
 Форма № 01-ЗВІТ (квартальний) 

 
Звіт  

про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки 

за січень-червень 2019 року 

№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 

Причини невиконання завдань/заходів Програми та 
заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

1 2 3 4 5 

Стратегічна ціль 1.  Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва 

Сектор 1.1  Промисловість та розвиток підприємництва 

Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств 

     Завдання 1.2. Просування продукції промислового комплексу міста на внутрішньому та зовнішніх ринках 

11 Розробка міських цільових програм виробництва 
необхідної столичному господарству продукції 
промислового комплексу м. Києва 

2018 
2020 
2019 

 

Надано пропозиції до проекту «Комплексної 
київської міської цільової програми сприяння 
розвитку підприємництва, промисловості та 
споживчого ринку на 2019–2022 роки».  

 

Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу 

     Завдання 2.1. Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва 

13 Розробка і подання до центральних органів 
виконавчої влади дерегуляційних ініціатив (у т. ч. 
щодо спрощення адміністративних процедур, 
пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям 
бізнесу) 

2018 
2019 
2020 

Дерегуляційні пропозиції до Центральних органів 
виконавчої влади не надавались. 

Дерегуляційні пропозиції до Центральних органів 
виконавчої влади не надавались. 

14 Прозоре обговорення проектів регуляторних 
актів Київської міської ради та КМДА (у т. ч. за 
рахунок залучення суб’єктів господарювання 
міста Києва та їх об’єднань до оцінки витрат та 
економічних вигід «Аналіз затрат і вигід» та М 
Тесту) 

2018 
2019 
2020 

Протягом  І півріччя 2019 року в Деснянській 
районній державній адміністрації не видавалися 
регуляторні акти. 

Протягом  І півріччя 2019 року в Деснянській 
районній державній адміністрації не видавалися 
регуляторні акти. 

15 Співпраця КМДА з Радою бізнес-омбудсмена (у 
т. ч. розгляд на експертній групі окремих скарг 
підприємців, поданих суб’єктами 
підприємництва на дії чи бездіяльність КМДА) 

2018 
2019 

Скарг від підприємців, які зареєстровані у 
Деснянському районі м. Києва,  на розгляд 
експертної ради  протягом  І півріччя 2019 року не 
надходило. 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 

Причини невиконання завдань/заходів Програми та 
заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

1 2 3 4 5 

     Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу 

18 Проведення консультацій та навчання малого і 
середнього бізнесу з питань провадження 
підприємницької діяльності 

2018 
2019 

Протягом звітного періоду фахівцями Деснянської 
районної філії Київського міського центру 
зайнятості проведено 4 тренінги з орієнтації 
безробітних на підприємницьку діяльність за 
участю соціальних партнерів: тренінг «Життєвий 
капітал» та  тренінг «Підприємництво: StartUp», в 
яких взяли участь 50 осіб. Надано 24 
індивідуальних профконсультацій щодо ведення 
підприємницької діяльності. 

 

20 Проведення та участь у заходах взаємодії бізнесу 
та влади (форуми, координаційні ради тощо) 

2018 
2019 

Протягом звітного періоду заходи не проводились у 
зв’язку з відсутністю ініціативи підприємців. 

Протягом звітного періоду заходи не проводились у 
зв’язку з відсутністю ініціативи підприємців. 

     Завдання 2.3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва 

22 Проведення та участь у круглих столах, навчанні, 
бізнес-зустрічах, семінарах, тренінгах тощо 

2018 
2019 

Протягом звітного періоду фахівцями Деснянської 
районної філії Київського міського центру 
зайнятості проведено 4 тренінги з орієнтації 
безробітних на підприємницьку діяльність за 
участю соціальних партнерів: тренінг «Життєвий 
капітал» та  тренінг «Підприємництво: StartUp», в 
яких взяли участь 50 осіб. Надано 24 
індивідуальних профконсультацій щодо ведення 
підприємницької діяльності. 

 

23 Підтримка створення та розвитку об’єктів 
інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, 
технопарків, програм підтримки стартапів, 
коворкінг-центрів) 

2018 
2019 

В районі діють об’єкти  інфраструктури підтримки 
підприємництва: 2 бізнес-центри, 3 технологічні 
парки, 23 інвестиційні компанії, 11 страхових 
організацій, 2 лізингових центри, 3 біржі та інше.  

 

25 Проведення заходів з нагоди Дня підприємництва 2018 
2019 

У серпні 2019 року, з нагоди Дня підприємництва, 
Деснянською районною в місті Києві державною 
адміністрацією заплановано проведення заходів 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 

Причини невиконання завдань/заходів Програми та 
заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

1 2 3 4 5 

   щодо відзначення кращих підприємців 
Деснянського району.  

 

Сектор 1.3. Ринок праці 

Оперативна ціль 1. Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва 

     Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу 

41 Підвищення попиту на ринку праці за рахунок 
створення нових робочих місць у перспективних 
секторах економіки та залучення нових 
роботодавців до міста 

2018 
2019 

Деснянська районна філія КМЦЗ сприяє створенню 
нових робочих місць. Так з початку року прийнято: 
- 20 рішень про надання роботодавцям 
компенсації єдиного соціального внеску; 
За звітний період філією укладено: 
- 2 договори про компенсацію витрат 
роботодавця на оплату праці працевлаштованої 
особи із числа внутрішньо переміщених. 
- 3 договори на організацію громадських 
робіт та отримано 1 потребу роботодавця для 
виконання робіт тимчасового характеру – 
загальною чисельністю на 31 робоче місце, 
відповідно до яких на громадських та роботах 
тимчасового характеру відпрацювали 218 осіб. 
Протягом звітного періоду на промислових 
підприємствах району створено 4 нових робочих 
місця. 

 

43 Проведення інформаційно-роз’яснювальних 
кампаній серед роботодавців з питань 
компенсації витрат на сплату єдиного 
соціального внеску за працевлаштування 
безробітних 

2018 
2019 

Спеціалістами Деснянської філії КМЦЗ в ході 
відвідування підприємств, при проведенні 
семінарів з роботодавцями, проводиться 
інформаційно-роз’яснювальна робота з питань 
компенсації витрат на сплату єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне страхування.  
 Протягом звітного періоду проведено 38 семінарів 
для роботодавців, в яких прийняли участь 
представники 195 підприємств, відвідано 480 
підприємств району. 
З початку року  прийнято 20 рішень про надання 
роботодавцям компенсації єдиного соціального 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 

Причини невиконання завдань/заходів Програми та 
заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

1 2 3 4 5 

   внеску. 
  

 

44 Проведення моніторингу створення нових 
робочих місць за рахунок реалізації 
інфраструктурних та інвестиційних проектів 
міста 

2018 
2019 
2020 

Спеціалістами Деснянської філії КМЦЗ 
проаналізовано перелік роботодавців, залучених до 
реалізації державних цільових програм та 
інфраструктурних проектів на Україні, який був 
надісланий Державною службою зайнятості 
(Центральний апарат). У зазначеному переліку 
відсутні роботодавці Деснянського району. 

