна та психологічна допомога дітям, які схильні до правопорушень,
бродяжництва, безпритульності; психологами навчальних закладів здійснювалась психологопедагогічна профілактика та корекція з питань відхилень у поведінці учнів; працювали
консультативні пункти довіри; проводились правові бесіди, лекції, батьківські збори тощо.
На прикінці 2019 року на обліку в службі у справах дітей та сім’ї Солом’янської районної в місті
Києві державної адміністрації (далі – служба) перебувало 50 дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах, з них: - 3 дитини, які зазнали насильства в сім‘ї; - 47 дітей, батьки яких
ухиляються від виконання батьківських обов‘язків.
З метою запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, бродяжництву та жебрацтву
серед неповнолітніх, службою спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
сектором ювенальної превенції Соломянського УП ГУНП у м. Києві на території району
проведено 24 профілактичних рейди “Діти вулиці”, під час яких обстежено 125 сімей, в яких
діти опинились у складних життєвих обставинах. З батьками було проведено профілактичні
бесіди, попереджено про адміністративну відповідальність за неналежне виконання своїх
батьківських обов’язків щодо дітей.
Службою вживаються всі необхідні заходи щодо вирішення питання про подальшу долю дітей,
які перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації.
Так, за 2019 рік в Центрах перебувало 7 дітей Солом’янського району м. Києва. Результатом
проведеної роботи було наступне:
- щодо 8 дітей подано позов до суду про позбавлення батьків батьківських прав;
- щодо 4 дітей позов задоволено;
- щодо 6 дітей справа перебуває на розгляді в суді;
- щодо 2 дітей збираються документи на позбавлення батьків батьківських прав;
- щодо скасування усиновлення позовні заяви не подавались.
Протягом 2019 року службою подано до Солом‘янського районного суду м. Києва 8 позовних
заяв про позбавлення батьків батьківських прав, з яких 4 позовні заяви задоволено, 4 перебуває
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на розгляді суду.
З навчальних закладів всіх рівнів акредитації до служби протягом 2019 року надійшло 43
клопотання щодо надання погодження на відрахування студентів, які за різних обставин не
можуть продовжувати навчання у зазначеному закладі. За результатом проведеної роботи з
неповнолітніми та їх батьками було надано 17 відмов та 26 погоджень.
З метою захисту житлових прав та інтересів дітей на контроль було поставлено 8 квартир.
У 2019 році до служби з питань працевлаштування та видачі направлення до центру зайнятості
неповнолітні не звертались. З метою контролю за дотриманням законодавства про працю
неповнолітніх щоквартально проводяться звірки із центром зайнятості щодо неповнолітніх, які
влаштовані на підприємства різних форм власності, аналізується становище молоді на ринку
праці.
Співробітниками служби для здійснення контролю за організацією роботи адміністрацій
навчальних закладів району щодо профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності,
злочинності та правопорушень, негативних явищ в учнівському середовищі, здійснення
соціального захисту дітей протягом звітного періоду здійснено перевірки 10 навчальних
закладів, про що складені відповідні довідки.
Службою проводиться інформаційно-роз‘яснювальна та правоосвітня робота з дітьми, їх
батьками або особами які їх замінюють. Так, для учнів навчальних закладів району проведено 14
правоосвітніх і профілактичних бесід щодо попередження шкідливих звичок та негативних
явищ у підлітковому середовищі, заходами охоплено 965 осіб.
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Вирішення
відповідно
до
законодавства питань про повне
державне утримання дітей-сиріт і
дітей, які залишилися без
піклування батьків, у школахінтернатах, дитячих будинках, у
тому числі сімейного типу,
професійно-технічних
навчальних
закладах
та
утримання за рахунок держави
осіб, які мають вади у фізичному
чи розумовому розвитку і не
можуть навчатися в масових
навчальних
закладах,
у
спеціальних
навчальних
закладах,
про
надання
громадянам пільг на утримання
дітей
у
школах-інтернатах,
інтернатах при школах, а також
щодо оплати харчування дітей у
школах (групах з подовженим
днем).
Вирішення питань про надання
неповнолітнім,
студентам,
пенсіонерам та інвалідам права
на безкоштовне і пільгове
користування
об'єктами
культури, фізкультури і спорту, а
також
визначення
порядку
компенсації
цим
закладам
вартості
послуг,
наданих

3
У разі неможливості влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
на виховання в сім`ю, ці діти влаштовуються на повне державне утримання до дитячих закладів.
Одночасно в службі продовжується робота щодо пошуку сімей, на виховання в які можуть бути
влаштовані діти. Інформація про необхідність влаштування дитини до однієї з сімейних форм
виховання надається до районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та
Міського центру дитини служби у справах дітей та сім`ї Київської міської державної
адміністрації. Діти перебувають на обліку дітей, які можуть бути усиновлені, на них складені
анкети.
Службою здійснюються перевірки державних дитячих закладів з питань створення належних
умов утримання, виховання та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. За результатами перевірок складені відповідні довідки.

Протягом 2019 року у Солом’янському районі м. Києва діти із багатодітних сімей, діти із
малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,
здобували позашкільну освіту безоплатно.
Також, діти та підлітки пільгових категорій мають можливість безкоштовно відвідувати гуртки
та секції у клубах за місцем проживання Солом’янського району м. Києва.
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безкоштовно або на пільгових
умовах, в межах доведених
бюджетних призначень.
Реєстрація
відповідно
до
законодавства
статутів
(положень) розташованих на
відповідній території закладів
охорони здоров'я, навчальновиховних,
культурно-освітніх,
фізкультурно-оздоровчих
закладів незалежно від форм
власності; внесення пропозицій
до відповідних органів про
ліцензування
індивідуальної
підприємницької діяльності у
сфері охорони здоров'я.

