
 

 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

16.03.2015            №151 

 
Про затвердження Плану заходів 

з реалізації Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва 

на 2015 рік у Солом'янському  

районі м. Києва  

 

          На виконання пункту 11 розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.02.2015 №119 

«Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік»: 

 

1. Затвердити План заходів з реалізації Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 2015 рік у Солом'янському районі м. Києва 

(далі - План заходів), що додається. 

 

2. Першому заступнику голови, заступнику голови,  керівнику апарату 

Солом’янської  районної  в  місті  Києві   державної  адміністрації  згідно з 

розподілом обов’язків забезпечити: 

 

2.1. Виконання Плану заходів підпорядкованими структурними 

підрозділами - виконавцями Плану заходів. 

 

2.2. Надання виконавцями Плану заходів інформації про хід та результати 

виконання до відділу економіки Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним – по основним 

показникам за формою №01-Звіт (щомісячна) згідно з додатком 1 та 

щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом за формою 

№01-Звіт (квартальна) для узагальнення згідно з додатком 2. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови, заступника голови та керівника апарату Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 



 

Голова                                                              М. Шкуро  
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської  

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

       16.03.2014№ 151 
 
 

План заходів з реалізації 

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік 

у Солом’янському районі м. Києва 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

підрозділи 

Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної 

адміністрації 

Термін 

виконання 

 

1 2 3 4 

1 Бюджетно-фінансова політика 

1.1. Збільшення ресурсної бази бюджетів усіх рівнів 

1.1.1 Здійснення контролю за діяльністю 

суб’єктів господарювання, які 

офіційно виплачують заробітну плату 

меншу, ніж розмір мінімальної 

заробітної плати, чи на рівні 

мінімальної заробітної плати або при 

здійсненні діяльності не нараховують 

заробітну плату та не перераховують 

до бюджету податок на доходи 

фізичних осіб 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

Протягом 

року 

1.1.2 Інформування власників майна, 

розташованого на ділянках, щодо 

необхідності оформлення ними прав 

користування земельними ділянками 

або придбання їх у власність 

Відділ з питань майна 

комунальної власності 

Протягом 

року 

1.1.3 Організація проведення засідань 

комісії з питань забезпечення 

своєчасності і повноти сплати 

податкових та інших надходжень до 

бюджетів усіх рівнів та реалізація 

заходів по скороченню податкового 

боргу 

Фінансове управління Протягом 

року 

2. Підвищення рівня конкурентоспроможності промислового комплексу 



 

1 2 3 4 

Солом’янського району  

2.1 Підвищення конкурентоспроможності промислової високотехнологічної 

продукції Солом’янського району 

2.1.1 Сприяння товаровиробникам 

Солом’янського району м. Києва  у 

збільшенні обсягів виробництва  

конкурентоспроможної та 

імпортозамінної продукції 

Відділ економіки Протягом 

року 

2.1.2 Сприяння у залученні інвестицій для 

реалізації інноваційно-інвестиційних 

проектів промисловими 

підприємствами району 

Відділ економіки  Протягом 

року 

2.2 Популяризація та сприяння збуту продукції, яка виробляється київськими 

промисловими виробниками 

2.2.1 Формування та розміщення на 

офіційному сайті Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації номенклатури продукції 

промислових підприємств 

Солом’янського району м. Києва, яка 

виробляється підприємствами і може 

закуповуватись для потреб міського 

господарства 

Відділ економіки  Протягом 

року 

2.2.2 Проведення щоквартального 

моніторингу участі промислових 

підприємств у закупівлях за кошти 

бюджету міста Києва 

Відділ економіки  Протягом 

року 

2.2.3 Розвиток та вдосконалення 

функціонування мережі підприємств 

сфери споживчого ринку шляхом 

відкриття нових підприємств із 

сучасними формами обслуговування 

та надання комплексних побутових 

послуг 

Відділ торгівлі та 

споживчого ринку 

 

Протягом 

року 

2.3 Підвищення ефективності роботи промислового комплексу Солом’янського 

району м. Києва 

2.3.1 Забезпечення інформування 

товаровиробників району про 

проведення тендерів головними 

розпорядниками бюджету м. Києва по 

закупівлі продукції та послуг для 

потреб міського господарства 

Відділ економіки  Протягом 

року 

2.3.2 Сприяння впровадженню Відділ економіки  Протягом 



 

1 2 3 4 

енергозберігаючих технологій на 

промислових підприємствах 

Солом’янського району м. Києва 

року 

3 Інвестиційна політика 

3.1 Продовження роботи у напрямку залучення вітчизняних та іноземних 

інвестицій в економіку району та міста 

3.1.1 Ініціація та попереднє погодження з 

профільними структурними 

підрозділами інвестиційних 

пропозицій з подальшим винесенням 

на розгляд постійно діючої конкурсної 

комісії по залученню інвесторів до 

фінансування будівництва, 

реконструкції, реставрації тощо 

об’єктів житлового та нежитлового 

призначення, незавершеного 

будівництва, інженерно-транспортної 

інфраструктури Солом’янського 

району м. Києва 

Відділ економіки; 