 

     Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили 

47 Проведення інформаційно-роз’яснювальної 
роботи серед роботодавців щодо здійснення 
професійного навчання працівників на 
виробництві 

2018 
2019 

Постійно проводиться анкетування роботодавців 
щодо вивчення можливостей укомплектування 
вакансії шляхом організації навчання безробітних.  
Протягом І півріччя 2019 року опитано 130 
підприємств, установ та організацій Деснянського 
району м. Києва, з яких 3 ПОУ зазначили готовність 
до співпраці зі службою зайнятості у напрямку 
укомплектування вакансій шляхом стажування на 
підприємствах та курсового навчання у навчальних 
закладах. 
За направленням Деснянської районної філії КМЦЗ 
безпосередньо у роботодавців проходило 
профнавчання шляхом стажування 18 безробітних. 
Укладено 2 договори про організацію професійного 
навчання безробітних на замовлення роботодавця. 
4 особи закінчили навчання, 3 особи були 
працевлаштовані за направленням служби 
зайнятості. 

 

51 Удосконалення професійної орієнтації населення, 
особливо молоді, на актуальні на ринку праці 
професії 

2018 
2019 

Фахівцями Деснянської районної філії КМЦЗ,  в 
рамках реалізації Програми державної служби 
зайнятості щодо професійної орієнтації на 
2017-2020 роки, надано 8584  профорієнтаційних 
послуг для 4536 осіб. Серед них: 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 

Причини невиконання завдань/заходів Програми та 
заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

1 2 3 4 5 

   - 602 особи до 35 років, які перебували на обліку 
протягом звітного періоду як безробітні; 
- 1939 молодих осіб, які навчаються у навчальних 
закладах різних типів. 
 Профорієнтаційні послуги для молоді 
організовувалися за принципами доступності, 
клієнт-орієнтованого підходу та комплексного 
характеру, що забезпечується шляхом 
використанням в роботі інноваційних технологій 
таких як, відео-резюме, он-лайн співбесіда, освітніх 
Інтернет-сайтів та сайтів пошуку роботи.  
Протягом звітного періоду, з метою ознайомлення з 
актуальними професіями, мотивації до 
усвідомленого вибору майбутньої професії 
проведено 58 профорієнтаційних заходів для 
учнівської та студентської молоді, якими охоплено 
1808 учнів ЗНЗ Деснянського району, 120 студентів  
ВНЗ, у т.ч.: 
 22 профорієнтаційних уроки для учнівської 
молоді; 
 9 професіографічних екскурсій; 
 8 групових профконсультацій із застосуванням 
психодіагностичного тестування; 
 3 ярмарки професій; 
 7 інтелектуально-ігрових заходів для учнів 
старших класів ЗНЗ Деснянського району; 
 4 профінформаційних групових заходів для 
студентської молоді; 
 2 заходи для батьків учнів ЗНЗ; 
 1 День відкритих дверей навчального закладу; 
  2 заходи для батьків учнів ЗНЗ 
  
  
  

 

Оперативна ціль 2. Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві 

 

 5 



№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 

Причини невиконання завдань/заходів Програми та 
заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

1 2 3 4 5 

     Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні») 

53 Проведення активної співпраці з контролюючими 
та правоохоронними органами, сторонами 
соціального діалогу з питань детінізації трудових 
відносин та виплати заробітної плати «в 
конвертах» 

2018 
2019 
2020 

У I півріччі 2019 року за участю представників 
органів Пенсійного фонду, Держпраці, ДФС та 
соціальних партнерів проведено 3 засідання  
міжвідомчої робочої групи з питань легалізації 
виплати заробітної плати і зайнятості населення та 
забезпечення дотримання державних гарантій з 
оплати праці при Деснянській районній в м. Києві 
державній адміністрації, на яких прийнято рішення 
по 17 підприємствах та організаціях району.           
Протягом звітного періоду проведено аналіз 
ситуації на 57 підприємствах району.  
   За результатами розгляду «інформаційних 
довідок» підприємств:     - підготовлено та надано 
585 рекомендацій керівникам  щодо усунення 
порушень згідно з чинним законодавством; 
-  керівниками 44 підприємства підвищено 
заробітну плату працівникам. 
   Переліки окремих підприємств, які допустили 
виникнення порушень в частині недотримання 
законодавства про працю,  надсилаються до 
контролюючих та правоохоронних органів. Так,  
направлено  68 відповідних звернень, по 34 
підприємствам інформація направлена власникам 
та засновника або уповноваженим ним органам для 
вжиття відповідних заходів. 
      Також під час обстеження всім керівникам 
підприємств, у яких відсутній колективний договір, 
надаються рекомендації забезпечити укладення 
колективного договору та подати його на повідомну 
реєстрацію. 

 

54 Проведення широкої 
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 
громадян та роботодавців щодо негативних 

2018 
2019 

З керівниками підприємств та громадянами району  
проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота 
щодо 

  

 6 



№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 

Причини невиконання завдань/заходів Програми та 
заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

1 2 3 4 5 

 соціальних наслідків нелегальних трудових 
відносин та виплати заробітної плати в 
«конвертах» 

 негативних наслідків нелегальних трудових 
відносин та виплати заробітної плати в 
«конвертах», економічних та соціальних переваг 
отримання легальних доходів, змін у чинному 
законодавстві.  
   В межах наданих повноважень 107 суб’єктам 
господарювання направлені відповідні 
інформаційні матеріали щодо підвищення 
штрафних санкцій відносно роботодавців, які 
використовують найману працю без офіційного 
оформлення трудових відносин з працівниками.  
   Значна увага приділяється 
інформаційно-консультативному забезпеченню 
громадян району, в Управлінні працює телефонна 
«гаряча лінія» з надання консультацій з відповідних 
питань в межах компетенції. 
 Інформація щодо нелегальної зайнятості, 
порушення законодавства про працю та дотримання 
чинних вимог законодавства розміщена на стенді 
Управління праці та соціального захисту населення 
та на веб - сайті Деснянської райдержадміністрації.    
  
  
  

 

Сектор 1.4.  Розбудова міста і земельні відносини 

Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади 

     Завдання 2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва 

86 Реалізація містобудівного моніторингу та 
розвиток Центру моніторингу забудови міста 
Києва) 

2018 
2019 
2020 

Станом на звітну дату обстежено  205 об’єктів. По 
кожному об’єкту інформація  передається для 
подальшого узагальнення до міжвідомчого Центру 
моніторингу забудови м. Києва з додаванням 
фотоматеріалів, картографічними матеріалами з 
містобудівного кадастру на електронну адресу 
monitor@kga.gov.ua.                    

У зв'язку з технічними причинами сайт порталу 
Центру моніторингу забудови міста Києва не 
доступний, що унеможливлює  його заповнення. 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 
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Програми 
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виконання 

1 2 3 4 5 

   У зв'язку з технічними причинами сайт порталу 
Центру моніторингу забудови міста Києва не 
доступний, що унеможливлює  його заповнення. 

 

Стратегічна ціль 2.  Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва 

Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство 

Оперативна ціль 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури 

     Завдання 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури 

  Житлове та ліфтове господарство 

121 Реконструкція, модернізація та заміна застарілих 
і зношених ліфтів (у т. ч. диспетчерських систем) 

2018 
2019 

Розпорядженнями Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації «Про капітальний 
ремонт об’єктів, що фінансується в 2019 році за 
рахунок бюджетних коштів по Деснянській 
районній в місті Києві державній адміністрації» від 
12.02.2019 № 70 та «Про внесення змін до 
розпорядження Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації «Про капітальний ремонт 
об’єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок 
бюджетних коштів по Деснянській районній в місті 
Києві державній адміністрації» від 10.05.2019 № 
251 не передбачено роботи по заміні та модернізації 
ліфтів на 2019 рік.  