3

Виконання
функцій
розпорядника коштів, замовника,
виконавця робіт, відповідального
за
поточне
утримання
амбулаторій
загальної
практики/сімейної медицини для
забезпечення
реформування
медичної галузі (організаційноправові та фінансові питання їх
відкриття та функціонування)
відповідно до рішення Київської
міської ради про бюджет міста

Заклади охорони здоров'я, які передані до управління Солом’янської районної в місті Києві
державної адміністрації (КНП «Консультативно-діагностичний центр» Солом’янського району
м.Києва, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Солом’янського району
м.Києва, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Солом’янського району
м.Києва ), здійснюють діяльність відповідно до затверджених розпорядженнями виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) статутів та ліцензій
Міністерства охорони здоровя України на медичну практику.
Статути закладів і установ культури, які віднесені до сфери управління Солом’янської районної
в місті Києві державної адміністрації затверджувались розпорядженнями голови Солом’янської
районної в місті Києві державної адміністрації та реєструвались у відділі державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом’янської районної в місті Києві державної
адміністрації.
У 2019 році управлінням освіти здійснювались заходи щодо вивчення потреб і попиту
мешканців району для створення отпимальної мережі закладів освіти. Творча група працює над
створеннями оновлених статутів закладів освіти відповідно до вимог Закону України «Про
освіту».
Для забезпечення відкриття та утримання амбулаторій загальної практики-сімейної медицини
відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.03.2011 №340 “Про визначення замовників проектування,
реконструкції, капітального ремонту, облаштування приміщень під розміщення амбулаторій
лікарів сімейної медицини в м. Києві” та від 28.09.2011 №1781 «Про внесення змін до додатка
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 11.03.2011 №340» було проведено організаційно-правові та фінансові заходи
щодо реформування медичної галузі в Солом’янському районі.
На території Солом’янського району м. Києва функціонують 28 амбулаторій загальної
практики/сімейної медицини.Утримання амбулаторій загальної практики/сімейної медицини
здійснюється в межах затверджених кошторисів центрів первинної медико-санітарної допомоги,
до складу яких входять амбулаторії.
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Києва на відповідний рік.
Вирішення питань призначення
на посади та звільнення з посад
керівників
комунальних
лікувально-профілактичних
закладів,
які
передані
в
управління
відповідним
районним
в
місті
Києві
державним адміністраціям, в
порядку,
визначеному
законодавством.
Встановлення плати для батьків
за перебування (харчування)
дітей у державних, комунальних
дошкільних
навчальних
закладах.

3
Питання призначення або звільнення на посади керівників закладів охорони здоров’я, які
передано до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
здійснюється розпорядженням голови Солом’янської районної в місті Києві державної
адміністрації за погодженням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом укладання з ними контракту на
термін визначений чинним законодавством.

Відповідно до наказу управління освіти Соломянської районної в місті Києві державної
адміністрації від 06.03.2017 №58 встановлена вартість харчування:
ясельного віку закладах дошкільної освіти загального розвитку – 22 грн. 10 коп.,
для дітей садового віку – 34 грн. 90 коп.;
в санаторних закладах (групах) для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями
органів дихання, для дітей з хворобами органів травлення, дошкільному навчальному закладі №
460 для дітей з вадами опорно-рухового апарату, в групах з цілодобовим перебуванням дітей:
для дітей ясельного віку – 33 грн. 40 коп.,
для дітей садового віку – 47 грн. 85 коп.;
в санаторних закладах дошкільної освіти для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та
після виліковування від туберкульозу:
для дітей ясельного віку – 41 грн.60 коп.;
для дітей садового віку – 61 грн. 40 коп.;
для дітей, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС:
для дітей ясельного віку – 33грн.60 коп.,
для дітей садового віку – 43 грн.40 коп.
Від сплати за харчування дитини звільнено батьків у спеціальних закладах (групах) та школахдитячих садках (групах): № 51, № 191 для дітей з порушеннями зору; № 17,№ 191, № 376,
№ 383, № 395, № 677, № 713, ШДС «Відродження» для дітей з порушеннями мовлення; № 460
для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату; № 17, № 654 для дітей з затримкою
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психічного розвитку та розумово відсталих, у санаторних дошкільних навчальних закладах
№ 146, № 382 для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після виліковування від
туберкульозу, працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових
обов’язків, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і
виховуються в сімях і діти з інвалідністю, сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за
попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпеченості
прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування
дитини. Сім”ям, які мають 3 і бальше дітей встановлено 50% батьківської плати.
Встановлена пільга за харчування дітей із сімей учасників антитерористичної операції та
визначено розмір батьківської плати 1 грн на місяць у дошкільних навчальних закладах та
школах-дитячих садках.
Розмір щомісячної плати за навчання в школах естетичного виховання Солом’янського району
затверджений розпорядженнями Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
від 05.10.2018 № 709 « Про затвердження розміру щомісячної батьківської плати за навчання у
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (шкіл естетичного виховання)
Солом'янського району на 2018-2019 навчальний рік», зареєстрованого Головним
територіальним управлінням юстиції у мітсі Києві 19 жовтня 2018 року № 216/2064 та від
30.08.2019 № 674
«Про затвердження розміру щомісячної батьківської плати за навчання у
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (шкіл естетичного виховання)
Солом'янського району на 2019-2020 навчальний рік», зареєстрованого Головним
територіальним управлінням юстиції у місті Києві 18 вересня 2019 № 212/2389 за поперднім
погодженням з Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
Протягом 2019 року Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією
здійснювалось преміювання керівників закладів та установ культури, які віднесені до сфери їх
управління, за погодженням з Департаментом культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), а також їм були встановлені відповідні
доплати та надбавки.
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Погоджувати розмір плати за
навчання
дітей
у
школах
естетичного виховання шляхом
видачі розпорядження голови
районної в місті Києві державної
адміністрації
за
попереднім
письмовим
погодженням
з
Головним управлінням культури
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
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Встановлювати
доплати
і
надбавки
та
здійснювати
преміювання керівникам закладів
та
установ
культури,
які
віднесені до сфери їх управління,
за погодженням з Головним
управлінням
культури
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виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
23
Встановлювати додаткові пільги Згідно ст.26, закону України «Про позашкільну освіту» в школах естетичного виховання діти із
з
плати
за
навчання
у багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені
позашкільних
навчальних батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно.
закладах (школах естетичного
виховання), які передані до
сфери їх управління відповідно
до статті 26 Закону України "Про
позашкільну
освіту",
за
погодженням
з
Головним
управлінням
культури
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
24
Подання
кандидатур
щодо Відповідно до Закону України «Про освіту»Солом’янська районна в місті Києві державна
призначення
на
посади адміністрація
здійснює погодження
посад керівників дошкільних та загальноосвітніх
керівників навчальних закладів, навчальних закладів комунальної власності; здійснює призначення на посади керівників
переданих
в
установленому позашкільних навчальних закладів комунальної власності та звільнення керівників
порядку до сфери управління позашкільних, дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності в
відповідної районної в місті порядку, визначеному законодавством.
Києві державної адміністрації.
Додаток 7. Перелік повноважень у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
1
Внесення
пропозицій Протягом 2019 року Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією
виконавчому органу Київської пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній
міської ради (Київській міській адміністрації) щодо регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
державній
адміністрації)
з середовища на території відповідного району не вносились.
власної ініціативи, а також
висловлення пропозицій щодо
наданих проектів рішень, що
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подаються на розгляд Київраді
виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською
державною адміністрацією) у
порядку,
визначеному
Регламентом, щодо регулювання
земельних відносин та охорони
навколишнього
природного
середовища
на
території
відповідного району.
Внесення
пропозицій
виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській
державній
адміністрації)
з
власної ініціативи, а також
висловлення пропозицій щодо
наданих проектів рішень, що
подаються на розгляд Київраді
виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською
державною адміністрацією) у
порядку,
визначеному
Регламентом, щодо проектів
рішень, що подаються на розгляд
Київраді її виконавчим органом
(Київською міською державною
адміністрацією), щодо проектів
місцевих
програм
охорони
довкілля, участь у підготовці
загальнодержавних
і
регіональних програм охорони