Розпорядженнями Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації «Про капітальний 
ремонт об’єктів, що фінансується в 2019 році за 
рахунок бюджетних коштів по Деснянській 
районній в місті Києві державній адміністрації» від 
12.02.2019 № 70 та «Про внесення змін до 
розпорядження Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації «Про капітальний ремонт 
об’єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок 
бюджетних коштів по Деснянській районній в місті 
Києві державній адміністрації» від 10.05.2019 № 
251 не передбачено роботи по заміні та модернізації 
ліфтів на 2019 рік.  

122 Запровадження комплексної програми 
капітального ремонту житлового фонду із 
застосуванням енергоощадних технологій і 
обладнання за принципом співфінансування з 
мешканцями (власником житла) 

2018 
2019 

Фінансове управління Деснянської РДА направило 
лист від 05.07.2019 №102/01/36-5500 до 
Департаменту фінансів КМДА щодо перерозподілу 
коштів, передбачених за бюджетною програмою 
КПКВ 4216011 «Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового фонду» - 3 000,0 тис. 
грн. з віднесенням 1 900,0 тис. грн на КПКВ 
4216015 «Забезпечення надійної та безпечної 
експлуатації ліфтів».  
КП «Керуюча компанія з обслуговування 

  

 8 
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1 2 3 4 5 

   житлового фонду Деснянського району м. Києва» 
проведено збори з мешканцями, погоджено склад і 
обсяг робіт та зібрано необхідну суму коштів з боку 
мешканців на проведення капітальних ремонтів 
ліфтів. 
  

 

Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів 

     Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора 

124 Проведення комплексної термомодернізації (у т. 
ч. із застосуванням ЕСКО-механізму) 

2018 
2019 

На 2019 рік проведення комплексної 
термомодернізації не заплановано. 

На 2019 рік проведення комплексної 
термомодернізації не заплановано. 

125 Впровадження енергоощадних технологій 2018 
2019 

КП "Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Деснянського району м. Києва" 
розроблено та введено в дію "Програму 
енергозбереження по КП "Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Деснянського 
району м. Києва". 
З початку  2019 року встановлено 413 
світлодіодних світильників в 4-х житлових 
будинках. До кінця поточного року в 55 житлових 
будинках комунальної власності підприємство 
планує встановити 4330 світлодіодних 
світильників, що дасть змогу зекономити ще 150 
тис. кВт*год. 

 

126 Створення систем дистанційного управління 
енергоспоживанням 

2018 
2019 

КП "Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Деснянського району м. Києва" з 
березня 2019 року розпочаті роботи по 
встановленню фото-реле для керування 
освітленням в місцях загального користування. На 
даний час змонтовано на 33-х житлових будинках. 
До кінця поточного року планується виконати 
роботи по встановленню ще 110 фото-реле. 

 

     Завдання 2.2. Енергозаощадження житлового господарства 

129 Впровадження систем регулювання споживання 2018 Відповідно до Закону України від 10.04.2014р. Відповідно до Закону України від 10.04.2014р. 
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 тепла (індивідуальні теплові пункти) 2019 №1198-VII «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо удосконалення розрахунків за 
енергоносії» виконавцем послуг з центрального 
опалення та гарячого водопостачання визначено 
енергопостачальну організацію -  КП 
«Київтеплоенерго» 

№1198-VII «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо удосконалення розрахунків за 
енергоносії» виконавцем послуг з центрального 
опалення та гарячого водопостачання визначено 
енергопостачальну організацію -  КП 
«Київтеплоенерго» 

Оперативна ціль 4. Залучення власників квартир до управління житловим фондом 

     Завдання 4.1. Участь власників в управлінні житловим фондом шляхом створення ОСББ 

140 Стимулювання створення ОСББ через механізми 
відшкодування з бюджету міста адміністративних 
витрат на підготовку документації, утворення та 
реєстрацію 

2018 
2019 
2020 

На даний час  в районі існує 73  ініціативні групи 
по створенню ОСББ, яким надається безоплатна 
методична допомога з зазначеного питання.  В 
районі проводиться активна роз'яснювальна робота 
із представниками ініціативних груп, при 
виникненні проблемних питань для їх вирішення 
організовуються наради та робочі зустрічі. Всебічна 
допомога співвласникам житла району із 
зазначеного питання надається і в телефонному 
режимі.  

 

141 Супроводження створення та діяльності ОСББ, 
включаючи запровадження цільових навчальних 
програм та проведення 
інформаційно-роз'яснювальних заходів 

2018 
2019 
2020 

Для можливості отримання безоплатної інформації 
щодо співвласників будинків, де працюють 
ініціативні групи, Деснянською районною в місті 
Києві державною адміністрацією по кожному 
будинку готується запит на КП «Київське бюро 
технічної інвентаризації та реєстрації права 
власності на об’єкти нерухомого майна» з 
проханням в найкоротший термін надати 
інформацію про кількість власників житлових та 
нежитлових приміщень (прізвище, ім’я, по 
батькові), з обов’язковим зазначенням частки 
кожного співвласника у загальній площі квартири у 
будинках. Налагоджено роботу і з Реєстраційною 
службою Головного управління юстиції у м. Києві 
для отримання актуальної інформації щодо 
співвласників будинків. У разі потреби,  
безкоштовно надаються технічні та економічні 
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   показники по будинках, готується для передачі 
технічна документація на будинки. Протягом  І 
півріччя 2019 року  створено 4 ОСББ. 
В Управлінні житлово-комунального господарства 
Деснянської РДА та КП «Керуюча компанія...» 
співвласники житла безкоштовно  отримують 
консультацію та допомогу по створенню ОСББ. 
  

 

Сектор 2.2.  Транспорт та міська мобільність 

Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів 

     Завдання 3.1. Розвиток пішохідного простору 

175 Створення безбар’єрного, комфортного та 
безпечного пішохідного простору, доступного 
для всіх категорій користувачів, шляхом 
збільшення кількості регульованих та 
інженерно-обладнаних наземних пішохідних 
переходів 

2018 
2019 
2020 

Протягом І півріччя 2019 року комунальним 
підприємством ШЕУ Деснянського району було 
влаштовано 8 одиниць занижень бортового каменю 
на наземних пішохідних переходах при виконанні 
робіт по поточному (середньому) ремонту вулиці 
Мілютенка, а саме:  
- 2 од. занижень заїзду до кінотеатру «Кіото», 
- 2 од. занижень заїзду на стоянку, 
- 2 од. занижень біля будинку по вул. 
Мілютенка, 17в, 
- 2 од. занижень біля будинку по вул. 
Мілютенка, 17. 