3

Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією направлені пропозиції
виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо
переліку природоохоронних заходів для фінансування з Київського міського фонду охорони
навколишнього природного середовища на 2019 рік.

48

№
з/п
1
3

1

Перелік повноважень

Стан виконання у 2019 році

2
3
довкілля.
Погодження
на
території Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація не має повноважень щодо
відповідного
району погодження розпоряджень про надання дозволу на видалення зелених насаджень.
розпоряджень
виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
про
надання
дозволу на видалення зелених
насаджень.
Додаток 8. Перелік повноважень у галузі соціального захисту населення
Вирішення
відповідно
до У 2019 році Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією проводилась
законодавства
питань
про відповідна робота по наданню соціально-побутових пільг пенсіонерам, інвалідам та учасникам
подання допомоги інвалідам, війни, сім’ям загиблих, дітям-в’язням фашистських концтаборів, особам які були насильно
ветеранам війни та праці, сім'ям вивезені з території колишнього СРСР у період війни, інвалідам з дитинства, особам які
загиблих
(померлих
або постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, ветеранам праці та іншим.
визнаних такими, що пропали Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація обслуговує ветеранів війни у
безвісти) військовослужбовців, а кількості
– 7751 в тому числі:
також
військовослужбовців,
– 1188;
звільнених
у
запас
(крім - інвалідів Великої Вітчизняної війни
військовослужбовців строкової - учасників бойових дій
– 3370;
служби) або відставку, інвалідам - учасників війни
– 1867;
з дитинства, багатодітним сім'ям. - сімей загиблих воїнів
– 35;
- вдів учасників бойових дій та учасників війни

– 1291.

Управлінням праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві
державної адміністрації (далі: Управління) разом із соціальними службами та ветеранськими
організаціями проводиться роз’яснювальна робота серед учасників АТО, членів їх сімей щодо
призначення одноразових та щомісячних виплат, передбачених рішеннями Київської міської
ради від 09.10.2014 № 271/271 “Про затвердження Порядку надання допомоги киянам учасникам антитерористичної операції та сім'ям киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції” та від 09.12.2014 № 525/525 “Про внесення змін до деяких рішень
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Київської міської ради щодо надання допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції
та сім’ям киян, які загинули під час проведення антитерористичної операції”.
Протягом 2019 року управління праці та соціального захисту населення Солом’янської районної
в місті Києві державної адміністрації звернулося 24 сім’ї учасників антитерористичної
операції/операції об’єднаних сил щодо призначення щомісячної адресної матеріальної допомоги
для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
На даний час в Солом’янському районі міста Києва проживають 16 родин загиблих, які брали
участь в антитерористичній операції.
Управлінням праці та соціального захисту населення сім’ям киянам, які загинули під час
проведення антитерористичної операції, встановлено статус “Член сім’ї загиблого” 52 особам, з
них видано 42 посвідчення дорослим особам та 10 довідок неповнолітнім дітям до 16 років.
Також встановлено статус “Особа з інвалідністю внаслідок війни” 215 мешканцям
Солом’янського району - учасникам антитерористичної операції/операції об’єднаних сил.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012 року “Про
затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів,
дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів” (із змінами,
внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 1085 від 28.11.2012 року, № 306
від 06.08.2014 року, № 374 від 11.08.2014 року) Управлінням ведеться облік
військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил,
Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового,
начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління державної
охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних
із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) та перебували
безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також працівників
підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в
антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством
та які потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від
встановлення їм інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій чи висновків
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лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів.
Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції технічними та іншими засобами
реабілітації забезпечуються позачергово.
Протягом 2019 року до Управління звернулися 16 учасників антитерористичної операції, які
були забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 року за № 200 “Про
затвердження Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті на
забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним
лікуванням” Управління забезпечує осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної
операції та яким встановлено статус учасника бойових дій, чи інваліда війни безоплатними
путівками до санаторно-курортних закладів, згідно з медичними рекомендаціями в порядку
черговості, в міру надходження путівок.
Протягом 2019 року за санаторно-курортними путівками до Управління звернувся 69 учасник
антитерористичної операції, з яких 36 учасника АТО отримали санаторно-курортні путівки.
Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 221 “Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної
операції” надано 27 учасникам АТО направлення на психологічну реабілітацію.
За допомогою у працевлаштуванні до Солом’янського районного центру зайнятості звернулися
46 осіб демобілізованих із військової служб, яким оформлена допомога по безробіттю.
Демобілізованим учасникам антитерористичної операції надано весь спектр соціальних послуг
щодо сприяння у працевлаштуванні, зокрема, вони відвідали семінар із загальних питань
зайнятості населення та стану ринку праці, семінар “Техніка пошуку роботи. Використання
джерел інформації про вакансії”. Також, взяли участь в заході проведеному на базі Київського
міського центру зайнятості для учасників АТО, відвідали ярмарок вакансій для безробітних,
отримали інформаційні та профорієнтаційні консультації, ознайомились із можливістю, у разі
потреби та з урахуванням на ринку праці, проходження професійної підготовки, перепідготовки
або підвищення кваліфікації.