 

Сектор 2.3.  Соціальна підтримка та допомога 

Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців 

     Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою 

196 Розробка та реалізація Міської комплексної 
цільової програми «Київ без бар’єрів» згідно з 
рішенням Київської міської ради від 22 червня 
2017 року № 618/2780 

2018 
2019 
2020 

В рамках реалізації Міської комплексної цільової 
програми «Київ без бар’єрів» на 2018 -2021 роки,  
затвердженої рішенням Київської міської ради від 
18.12.2018 № 460/6511,  райдержадміністрацією у 

Заходи Міської комплексної цільової програми 
«Київ без бар’єрів»     у зв’язку з відсутністю 
фінансування. Відповідних пропозицій/корегувань 
до згаданої цільової програми не вносилось. 
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   2018 році сформовано перелік заходів щодо 
запровадження комплексного підходу для 
створення безбар’єрного середовища. 
Структурними підрозділами райдержадміністрації - 
районним Управлінням освіти та  Комунальним 
підприємством «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Деснянського 
району м. Києва» визначені об’єкти, які  
потребують забезпечення    з  доступності  у 
2019 - 2021 роках  та обсяги фінансування, а також 
здійснено коригування  таких заходів. Напрями 
діяльності, закріплені у пункті 5.8  згаданої  
Програми.   

Протягом першого півріччя  2019 року 
зазначеними структурними підрозділами не 
виконувались заходи Міської комплексної цільової 
програми «Київ без бар’єрів»   у зв’язку з 
відсутністю фінансування. Відповідних 
пропозицій/корегувань до згаданої цільової 
програми    не вносилось. 

 

197 Створення додаткових установ із піклування про 
незахищених та малозабезпечених осіб, у т. ч.: 

2018 
2019 

У Деснянському районі працюють наступні 
установи: 

 

197.1 - формування мережі районних центрів з надання 
послуг соціального характеру; 

2018 
2019 

       Територіальний центр соціального 
обслуговування Деснянського району міста Києва 
та його відділення:                          - 
Відділення соціальної допомоги вдома №1; 
- Відділення організації надання адресної 
натуральної та грошової допомоги;  
- Відділення денного перебування (Університет ІІІ 
віку)  (вул. Беретті, 18) 
- Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з 
дитячим церебральним паралічем, розумово 
відсталих дітей та дітей з ураженням центральної 
нервової системи з порушенням психіки (денне 
перебування)  (просп. Маяковського, 10-А); 
- Відділення соціальної допомоги вдома №2 (вул. 
Кубанської України, 26А); 
- Апарат Територіального центру (вул. 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 

Причини невиконання завдань/заходів Програми та 
заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

1 2 3 4 5 

   Будищанська, 4). 
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями 
Деснянського району міста Києва,  (вул. 
Мілютенка, 10а). 
  

 

197.2 - створення мережі центрів (закладів) соціальної 
реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю; 

2018 
2019 

Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з 
дитячим церебральним паралічем, розумово 
відсталих дітей та дітей з ураженням центральної 
нервової системи з порушенням психіки (денне 
перебування) (просп. Маяковського, 10-А. 
   Центр соціально-психологічної реабілітації дітей 
та молоді з функціональними обмеженнями 
Деснянського району міста Києва,  (вул. 
Мілютенка, 10а). 

 

     Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги 

203 Розширення спектра надання соціальних послуг: 2018 
2019 

Територіальним центром соціального 
обслуговування Деснянського району міста Києва 
надано такі соціальні заходи, а саме:                                                                                            
1.Незахищеним верствам населення, які опинились 
в складній життєвій ситуації та надання соціальних 
послуг відповідно до державних стандартів догляду 
вдома та представництва інтересів одиноким 
непрацездатним особам: 
- послуга / догляду вдома - 930 особам - 204 256 
заходів, що складають зміст соціальної послуги в т. 
ч. на платній основі 22 особам (588 заходів) на суму 
30,47 тис. грн.; 
- послуга / представництва інтересів – 900 особам - 
20 538 заходів, що складають зміст соціальної 
послуги. 
2. Протягом звітного періоду виявлено 2 302  
осіб(громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, 
батьків з інвалідністю, які 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 

Причини невиконання завдань/заходів Програми та 
заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

1 2 3 4 5 

   виховують неповнолітніх дітей, дітей з 
інвалідністю, громадян України, які переміщуються 
з тимчасово окупованої території та районів 
проведення антитерористичної операції, 
малозабезпечених сімей та інших громадян, що 
потрапили у складні життєві обставини) які 
потребували соціальних послуг, з них 1 954 особам 
надано 98 204 послуги /332 722 заходів, а саме: 
- догляд вдома – 930 особам; 
- денний догляд – 31 особі; 
- натуральна допомога – 1 519 особам; 
- консультування – 55 особам; 
- представництво інтересів – 900 особам; 
- реабілітація та медичний супровід дітей з 
інвалідністю -52 дітям; 
- соціальна адаптація – 441 особам; в т. ч. 
«Університет третього віку»; 
- транспортні послуги – 154 особам. 
Відділення надання соціальних та реабілітаційних 
послуг для дітей з інвалідністю Територіального 
центру соціального обслуговування Деснянського 
району 72 дітям з інвалідністю надано  26 258 
соціальних послуг /84 727 заходів у  групах, які 
функціонують у відділенні, а саме:  
- 2 групи денного перебування повного дня з 
надання соціальної послуги денного догляду дітям - 
21 дитина (отримують 3-ох разове збалансоване 
харчування та транспортне перевезення); 
- 1 група денного перебування неповного дня з 
надання соціальної послуги денного догляду дітям - 
10 дітей (отримують разове збалансоване 
харчування (обід) та транспортне перевезення); 
- 2  групи соціально-медичної реабілітації дітей 
разом з батьками  - 21 дитина з інвалідністю;    
- 2 групи консультування/соціальної адаптації  - 20 
дітей з інвалідністю. Транспортне перевезення 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 

Причини невиконання завдань/заходів Програми та 
заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

1 2 3 4 5 

   у відділення на спеціалізованому автомобілі надано 
29 дітям з інвалідністю.       
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями 
Деснянського району міста Києва,  (вул. 
Мілютенка, 10а) 
      У звітному періоді надано такі соціальні 
послуги: 
- психологічних - 565 
- соціально – педагогічних - 2251 
- соціально – медичних - 1517 
- соціально – економічних - 225 
-  інформаційних – 245 
  

 

     Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями 

207 Забезпечення партнерської взаємодії державного 
та громадського секторів у розвитку соціальної 
сфери 

2018 
2019 

  1. Територіальний центр соціального 
обслуговування Деснянського району міста Києва.                                             
Забезпечена партнерська взаємодія з благодійними 
фондами, релігійними конфесіями: Всеукраїнська 
благодійна організація «Серце Батьківщини», 
Парафія Різдва Христова УПЦ, ТОВ «Метро Кеш 
енд Кері Україна», БО «ВФ «Фармацевтичний», 
Громадська організація «Інвалідів-чорнобильців 
«Земляки», волонтери групи «Help» тощо. 
З початку року 1519 громадянам, які перебувають 
на обслуговуванні в Територіальному центрі та 
опинилися в складних життєвих обставинах надано 
натуральну допомогу на суму 279,65 тис.грн. у 
вигляді продуктових наборів, солодощів, 
медикаментів, промислових товарів, тощо.  
 2.Деснянський районний у м. Києві Центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
Забезпечена взаємодія з: 
- БФ «Незалежна країна», БО «Світ без залежності», 
ГО  «Спілка громадських організацій 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 
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заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