51

№
з/п
1

Перелік повноважень

Стан виконання у 2019 році

2

3
За звітний період призначено субсидії на житлово-комунальні послуги 14111 сім’ям. Станом на
01.01.2020 субсидію отримують 15298 сімей.
Спеціалістами Управління проводиться моніторинг підприємств, установ, організацій району
щодо дотримання роботодавцями соціальних гарантій військовослужбовців, які мобілізовані на
військову службу в особливий період.
За звітний період призначено субсидій на житлово-комунальні послуги 32790 сім’ям.
Відмовлено в субсидії 6 сім’ям. Станом на 01.01.17 субсидію отримують 28284 сім’ї.
Протягом 2019 року за рахунок різних джерел призначено матеріальну допомогу 1289 чол. на
загальну суму 18584714,54 грн
- через управління праці та соціального захисту населення призначено матеріальну допомогу
3448 чол. на суму 17894089,04 грн.. за рахунок коштів міської цільової програми «Турбота.
Назустріч киянам» ;
- через Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат призначено
матеріальну допомогу 51 чол. на суму 39125,50 грн. за рахунок коштів державного бюджету.
Надана матеріальна допомога на поховання 192 чол. на суму 651500,00 грн.. через Київський
міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат за рахунок коштів міської
цільової програми «Турбота. Назустріч киянам».
Протягом 2019 року управлінням праці та соціального захисту населення Солом’янської
районної в місті Києві державної адміністрації призначено та перераховано допомоги 658
інвалідам з дитинства та державної соціальної допомоги 519 особам, які не мають права на
пенсію, державних соціальних допомог 731 малозабезпеченій сім’ї (в тому числі 39
багатодітним сім’ям, в яких виховується 128 дітей)

2

Організація
для
малозабезпечених
громадян
похилого
віку,
інвалідів
будинків-інтернатів, побутового
обслуговування, продажу товарів
у спеціальних магазинах і

Протягом 2019 року в територіальному центрі соціального обслуговування населення
Солом’янського району м. Києва (далі – територіальний центр) відділеннями соціальної
допомоги прийнято на облік 115 чол., і на надомне обслуговування взято 151 чол., знято з обліку
311 чол., з надомного обслуговування - 161чол.
На 01.01.2020 року в територіальному центрі перебуває на обліку 2985 осіб, з них на надомному
обслуговуванні - 1148 чоловік, 1802 громадян перебувають на обліку у відділенні денного
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відділах за соціально доступними перебування та відділенні організації надання адресної допомоги та виконання соціальних
цінами, а також безоплатного програм, 35 дітей з інвалідністю зараховані в дві групи, які щоденно проходять реабілітацію.
харчування.
Протягом 2019 року за рахунок міської програми «Турбота. Назустріч киянам» отримали
харчування 293 чол. на загальну суму 1362,7 тис.грн., з них:
- 268 малозабезпечених громадян (в тому числі 174 чол. отримали гарячі обіди додому) на
загальну суму 1128 тис.грн.;
- 25 дітей з інвалідністю на загальну суму 234,7 тис.грн.
Фінансування здійснюється за рахунок місцевого бюджету.
До Дня людини похилого віку та Міжнародного дня осіб з інвалідністю отримали продуктові
набори 1003 особи з інвалідністю та 1925 осіб похилого віку на загальну суму 875179,20 грн.
Побутові послуги отримали 6131 чоловік, з них:
- ремонт взуття – 562 чол.;
- перукарські послуги – 2 370 чол. (перукар ТЦ );
- прання білизни – 2175 чол. (майстер ТЦ);
- ремонт одягу – 376 чол. ( майстер ТЦ);
- послуги через банк одягу речами, які були у використанні – 648 чол. (безкоштовно).
Відділенням денного перебування надані наступні послуги:
- медичною сестрою було прийнято 11874 осіб (вимірювання артеріального тиску, надані
консультації, поради);
- аромафітотерапія – 320 ос.- 6757 відвідувань;
- ЛФК – 195 чол. – 4451 відвідування;
- проведено масажів –317 чол., 2781 сеансів;
- проведено 3088 сеансів (89 чол.) на 2-х лікувальних кушетках «Серагем Мастер».
Відділенням проведено культурно-масові заходи:
- лекції та бесіди на актуальні теми для 1045 чол.;
- творчі зустрічі для 1042 чол.;
- відвідування Національного академічного драматичного театру ім. І.Франка -269 чол.;
- МКЦ ім. Козловського - 43 чол.;
- відвідування Київського національного академічного театру оперети – 125 чол.;
- відвідування російського драматичного театру ім. Л.Українки – 97 чол.
- відвідування Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я» - 209 чол.
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- екскурсія до Межигіря – 50 чол.;
- екскурсія до музею «Народної архітектури та побуту» в м. Переяслав – Хмельницький – 50
чол.;
- екскурсія до музею живої історії «Мамаєва слобода» – 30 чол.
Протягом 2019 року двома мулитидисциплінарними бригадами надано 340 соціальних послуг, з
них 104 послуг – генеральне прибирання, 229 послуг – дотримання особистої гігієни та 7 –
інших послуг.
З жовтня 2012 року при територіальному центрі відкритий «Університет третього віку» для
мешканців Солом’янського району. Навчальний рік університету з 1 жовтня по 25 травня.
Протягом 2018-2019 навчального року слухачами університету були 192 мешканця
Солом’янського району, яким надано 4 498 послуг. При університеті функціонують наступні
факультети:
- психології – 63 чол.;
- іноземної мови – 43 чол.;
- хореоргафічний – 38 чол.;
- літературний – 17 чол.;
- хоровий спів – 60 чол.;
- оздоровчої йоги – 17 чол.;
- країнознавство – 23 чол.;
- театрального мистецтва - 13 чол.;
- здорового способу життя – 31 чол.
Для підвищення зацікавленості роботодавців в співпраці із службою зайнятості остання
організовує: персональні зустрічі та проведення співбесіди з представниками на вакантні
посади, організовує участь роботодавців у масових заходах (ярмарках вакансій, презентаціях
професій та підприємств, семінарах, днях відкритих дверей).
За звітний період відбулось 93 семінари за участю 771 підприємства, презентацій -7, в яких
прийняли участь 79 безробітних осіб. Також було проведено 20 ярмарок вакансій за участю 21
роботодавця, в яких зв’яли участь 231 безробітна особа.
Постійно проводиться активна робота з організації зайнятості осіб, які потребують соціального
захисту. В 2019 році на обліку в районному центрі зайнятості перебували 597 осіб, що мали
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Протягом січня-грудня 2019 року