1 2 3 4 5 

   інвалідів Києва»,  БФ «СОС  Дитяче містечко», а 
також з активною громадою Деснянського району 
(168 сім’ям надано  гуманітарну допомогу у 
вигляді одягу та продуктових наборів);                                                                               
- БО «Світ без залежності», ВБФ «Мир та 
добробут», ГО «Український центр обслуговування 
анонімних алкоголіків»,   ГО «Клуб «Еней», ВБФ 
«Конвіктус Україна» -  для проходження 
реабілітації та отримання консультації направлено   
25 осіб;               - психоемоційного 
відновлення, покращення взаєморозуміння в сім’ї, 
інтеграцію в суспільство, комплексної допомоги в 
процесі соціальної адаптації та реабілітації 
учасників АТО та члени їх сімей відвідують 
розважальний центр «Joyland», басейн          
(138 учасників АТО та 170 дітей) та тренажерний 
зал «Планета спорт» (138 демобілізованих 
учасників АТО);                                                     
- за підтримки громадських організацій, приватних 
підприємців та депутатів району на базі Центру 
щороку в липні - серпні проходить відпочинкова 
програма для дітей, які перебувають на обліку. На 
базі Центру проходять денні групи (з понеділка по 
п’ятницю) та вечірня група (щовівторка) 
взаємодопомоги для залежних осіб (соціальний 
проект «Україна без наркотиків» БФ «Мир та 
добробут»). Проведено 249 заходів,  охоплено   
5267 осіб. 
3. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей 
та молоді з функціональними обмеженнями 
Деснянського району міста Києва 
У звітному періоді забезпечена партнерська 
взаємодія з:                    - Громадською 
організацією «Рисі» - сприяння проведенню ІІІ 
спортивних ігор серед дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями Деснянського 
району міста Києва  (забезпечення учасників 
змагань відповідним інвентарем); 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 

Причини невиконання завдань/заходів Програми та 
заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

1 2 3 4 5 

   -  Благодійним фондом «Незалежна країна» - 
забезпечення 60 продуктових наборів; 
-  Громадською організацією «Україна. Воля 
Життя» - обговорено можливість організації 
дозвілля для клієнтів Центру в оздоровчий період 
2019 року; 
     - Благодійною організацією «Міжнародний 
благодійний фонд «Справедливість» - програма 
інклюзивного оздоровчого освітнього табору 
денного перебування в школі Astor School   
(Ювілейний провулок, 4, с. Шевченкове, Київська 
область).   
4.Служба у справах дітей Деснянської районної в 
місті Києві державної адміністрації співпрацювала 
з громадськими організаціями Деснянського 
району: 
- БО "Незалежна країна" - керівник Ганноха Богдан                   
Ігорович. Надано допомогу у вигляді 53 
продуктових наборів, дітям з сімей, які опинились в 
складних життєвих обставинах. 
-  БО "Світ без залежності" - керівник Бойко Тетяна 
Геннадіївна. Направлено на проходження курсу 
реабілітації від нарко-алко залежності 4  батьків 
дітей, які перебувають на обліку Служби у справах 
дітей як такі, що опинились в складних життєвих 
обставинах. 
- 200 продуктових наборів  від Протоієрею Парафії 
Різдва   Христового УПЦ в м. Києві для 
дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування та дітям, які опинились   в складних 
життєвих обставинах. 

 

Сектор 2.4.  Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя 

Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві 

     Завдання 1.2. Розвиток первинної медичної допомоги 

213 Удосконалення доступності населення до послуг 2018 Продовжується робота щодо розширення мережі   
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 
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виконання 
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 первинної медицини: 2019 
2020 

амбулаторій загальної практики/сімейної медицини  
за рахунок запланованого відкриття амбулаторії по 
вул. Бикова, 7А, вул. Будищанській, 3. 
Станом на звітну дату погоджено в Департаменті 
охорони здоров'я медико-технічне  завдання на 
облаштування приміщень амбулаторії  загальної 
практики-сімейної медицини у 20 мікрорайоні. 
  

 

213.1 -  відкриття нових амбулаторій сімейної 
практики в новобудовах та віддалених 
мікрорайонах (6 нових амбулаторій протягом 
2018–2020 років) 

2018 
2019 
2020 

Продовжується робота щодо розширення мережі 
амбулаторій загальної практики/сімейної медицини  
за рахунок запланованого відкриття амбулаторії по 
вул. Бикова, 7А, вул. Будищанській, 3. 
Станом на звітну дату погоджено в Департаменті 
охорони здоров'я медико-технічне  завдання на 
облаштування приміщень амбулаторії  загальної 
практики-сімейної медицини у 20 мікрорайоні. 

 

     Завдання 1.4. Інформатизація сектора охорони здоров’я 

215 Поширення доступності населення до медичних 
послуг шляхом впровадження медичних 
електронних систем еHealth (157 закладів 
протягом 2018–2020 років) 

2018 
2019 

1. Підпорядковані заклади охорони здоров’я 
підключені до електронної системи охорони 
здоров’я « eHealth», призначені відповідальні особи 
по кожному закладу, які пройшли відповідне 
навчання. 
2.В системі «eHealth» зареєстровано 659 лікарів 
Центрів первинної медико-санітарної допомоги та 
Консультативно-діагностичного центру.                                                                                     
3.Забезпечено отримання лікарями електронного 
цифрового підпису (ЕЦП).  
4. З 1 липня 2017 в районі здійснюється 
електронний запис до лікаря за допомогою 
запровадженої нової електронної системи  
ТОВ Нelsi 
5. Розміщена необхідна візуальна інформація щодо 
покрокового здійснення процедури вибору 
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   сімейного лікаря.                                     

6.Проводиться широкомасштабна 
інформаційно-роз’яснювальна робота серед 
медичних працівників, населення під час 
амбулаторного прийому та викликів, в тому числі з 
залученням ЗМІ.                                                                                                          

7. Визначені відповідальні особи за проведення 
якісної кампанії з вибору сімейного лікаря та 
підписання декларацій по кожному закладу 
охорони здоров’я.  
8.Станом на 01.07.2019 медичними працівниками 
підпорядкованих закладів охорони здоров’я 
опрацьовано та зареєстровано у медичній 
електронній системі   257254 декларацій, що 
становить 69,7% від загальної кількості мешканців 
району. 
  