Внесення
пропозицій
виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській
державній
адміністрації)
з
власної ініціативи, а також
висловлення пропозицій щодо
наданих проектів рішень, що
подаються на розгляд Київраді
виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською
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державною адміністрацією) у
порядку,
визначеному
Регламентом, щодо проектів
рішень, що подаються на розгляд
Київраді її виконавчим органом
(Київською міською державною
адміністрацією), щодо цільових
місцевих програм поліпшення
стану безпеки і умов праці та
виробничого
середовища,
територіальних
програм
зайнятості та заходів щодо
соціальної захищеності різних
груп населення від безробіття,
організація їх виконання.

3
організовано 93 семінари з 771 представником роботодавців. За звітний період Солом’янською
районною філією Київського міського центру зайнятості були укладені договори на організацію
громадських та інших робіт тимчасового характеру, в яких взяли участь 298 осіб.
З метою зниження рівня виробничого травматизму, запобіганню нещасним випадкам та
професійним захворюванням на виробництві у 2019 році з представниками підприємств,
установ та організацій Солом’янського району організовано та проведено:
12 лютого 2019 року нараду з питання «Про стан травматизму на підприємствах, установах та
організаціях Солом’янського району міста Києва за 2018 рік» за участю завідувача сектору з
питань охорони праці Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Лисенка С.І.
З нагоди Всесвітнього дня охорони праці за участю головного інспектора з питань охорони
праці профспілки працівників охорони здоров’я України Фесана В.О. та представників
підприємств, організацій та установ району 25 квітня проведено круглий стіл з питання:
«Безпечне та здорове майбутнє праці».
Керівникам підприємств, установ та організацій району направлено звернення голови
адміністрації з питання підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Тижня охорони
праці в Україні у рамках Всесвітнього дня охорони праці під девізом «Безпечне та здорове
майбутнє праці».
Звернення голови також розміщено на WEB-сторінці адміністрації.
19 липня 2019 року нараду з питання «Стан травматизму на підприємствах, установах та
організаціях Солом’янського району у I півріччі 2019 року» де присутнім був доведений аналіз
виробничого травматизму на підприємствах району.
05 листопада 2019 року нараду з питання «Аналіз виробничого травматизму на підприємствах, в
установах та організаціях Солом’янського району за 9 місяців 2019 року».
На виконання п.6 Протоколу №4/19 від 08.04.2019 Комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій мною, головним спеціалістом з питань охорона праці
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації проведено вивчення стану
охорони праці в дошкільному навчальному закладі №223 та спеціалізованій школі №7
ім. М. Рильського.
На виконання наказу Управління освіти від 21.06.2019 № 153 «Про утворення комісії для
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перевірки закладів освіти району до початку 2019-2020 навчального року» проведено
моніторинг готовності 58-ти дошкільних навчальних закладів району.
Окрім того, проводиться щоквартальний аналіз обставин і причин виникнення нещасних
випадків виробничого характеру на підприємствах району та оприлюднюється на офіційному
сайті адміністрації у розділах «Новини», «Сторінка підприємця» і «Сектор з питань охорони
праці». Також постійно надаються організаційно-методична допомога та консультації
підприємствам району щодо визначення функціональних обов'язків посадових осіб,
організації системи охорони праці, роз'яснення Закону України «Про охорону праці» та
застосування Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
профзахворювань і аварій на виробництві.
Протягом 2019 року в територіальному центрі соціального обслуговування населення
Солом’янського району м. Києва відділеннями соціальної допомоги прийнято на облік 115 чол. і
на надомне обслуговування взято 151 чол., знято з обліку 311 чол., з надомного обслуговування
161 чол.
На 01.01.2020 року в територіальному центрі перебуває на обліку 2985 осіб, з них на надомному
обслуговуванні 1148 чоловік, 1802 громадян перебувають на обліку у відділенні денного
перебування та відділенні організації надання адресної допомоги та виконання соціальних
програм, 35 дітей з інвалідністю зараховані в дві групи, які щоденно проходять реабілітацію.
Управлінням праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві
державної адміністрації протягом 2019 року видано санаторно-курортних путівок - 644, в т.ч.:
- інвалідам війни
- 52;
- учасникам бойових дій
- 40;
- учасникам війни
- 12;
- інвалідам загального захворювання
- 266;
- супроводжуючим інвалідів I групи
- 6;
- ветеранам праці
- 76;
- членам сімей померлих військовослужбовців
- 9;
- ліквідаторам аварії на ЧАЕС
- 183, з них 1 угоду укдадено з батькам
дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
Призначено компенсацій на бензин та транспортне обслуговування 72 особам з інвалідністю , у
т.ч. інвалідам війни.