 

216 Розвиток комп’ютерної мережі системи охорони 
здоров’я міста Києва та оснащення закладів 
охорони здоров’я комп’ютерною і оргтехнікою з 
відповідним програмним забезпеченням з 
подальшим приєднанням до національної 
об’єднаної системи еHealth (157 закладів 
протягом 2018-2020 років) 

2018 
2019 

На базі медичних закладів створено навчальні класи 
для проходження курсів комп’ютерної грамотності, 
де отримали навчання медичні працівники з 
видачею відповідних сертифікатів. 
Закуплені комп’ютери для лікарів вторинної ланки 
за кошти з власних надходжень 

 

     Завдання 1.5. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги 

217 Реалізація проекту «Лікар у вашому домі» для 
медико-соціальної підтримки вразливих верств 
населення, що не мають соціального захисту 
(особи з інвалідністю І групи, діти та особи, які не 
здатні до самообслуговування та потребують 
постійної сторонньої допомоги) 

2018 
2019 

З липня 2018 в районі розпочато реалізацію проекту 
«Лікар у Вашому домі». Щотижня складаються 
графіки розміщення пересувних стаціонарних 
пунктів з наступним висвітленням на ВЕБ-сайтах. 
Працюють мультидисциплінарні бригади по 
відвідуванню немобільних хворих вдома. У 
зручному форматі медичними працівниками 
забезпечено надання населенню консультацій, 
проведення тестів на визначення індексу здоров’я, 
для експрес-діагностування початкової стадії 
захворювань серцево-судинної системи, цукрового 
діабету. З початку 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 

Причини невиконання завдань/заходів Програми та 
заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

1 2 3 4 5 

   впровадження проекту послугами пересувних 
стаціонарних пунктів скористалися 6618 
мешканців. Мультидисциплінарними бригадами 
оглянуто вдома 560 немобільних хворих. 

 

     Завдання 1.6. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань 

218 Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES та 
виконання цілі «90-90-90» –  безперервного 
каскаду заходів з профілактики, догляду та 
лікування, спрямованої на протидію епідемії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу 

2018 
2019 

Первинною ланкою Центрів первинної 
медико-санітарної допомоги та фахівцями 
Консультативно-діагностичного центру 
забезпечено збільшення охоплення населення 
Деснянського району тестуванням на 
ВІЛ-інфекцію, в першу чергу, за рахунок 
наближення послуг та широкого застосування 
швидких тестів. Протягом І півріччя 2019 року 
протестовано за допомогою швидких тестів 2392 
особи, з них виявлено антитіла до ВІЛ у 36 
випадках. Проводяться  скринінги серед населення 
на ризиковану поведінку. Забезпечено 100% 
дворазове обстеження на ВІЛ серед вагітних, під 
час якого у 8 випадках діагностовано ВІЛ-інфекцію.  

 

219 Здійснення заходів щодо раннього виявлення та 
лікування туберкульозу в рамках реалізації 
Міської цільової програми протидії 
захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки 
(рішення Київської міської ради № 537/1541 від 
08.12.2016) 

2018 
2019 

Продовжено роботу по наближенню доступності 
шляхом амбулаторного лікування хворих на 
туберкульоз (без бактеріовиділення) через 
ДОТ-кабінети ЦПМСД. 
На виконання окремих заходів Міської цільової 
програми протидії захворюванню на туберкульоз на 
2017-2021 роки за 6 місяців 2019:                                                                                                  
п. 1.1. кількість обстежених — 5053 особи; 
кількість виявлених хворих на туберкульоз — 57 
(1,13 % від обстежених); 
  п.1.2. кількість осіб, які підлягали скринінгу за 6 
місяців 2019 — 9002, оглянуто станом на 01.07.2019 
року — 5959 (66,266,2%);         п. 4.5. план 
профоглядів населення за 6 місяців 2019 становив 
81156 осіб (у розрахунку 550 на 1000 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 
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виконання 
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   населення). Станом на   01.07. 2019 року оглянуто 
79123 осіб (97,5 5 від плану), виявлено туберкульоз 
у 42 випадках;                                                                    
За звітний період бактеріоскопічним методом 
діагностики туберкульозу обстежено 152 особи, 
виявлено - 10 осіб (6,6 %). 
За звітний період туберкулінодіагностикою серед 
дитячого населення було  охоплено 15308 осіб 
(36,2% від запланованого в зв’язку з 
багаточисельними відмовами батьків – 21,5% або 
3301 особа).  
Забезпечено роботу міського пересувного 
ФЛГ-апарату за адресами відокремлених 
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини 
Центрів первинної медико-санітарної допомоги  за 
адресами: вул.Милославська, 33А, вул.Бальзака, 22, 
вул.Волкова, 16, вул.Кисловодська, 20, 
вул.Лаврухіна,6, вул.Жукова,2. 
  

 

220 Забезпечення реалізації заходів з ранньої 
діагностики (скринінгу) таких хвороб як інфаркт, 
інсульт, цукровий діабет, ВІД/СНІД, 
колатеральний рак тощо 

2018 
2019 

Проводиться скринінг населення з ранньої 
діагностики інфаркту, інсульту, цукрового діабету, 
ВІЛ/СНІДу, колатерального раку, в тому числі за 
допомогою швидких тестів. 

 

Сектор 2.6  Публічний простір 

Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору 

     Завдання 1.1. Розвиток територій міста 

270 Розмежування та закріплення території вулиць за 
окремими балансоутримувачами 

2018 
2019 

Розпорядженням Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 13 листопада 
2018  № 610 «Про закріплення 
внутрішньоквартальних проїздів за комунальним 
підприємством Деснянського району міста Києва» 
закріплено безгосподарні внутрішньоквартальні 
проїзди за комунальним підприємством «Керуюча 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 
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Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 

Причини невиконання завдань/заходів Програми та 
заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 
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   компанія з обслуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва».                                                               

 

Сектор 2.7  Адміністративні послуги 

Оперативна ціль 1. Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка 

     Завдання 1.1. Розвиток територіальних підрозділів районних центрів надання адміністративних послуг 

296 Забезпечення передумов для створення належної 
системи управління сферою надання 
адміністративних послуг, взаємозв'язку та 
підпорядкування міського та районного рівнів 
ЦНАПів 

2018 
2019 

02 січня 2019 року утворено Управління (Центр) 
надання адміністративних послуг Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

297 Створення нових територіальних підрозділів 
ЦНАПів 

2018 
2019 

У Деснянському районі працює Управління (Центр) 
надання адміністративних послуг за адресою: 
просп. Маяковського 29, та філія масиву «Лісовий» 
за адресою: просп. Лісовий, 39а. 
Протягом звітного періоду філія масиву «Лісовий» 
забезпечує прийом громадян на усі види послуг та 
відповідно до графіку роботи Управління ЦНАП 
Деснянської РДА.  

 

298 Формування та просування єдиного бренду 
(ЦНАП) 

2018 
2019 

Управлінням ЦНАП Деснянської РДА 
запроваджується просування єдиного брендбуку, а 
саме: сторінка у фейсбуці містить єдиний логотип 
ЦНАП. 

 

299 Реконструкція та модернізація існуючих ЦНАПів 
(у т. ч. з метою надання послуг особам з 
інвалідністю) 

2018 
2019 

ЦНАП та філія Деснянського району облаштовані  
пандусами відповідно до ДБН, паркувальні місця 
промарковано, ведеться позачергове 
обслуговування осіб з інвалідністю. Приміщення 
забезпечені кулерами. 

 

300 Створення належної матеріально-технічної бази 
ЦНАПів на території міста Києва 

2018 
2018 
2019 

Протягом звітного періоду відбулись закупівлі: 
паперу, 12 од. персональних комп’ютерів, 12 0д. 
МФУ, інформаційних терміналів (інфобоксів), 
планшетів для керування електронною чергою, 
канцтоварів, робочі станції на видачу 
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   закордонного паспорту та послуги МВС. Укладено 
договори на обслуговування комп’ютерної техніки, 
телефонії, оренди приміщення філії по просп. 
Лісовий, буд. 39А, з Київенерго та 
Київводоканалом. Наразі триває укладання 
договору оренди нежитлового приміщення за 
адресою просп. Маяковського, буд. 29.  

 

     Завдання 1.2. Кадрове забезпечення 

301 Збільшення кількості адміністраторів ЦНАПів 2018 
2019 

Згідно штатного розпису чисельність Управління 
складає 47 штатних одиниць (у 2018 році – 23). 
Станом на 18.06.2019 фактична чисельність 
становила 43 особи. 

 

302 Забезпечення ефективного управління 
людськими ресурсами, вирішення питання 
кадрового забезпечення ЦНАПів за рахунок 
мобільної групи адміністраторів 

2018 
2019 

Протягом звітного періоду в Управлінні ЦНАП 
Деснянської РДА працювало 3 адміністратори 
мобільної групи 

 

303 Створення платформи для навчання 
адміністраторів, обміну знаннями та навичками 
якісного надання послуг 

2018 
2019 

22.02.2019 – тематичний короткостроковий семінар 
«Актуальні питання надання адміністративних 
послуг». Організатор – Комунальний навчальний 
заклад «Київський міський центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади , органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій» - 1 учасник; 
20-21.03.2019 – поїздка керівників районних ЦНАП 
міста Києва до міста Вінниця з метою обміну 
досвідом. – 1 учасник; 
22.03.2019 – тематичний короткостроковий семінар 
«Актуальні питання надання адміністративних 
послуг». Організатор – Комунальний навчальний 
заклад «Київський міський центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади , органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій» - 2 учасники; 
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   25-26.03.2019 – навчання у Київському міському 
Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади та місцевого 
самоврядування – 2 учасники; 
25.03.2019 – тренінг для працівників ЦНАП щодо 
державної реєстрації нерухомого майна 
(організатори: Офіс Реформ, EDGE, Міністерство 
економічного розвитку України) -1 учасник. 
  Бажаючі мали можливість подати документи на 
навчання в Таврійський національний університет 
ім. В.І. Вернадського з метою отримання освітнього 
ступеня магістр за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» (заочна форма 
навчання) за державним замовленням. 

 

Оперативна ціль 2.  Підвищення якості надання адміністративних послуг 

     Завдання 2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді 

304 Розширення кількості адміністративних послуг, 
що надаються в електронному вигляді 

2018 
2019 

Інтеграцію баз даних та впровадженням їх в 
електронному вигляді здійснюється Департаментом 
ЦНАП.  
Збільшена кількість користувачів електронних 
послуг через електронний кабінет. 

 

305 Інтеграція внутрішнього порталу та зовнішнього 
сайту офіційного веб-порталу адміністративних 
послуг міста Києва з державними та міськими 
електронними реєстрами 

2018 
2019 

Інформаційна система «Міський WEB-портал 
адміністративних послуг міста Києва»  інтегрована 
до Реєстру територіальної громади міста Києва, 
міського центру зайнятості. 

 

     Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг 

308 Реалізація рішення Київської міської ради «Про 
визначення переліків адміністративних послуг, 
які надаються через центри надання 
адміністративних послуг в місті Києві» 

2018 
2019 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 
28.07.2016 №861/861 «Про визначення переліків 
адміністративних послуг, які надаються через 
центри надання адміністративних послуг в місті 
Києві» через ЦНАП Деснянського району надається 
151 адміністративна послуга. З 06 березня 2019 
року запроваджено оформлення та 
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   видачу свідоцтва про народження дитини. З кінця 
березня запроваджено оформлення соціальної 
допомоги по догляду за дитиною при народженні.   
У червні запроваджено  надання послуг МВС. 
  

 

309 Оптимізація процедур отримання 
адміністративних послуг на рівні міста та районів 

2018 
2019 

Став доступним пакет послуг з оформлення 
свідоцтва про народження дитини, реєстрація місця 
проживання дитини, оформлення допомоги при 
народженні, оформлення паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон на дитину. Також 
адміністратори підключені до РТГ для надання 
швидкої послуги – витяг з РТГ (із дотриманням 
закону України «Про захист персональних даних». 

 

     Завдання 2.3. Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг 

313 Розробка системи преміювання та депреміювання 
працівників ЦНАПів та інших суб’єктів надання 
адміністративних послуг 

2018 
2019 

Преміювання працівників ЦНАП Деснянського 
району здійснюється: 
відповідно до ст. 50, 52 Закону України «Про 
державну службу», постанови КМУ від 18.01.2017 
№ 15 «Питання оплати праці працівників 
державних органів» від 18.01.2017 № 15 та 
щомісячного наказу в.о. начальника Управління  
ЦНАП Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації. 

 

314 Систематичне проведення аудиту та дослідження 
рівня якості надання адміністративних послуг і 
задоволеності клієнтів рівнем їх обслуговування 
із залученням до цієї роботи незалежних 
експертів та громадськості, оперативне 
реагування на виявлені недоліки 

2018 
2019 

У звітному періоді постійно здійснювався 
моніторинг та реагування на звернення заявників у 
соцмережах, КБУ «Контактний центр міста Києва 
1551», звернення що заходять через відділ з питань 
звернень громадян Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації. 

 

Сектор 2.8. Освіта 

Оперативна ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 

Причини невиконання завдань/заходів Програми та 
заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

1 2 3 4 5 

     Завдання 1.1. Розвиток мережі закладів освіти 

316 Розвиток ЗДО та ЗЗСО, у т. ч. шляхом 
будівництва, реконструкції, капітального 
ремонту та відновлення непрацюючих закладів 

2018 
2019 
2020 

Програмою економічного і соціального розвитку м. 
Києва на 2019 рік по галузі «Освіта» передбачені 
наступні об’єкти: 
- Реконструкція з добудовою загальноосвітньої 
школи №23 на вул. Путивльській, 35 с. Биківня – 
станом на 01.07.2019 року виконано робіт на 
загальну суму 3500,00 тис. грн., а саме: 
завершуються взаєморозрахунки з підрядною 
організацією по ІІ черзі будівництва та розпочато 
виконання будівельних робіт по ІІІ черзі 
будівництва блоку «В», а саме: демонтажні роботи, 
підсилення фундаментів та колон. 
- Будівництво школи у 20 мікрорайоні житлового 
масиву Вигурівщина-Троєщина – станом на 
01.07.2019 року виконано робіт на загальну суму 
110,00 тис. грн., здійснюється відведення земельної 
ділянки, а саме: розроблено технічну документацію 
на розроблення земельної ділянки. 
Відповідно до Адресного переліку об’єктів для 
виконання робіт з капітального ремонту в межах 
бюджетних призначень, затверджених Деснянській 
районній в місті Києві державній адміністрації, 
затвердженого розпорядженням Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 
12.02.2019 № 70 «Про капітальний ремонт об’єктів, 
що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних 
коштів по Деснянській районній в місті Києві 
державній адміністрації» (зі змінами), передбачено 
видатки в сумі 3 000,0 тис. грн на відновлення груп 
в 3-х закладах дошкільної освіти (ЗДО №№ 12, 202, 
745), та видатки на капітальний ремонт будівель та 
прибудинкової території – відновлення роботи 
закладу – (ЗДО № 782) – 16 000,0 тис. грн. 
Касові видатки за січень-червень 2019 року 
складають 795,2 тис.грн. 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 

Причини невиконання завдань/заходів Програми та 
заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

1 2 3 4 5 

      

Сектор 2.9.  Безпека та цивільний захист 

Оперативна ціль 2. Забезпечення цивільного захисту 

     Завдання 2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту 

344 Завершення проведення технічної інвентаризації 
захисних споруд 

2018 
2019 
2020 

Станом на звітну дату проведено технічну 
інвентаризацію 29 захисних споруд (сховищ) 
цивільного захисту. 
Не проведено технічну інвентаризацію  8 захисних 
споруд (сховищ). 