Забезпечення
здійснення
передбачених
законодавством
заходів
щодо
поліпшення
матеріально-побутових
умов
інвалідів, ветеранів війни та
праці, громадян, реабілітованих
як жертви політичних репресій,
військовослужбовців, а також
військовослужбовців, звільнених
у запас або відставку, сімей, які
втратили
годувальника,
багатодітних сімей, громадян
похилого віку, які потребують
обслуговування
вдома,
до
влаштування в будинки інвалідів
і громадян похилого віку, які
мають потребу в цьому, дітей,
що залишились без піклування
батьків, на виховання в сім'ї
громадян.
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Призначено компенсацій за невикористане санаторно-курортне лікування:
6 особам з інвалідністю внаслідок війни в розмірі 3013 грн.;
12 особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства в розмірі 4192 грн.;
Оформлено в будинки-інтернати 22 особи.
Протягом 2019 року Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією
призначено та перераховано 6506 допомог сім’ям з дітьми, 731 державних соціальних допомог
малозабезпеченим сім’ям (в тому числі 39 багатодітним сім’ям, в яких виховуються 128 дітей).
Направлено 3744 запитів до державної податкової інспекції. Проведено обстежень матеріальнопобутових умов сімей – 765, в тому числі 259 обстежень цільового використання одноразової
допомоги в зв’язку з народженням дитини.
На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті
Києві державної адміністрації перебуває та отримує соціальну допомогу для багатодітних сімей
812 сімей, в яких виховується 2678 неповнолітніх дитини.
Станом на кінець 2019 року на первинному обліку в службі перебуває 213 та дітей, позбавлених
батьківського піклування. З них:
- 169 виховується в сім`ях опікунів (піклувальників);
- 5 дітей перебуває в державних дитячих закладах;
- 25 дітей виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;
- 3 неповнолітніх навчаються в середніх спеціальних навчальних закладах.
З метою розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, протягом 2019 року в районі:
- 29 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані під
опіку/піклування в сім`ї громадян України;
- 2 дітей усиновлено;
- 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, була повернута на виховання батькам;
- до дитячого будинку, який створено в районі у 2007 році, влаштована 1 дитина, позбавлена
батьківського піклування.
На сьогодні в Солом’янському районі м. Києва функціонує:
- 2 прийомні сім`ї, де виховується 2 дітей;
- 2 дитячих будинках сімейного типу, де проживає 21 дітина-сирота, дитина, позбавлена
батьківського піклування, та особи з їх числа.

5

Вирішення
відповідно
до
законодавства
питань
про
надання пільг і допомоги,
пов'язаних
з
охороною
материнства і дитинства.

6

Вирішення у встановленому
законодавством порядку питань
опіки і піклування.
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З метою забезпечення права дитини на виховання в сімейному оточенні, підвищення рівня
обізнаності громадян в цих питаннях та заохочення їх до прийняття дітей вищезазначених
категорій на виховання в свою родину службою на офіційному сайті Солом'янської районної в
місті Києві державної адміністрації ведеться рубрика «Шукаю маму і тата», де подається
інформація про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують
влаштування до сімейних форм виховання, форми такого виховання, роботу, спрямовану на
забезпечення соціального захисту дітей. Окрім зазначених відомостей на веб-сторінці служби
висвітлюється її робота, надаються консультації з найпоширеніших питань, що стосуються її
компетенції. Інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, подається також для
розміщення на Всеукраїнському порталі національного усиновлення «Сирітству – ні».
З метою захисту житлових та майнових прав дітей протягом року:
- всі квартири, де зареєстровані діти, які перебувають на обліку служби, поставлені на контроль
у житлово-експлуатаційних організаціях району;
- на пільгову квартирну чергу в районі поставлено 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які досягли 16-річного віку;
- здійснено 432 обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі, кандидатів в опікуни,
піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачів.
Протягом 2019 року Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією
призначено та перераховано 6506 допомог сім’ям з дітьми, 731 державних соціальних допомог
малозабезпеченим сім’ям (в тому числі 39 багатодітним сім’ям, в яких виховуються 128 дітей).
Направлено 3744 запитів до державної податкової інспекції. Проведено обстежень матеріальнопобутових умов сімей – 765, в тому числі 259 обстежень цільового використання одноразової
допомоги в зв’язку з народженням дитини.
На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті
Києві державної адміністрації перебуває та отримує соціальну допомогу для багатодітних сімей
812 сімей, в яких виховується 2678 неповнолітніх дитини.
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відповідно
до
законодавства
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про
надання компенсацій і пільг
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внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, в інших випадках,
передбачених законодавством.
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3
У 2019 році на виконання бюджетної програми КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо виплат компенсацій та допомоги
працюючим громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога
виплачується громадянам 230 підприємств, установ та організацій.
Протягом 2019 року для відшкодування компенсацій громадянам, постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи, прийнято розрахунків від юридичних осіб на суму 8 651,85 тис.
грн. За звітний період профінансовано коштів на суму 10 004,63 тис. грн., в тому числі
погашено заборгованість за минулий 2018 рік на суму 1 352,78 тис. грн. (29 юридичних осіб), а
саме:
- доплату за роботу в зоні забруднення – 50 осіб на суму 106,33тис. грн.;
- щорічну додаткову оплачувану відпустку - 987 осіб на суму 9 589,12 тис. грн.;
- допомогу у разі вивільнення в зв'язку з ліквідацією підприємства – 8 осіб на суму
309,18 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.
Призначено компенсацій на оздоровлення інвалідам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС – 2544.
У 2019 році Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією видано 182
санаторно-курортних путівки на лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи І категорії.
Організація
проведення Солом’янський районний центр зайнятості постійно організовує проведення оплачуваних
оплачуваних громадських робіт громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також для зайнятого населення,
для осіб, зареєстрованих як відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2008.
безробітні, а також учнівської та
студентської молоді у вільний від
занять час на підприємствах, в
установах та організаціях, що
належать
до
комунальної
власності, а також за договорами
- на підприємствах, в установах
та організаціях, що належать до
інших форм власності.
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Здійснення
згідно
із
законодавством
заходів
соціального патронажу щодо
осіб, які відбували покарання у
виді
обмеження
волі
або
позбавлення волі на певний
строк.