Балансоутримувачі приватної форми власності 
заперечують наявність на їх  балансі сховищ 
цивільного захисту, в інших сховищах неможливо 
провести технічну інвентаризацію (затоплення 
грунтовими водами) 

Завдання 3.2. Забезпечення ефективної системи контролю за діяльністю влади з боку мешканців м. Києва 

406 Проведення консультацій з громадськістю щодо 
проектів муніципальних нормативно-правових 
актів на ранніх етапах їх розробки зі 
встановленням вичерпного переліку випадків, 
коли такі консультації не проводяться 

2018 
2019 

17.03.2019 - засідання круглого столу «Реабілітація 
та професійна підготовка і орієнтації воїнів АТО з 
інвалідністю». Спільним рішенням круглого столу 
було підтримано ініціативу проведення наступного 
круглого столу в КМДА у квітні із запрошенням 
більш ширшого кола учасників – Департаменту 
охорони здоров’я КМДА, Департаменту освіти і 
науки КМДА, Міністерства охорони здоров’я 
України; 
19.03.2019 – засідання Громадської ради при 
Деснянській РДА щодо формування її нового 
складу на 2019-2021 роки  та створення 
ініціативної групи відповідно до пункту 8 Типового 
положення, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.11.10 р. № 996 «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики»;                                       
12.06.2019 – установчі збори по формуванню 
нового складу Громадської ради при Деснянські 
районній в місті Києві державній адміністрації на 
2019-2021 роки відповідно до Типового положення, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03.11.10 бори по 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 

Причини невиконання завдань/заходів Програми та 
заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

1 2 3 4 5 

   формуванню нового складу Громадської ради при 
Деснянські районній в місті Києві державній 
адміністрації на 2019-2021 роки відповідно до 
Типового положення, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.11.10 р. № 996 (зі 
змінами) «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики» 
  
  

 

407 Створення умов для проведення громадської 
експертизи та оперативне і неухильне реагування 
влади на її висновки 

2019 
2020 
2018 

Протягом І півріччя 2019 року до Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації не 
надходили пропозиції щодо проведення 
громадської експертизи. 
  

Протягом І півріччя 2019 року до Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації не 
надходили пропозиції щодо проведення 
громадської експертизи. 

408 Проведення соціологічних, аналітичних 
досліджень та опитувань 

2018 
2019 

На сторінці Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації у соціальній мережі  
Facebook постійно працює комунікація 
райдержадміністрації з мешканцями щодо 
життєдіяльності Деснянського району 

 

Умова 3. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики 

Завдання 5.6. Забезпечення ефективного управління активами міста 

445 Забезпечення державної реєстрації речових прав 
територіальної громади м. Києва на об’єкти 
нерухомості комунальної власності та реєстрація 
цих прав 

2018 
2019 
2020 

Балансоутримувачами протягом І півріччя 2019 
року зареєстровано право власності  на 26 об’єктів 
нерухомості. 
На виконання Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав та обтяжень на нерухоме 
майно», відповідно до  доручення Деснянської 
районної в місті Києві державною адміністрації від 
21.03.2019 № 102/2728, право власності 
зареєстровано на 235 об’єктів, що становить 50,64 
% від загальної кількість запланованих 464 об’єктів, 
які підлягають реєстрації.  

- перебування об’єктів реєстрації у податковій 
заставі; 
- невідповідність назви установи, що розміщується 
за відповідною адресою у вказаному рішенні 
Київради; 
- виготовлення нових технічних паспортів. 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
завдання/заходу 

Програми, рік/роки 

Інформація про хід виконання завдання/заходу 
Програми 

Причини невиконання завдань/заходів Програми та 
заходи, які вживалися з метою забезпечення їх 

виконання 

1 2 3 4 5 

446 Створення бази даних майна територіальної 
громади міста Києва, із наповненням її 
інформацією щодо використання майна, у т. ч. 
управлінських рішень власника тощо, в рамках 
концепції Kyiv Smart Сity 

2018 
2018 
2019 
2020 

Відповідно до доручення голови Київської міської 
державної адміністрації   Кличка В.В. від 
12.02.2016 № 8797/51-2015, зобов’язано 
підприємства, установи та організації комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 
щоквартально в період з 10 по 20 число місяця, 
наступного за звітним кварталом надавати до 
Департаменту комунальної власності м. Києва 
інформацію про наявність та використання об’єктів 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва за допомогою програмного  комплексу 
ЄІС ДКВ. Дорученням Деснянської районної в місті 
Києві державною адміністрації від 25.06.2019 № 
102/6080 щодо актуалізації комунальними 
підприємствами, установами, організаціями 
(незалежно від того, перебуває нерухоме майно на 
балансі чи ні) в «Єдиній інформаційній системі» 
усіх, передбачених системою, даних про юридичну 
особу та майно, що нею використовується та 
інформування Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації про виконану роботу до 19 
числа місяця, що слідує за звітним. Станом на 
звітну дату всіма балансоутримувачами  внесено 
інформацію до ЄІС ДКВ  за попередній період. 

  

448 Підвищення фінансової та операційної 
ефективності діяльності комунальних 
підприємств міста Києва 

2018 
2019 
2020 

Розпорядженням Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 20.12.2017        
№ 720 «Про внесення змін до розпорядження 
Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 15 березня 2011 року № 186 «Про 
деякі питання діяльності комунальних підприємств, 
що передані до сфери управління Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації» 
затверджено склад комісії з розгляду питань 
фінансово-господарської діяльності комунальних 
підприємств, що передані  до сфери управління 
Деснянської райдержадміністрації. Зазначена 
комісія два рази 
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№ Назва завдання/заходу Програми Період реалізації 
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   на рік заслуховує фінансову звітність керівників 
комунальних підприємств за 6 місяців та за 
результатами року, проводить аналіз фінансових 
результатів.  

 

449 Впровадження системи довгострокового 
планування діяльності комунальних підприємств 
міста Києва, які мають стратегічне значення для 
столиці 

2018 
2019 

На затвердження до Департаменту комунальної 
власності м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) щорічно подаються річні фінансові 
плани на наступний рік та уточнені проекти річних 
фінансових планів на рік (до 01 грудня року, що 
передує плановому) підприємств, організацій, 
установ, які планують отримання бюджетних 
коштів у вигляді дотацій, субсидій та субвенцій, або 
реалізацію в наступному році продукції (товарів, 
робіт, послуг) за рахунок бюджетних коштів.  

 

Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб 

     30 

 