3
В межах своєї компетенції управління праці та соціального захисту населення всіляко сприяє
особам, звільненим з місць позбавлення волі. Надано консультативну допомогу 3 особам у
працевлаштуванні та 1 щодо поновлення втрачених документів.
З метою соціальної адаптації Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надано
допомогу 8 особам, які звільнились з місць позбавлення волі , а саме 29 соціальних послуг: 4
соціально-педагогічних, 16 інформаційних, 4 профілактичних бесіди, 2 направлення до центру
зайнятості населення для подальшого працевлаштування, 5 гуманітарних допомог, 2 юридичні
консультації.
Протягом 2019 року Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією через
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської
державної адміністрації) надавалися пропозиції та уточнення щодо внесення доповнень до
міських цільових програм «Турбота. Назустріч киянам» та «Соціальне партнерство».

Внесення
пропозицій
виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській
державній
адміністрації)
з
власної ініціативи, а також
висловлення пропозицій щодо
наданих проектів рішень, що
подаються на розгляд Київраді
виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською
державною адміністрацією) у
порядку,
визначеному
Регламентом, щодо програм
соціального захисту населення,
здійснення
функцій
розпорядника
коштів
на
виконання таких програм на
території району відповідно до
рішення про бюджет міста Києва
на відповідний рік.
Вирішення питань про надання У 2019 році управлінням праці та соціального захисту Солом’янської районної в місті Києві
за рахунок коштів міського державної адміністрації було призначено допомогу на поховання 192 особам, які на момент
бюджету ритуальних послуг у смерті не досягли пенсійного віку, не працювали, не перебували на обліку в центрі зайнятості як
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3
зв'язку з похованням самотніх безробітні на суму 651,5 тис.грн.
громадян, ветеранів війни та
праці, а також інших категорій
малозабезпечених
громадян;
надання допомоги на поховання
громадян в інших випадках,
передбачених
законодавством
відповідно до рішення Київської
міської ради про бюджет міста
Києва на відповідний рік.
Забезпечення
відповідно
до Протягом 2019 року Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією 390
рішень
Київради
виплати особам призначено та перераховано допомоги по догляду за психічнохворими інвалідами І та ІІ
щомісячної допомоги особам, які группи та компенсації 190 фізичним особам, які надають соціальні послуги.
здійснюють догляд за самотніми Всі призначені компенсації по догляду своєчасно виплачуються Київським міським центром по
громадянами, які за висновком нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.
медичних закладів потребують
постійного стороннього догляду.
Бронювання
в
порядку, Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 № 578 Солом’янська
встановленому
законом,
на районна в місті Києві державна адміністрація, за пропозиціями Солом’янського районного у м.
підприємствах, в установах та Києві центру зайнятості населення, щорічно приймає рішення про встановлення броні та квоти
організаціях незалежно від форм робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту на
власності
робочих
місць, підприємствах, організаціях та установах району.
призначених
для
працевлаштування
осіб,
які
відповідно до законодавства
потребують соціального захисту і
не спроможні конкурувати на
ринку
праці,
визначення
нормативів таких робочих місць
Додаток 9. Перелік повноважень у галузі оборонної роботи
Сприяння організації призову На організацію та проведення чергового весняного та осіннього 2019 року призовів
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громадян на строкову військову
та альтернативну (невійськову)
службу, а також їх мобілізації,
підготовці молоді до служби в
Збройних
Силах
України,
організації
навчальних
(перевірочних) та спеціальних
військових зборів; забезпечення
доведення
до
підприємств,
установ та організацій незалежно
від форм власності, а також
населення наказу військового
комісара
про
оголошення
мобілізації.

3
Солом’янським районним у м. Києві військовим комісаріатом були проведені наступні заходи:
розширена нарада під керівництвом голови призовної комісії з питань організації та проведення
призову з підведенням підсумків за минулий рік та постановкою конкретних завдань на
наступний черговий призов громадян України на строкову військову службу;
в подальшому при виникненні труднощів в процесі проведення призову проводилися
координаційні наради;
Солом`янською районною місті Києві державною адміністрацією спільно з районним
військовим комісаріатом проводився аналіз оповіщення призовників. Керівників ЖЕД було
зобов`язано особисто взяти керівництво оповіщення по врученню повісток призовникам;
керівникам підприємств, установ і організацій надано факсограми з вимогою організувати
оповіщення, провести роз`яснювальну роботу та терміново направити своїх працівників, які
підлягають призову до Солом`янського районного у м. Києві військового комісаріату;
інформування населення Солом’янського району м. Києва щодо чергового призову через
офіційний сайт Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, та розсилка
витягів з наказу військового комісара до керівників установ, підприємств та навчальні заклади
району;
заняття з керівниками підприємств та організацій Солом’янського району м. Києва по якісному
проведенню призову.
Бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації і на воєнний час здійснюється згідно
розділу V Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постановою
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за
органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування
та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час».
Бронювання військовозобов’язаних здійснюється шляхом надання їм відстрочок від призову на
військову службу згідно переліку посад та професій, які підлягають бронюванню на період
мобілізації та на воєнний час.
У 2019 році здійснено ряд заходів з уточнення та коригування кількості військовозобов’язаних –
працівників Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, що підлягають
бронюванню на період мобілізації та воєнного часу.
Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією у 2019 році організовано та
здійснено ряд заходів з питань мобілізаційної підготовки, а саме:

2

Бронювання робочих місць для
військовозобов'язаних
на
підприємствах, в установах та
організаціях
відповідно
до
законодавства.

3

Організація
та
участь
у
здійсненні заходів, пов’язаних з
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мобілізаційною підготовкою та
цивільною
обороною,
на
відповідній території.

Здійснення
заходів
військово-патріотичного
виховання населення.

3
 розробка уточнення та коригування оперативно-мобілізаційних документів та розділи
мобілізаційного плану Солом’янського району на особливий період;
 надання методичної допомоги управлінням та відділам Солом’янської районної в місті Києві
державної адміністрації при відпрацюванні мобілізаційних документів, отриманих від установ
вищого рівня;
 організація планування щодо перевірки стану готовності транспортних засобів, що
передаються для забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань;
 проведення тренувань по оповіщенню, збору особового складу Солом’янської районної в
місті Києві державної адміністрації при отриманні сигналу на проведення мобілізації.
Розпорядженням Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.01.2018
№4 дск»М» «Про затвердження розрахунку розподілу ліміту вилучення транспортних засобів»
було затверджено розрахунок розподілу ліміту вилучення транспортних засобів на
підприємствах, установах та організаціях, які розташовані в Соломянському районі міста для
передачі їх військовим формуванням.
щодо Солом’янський районний в місті Києві військовий комісаріат спільно з керівництвом
загальноосвітніх шкіл, представниками організації ветеранів Солом’янського району міста
Києва протягом 2019 року, а особливо під час проведення приписки громадян до призовної
дільниці, проводили систематичну роботу з патріотичного виховання молоді в навчальних
закладах та в військовому комісаріаті, зосереджуючи увагу на:
 роз’ясненні внутрішньої та зовнішньої політики держави, рішень Президента України та
Кабінету Міністрів України щодо зміцнення Збройних Сил, інших військових формувань,
пропаганди успіхів, висвітлення історичного шляху Збройних Сил та інших військових
формувань;
 активізації роботи з професійної орієнтації громадян на опанування військових
спеціальностей;
 роз’ясненні серед громадян вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу»;
 організації зустрічей з ветеранами війни, учасниками АТО, відвідування військових частин;
налагодженні відносин підприємств, установ, організацій і навчальних закладів з військовими
частинами, де проходять службу громадяни, яких призвано на строкову військову службу з цих
колективів.
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Додаток 10. Перелік повноважень у галузі вирішення питань адміністративно-територіального устрою
Внесення
пропозицій Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація реалізує повноваження:
виконавчому органу Київської згідно з пунктом 4.16 Положення про реєстр адрес у місті Києві, затвердженого рішенням
міської ради (Київській міській Київської міської ради від 22.05.2013 № 337/9394 «Про деякі питання ведення реєстрів адрес,
державній
адміністрації)
з вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Києві».
власної ініціативи, а також згідно з Тимчасовим порядком реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес
висловлення пропозицій щодо об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженим постановою Кабінету
наданих проектів рішень, що Міністрів України від 27 березня 2019 року № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської
подаються на розгляд Київраді діяльності»
виконавчим органом Київської За 2019 рік Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією з присвоєння
міської ради (Київською міською поштових адрес видано 35 розпоряджень;
державною адміністрацією) у
порядку,
визначеному -згідно з пунктом 2 Порядку надання інвалідам дозволів на встановлення тимчасових збірноРегламентом,
щодо розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови в м. Києві, затвердженого
найменування (перейменування) рішенням Київської міської ради від 05.04.2012 № 404/7741 «Про Порядок інвалідам дозволів на
вулиць, провулків, проспектів, встановлення тимчасових збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової
площ, парків, скверів, мостів та забудови в м. Києві». У 2019 році Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація
інших споруд, розташованих на розпорядження з надання дозволів на встановлення гаражів не видавала.
території відповідного району.
.
Додаток 11. Перелік повноважень у галузі щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,
свобод і законних інтересів громадян
Сприяння діяльності органів Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
суду,
прокуратури,
юстиції, адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві
служби безпеки, внутрішніх державними адміністраціями окремих повноважень» не передбачає шляху реалізації цього
справ, адвокатури і Державної повноваження.
пенітенціарної служби України.
Налагоджена взаємодія з Солом’янським управлінням поліції Головного управління
Національної поліції у місті Києві щодо забезпечення законності та правопорядку на території
Солом’янського району.
Внесення подань до відповідних Протягом 2019 року Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією не
органів про притягнення до зафіксовано фактів ігнорування посадовими особами законних вимог та рішень Київської
відповідальності посадових осіб, міської ради, її виконавчих органів, прийнятих в межах їх повноважень.
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якщо вони ігнорують законні
вимоги та рішення Київської
міської ради, її виконавчих
органів, прийняті в межах їх
повноважень.
Забезпечення
вимог
законодавства щодо розгляду
звернень громадян, здійснення
контролю за станом цієї роботи
на підприємствах, в установах та
організаціях незалежно від форм
власності.

3

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування» згідно графіку, затвердженого головою
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, у 2019 році відділом роботи із
зверненнями громадян Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації були
проведені перевірки виконання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян у
наступних структурних підрозділах адміністрації, а саме:
відділі контролю за благоустроєм району;
секторі взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання корупції;
відділі торгівлі та споживчого ринку;
управлінні освіти;
комунальному підприємстві «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Соломянського району»;
відділі з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю;
управлінні житлово-комунального господарства та будівництва;
управлінні праці та соціального захисту населення;
відділі обліку та розподілу житлової площі;
службі у справах дітей;
відділі з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;
управлінні охорони здоров’я.
Утворення служби у справах Розпорядженням Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.04.2019
дітей та спостережної ради, № 315 затверджено Положення про службу у справах дітей та сім’ї.
спрямування їх діяльності.
Основним завданням служби є реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей
і
запобігання
дитячій
бездоглядності
та
вчиненню
правопорушень
дітьми
в Солом’янському районі м. Києва.
Сприяння органам державної
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація всебічно сприяє органам державної
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Міграційної
служби
у
забезпеченні додержання правил
паспортної системи.
Реєстрація положення (статуту)
громадських
формувань
з
охорони громадського порядку і
державного кордону.
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3
міграційної служби у забезпеченні додержання правил паспортної системи.

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 07 липня 2016 року № 512 «Про деякі питання громадських
формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, що діють на території міста
Києва» управлінням з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню
правопорядку та муніципальної безпеки апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) опрацьовується, а керівник апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) погоджує положення
(статути) громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, що
діють на території міста Києва, у разі їх відповідності законодавству України та Типовому
статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1872.
Утворення комісії з питань Не передбачено шляхів реалізації цих повноважень, так як у доведеному Солом’янській
боротьби зі злочинністю за районній в місті Києві державній адміністрації кошторисі на 2019 рік не було передбачено
участю
територіальних видатків на діяльність такої комісії.
підрозділів
правоохоронних
органів,
спрямування
її
діяльності.

Начальник відділу економіки
Солом’янської районної
в місті Києві державної адміністрації
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