управління 

будівництва  

Протягом 

року 

3.1.2 Супроводження та моніторинг 

виконання інвестиційних договорів, 

укладених за результатами проведення 

інвестиційних конкурсів із залучення 

інвесторів для будівництва, 

реконструкції, реставрації тощо 

об’єктів житлового та нежитлового 

призначення, незавершеного 

будівництва, інженерно-транспортної 

інфраструктури Солом’янського 

району м. Києва 

Відділ економіки; 

управління 

будівництва  

Протягом 

року 

3.1.3 Підготовка, впровадження та супровід 

пріоритетних інвестиційних проектів 

Солом’янського району м. Києва, в 

тому числі в рамках реалізації 

Стратегії розвитку Києва до 2025 року 

(«Першокласна інфраструктура», 

«Зроблено в Києві», «Електронний 

уряд», «Культурна височина», 

«Дніпровська перлина», «Здоровий 

киянин», «Центр поруч з домом», 

«Міжнародна гавань штаб-квартир», 

«Ощадлива енергетика») 

Відділ економіки 

 

Протягом 

року 



 

1 2 3 4 

3.1.4 Збільшення інвестиційних пропозицій 

за рахунок об’єктів незавершеного 

будівництва, територій непрацюючих 

промислових підприємств, 

неефективно використовуваних 

земельних ділянок, проектів 

комплексної реконструкції і реновації 

територій Солом’янського району      

м. Києва 

Відділ економіки 

 

Протягом 

року 

4 Підвищення ефективності управління комунальним майном територіальної 

громади Солом’янського району м. Києва 

4.1 Управління та контроль за діяльністю комунальних підприємств 

Солом’янського району м. Києва 

4.1.1 Посилення фінансового контролю за 

діяльністю комунальних підприємств у 

частині забезпечення прибуткової 

діяльності, виконання затверджених 

показників фінансових планів на 2015 

рік, раціонального планування та 

використання кадрових, майнових, 

матеріальних і фінансових ресурсів, 

вжиття заходів щодо зменшення та 

уникнення збитковості 

Відділ з питань майна 

комунальної власності 

Протягом 

року 

4.1.2 Оптимізація структури комунальних 

підприємств Солом’янського району 

м. Києва та кількості неефективно 

працюючих збиткових підприємств 

комунальної власності району, які не 

створюють економічного та 

соціального ефекту для розвитку 

району 

Відділ з питань майна 

комунальної власності 

Протягом 

року 

4.1.3 Контроль за здійсненням та 

завершенням організаційно-правових 

заходів по ліквідації, реорганізації 

юридичних осіб комунальної власності 

Солом’янського району м. Києва, по 

яких прийняті відповідні рішення 

власника 

Відділ з питань майна 

комунальної власності 

Протягом 

року 

4.2 Збільшення надходжень до бюджету міста Києва за рахунок підвищення 

ефективності використання майна комунальної власності міста, переданого 

до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації  



 

1 2 3 4 

4.2.1 Виконання затверджених показників 

надходжень до бюджету м. Києва у 

2015 році по податку на прибуток 

комунальних підприємств, 

відрахуванню частки прибутку, 

відчуженню майна та акцій 

комунальної власності, від оренди 

майна та сплати дивідендів,  яке 

передано до сфери управління 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Відділ з питань майна 

комунальної 

власності; 

фінансове управління 

Протягом 

року 

4.2.2 Проведення ефективної претензійно-

позовної роботи по стягненню 

заборгованості по орендній платі за 

використання майна комунальної 

власності м. Києва, яке передано до 

сфери управління Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Відділ з питань майна 

комунальної 

власності; 

управління освіти; 

управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини; 

управління охорони 

здоров’я 

Протягом 

року 

4.2.3 Проведення системного аналізу 

ефективного використання 

комунального майна, переданого в 

оренду, проведення обстеження 

об’єктів, переданих в оренду, 

здійснення контролю за виконанням 

зобов’язань, передбачених договорами 

оренди майна  

Відділ з питань майна 

комунальної 

власності; 

управління освіти; 

управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини; 

управління охорони 

здоров’я 

Протягом 

року 

4.2.4 Проведення аналізу важливості 

соціальних функцій комунальних 

підприємств, що мають бюджетне 

фінансування, підготовка пропозицій 

щодо зменшення залежності 

комунальних підприємств від 

бюджетного фінансування за рахунок 

розвитку госпрозрахункової діяльності 

Відділ з питань майна 

комунальної 

власності; 

фінансове управління 

Протягом 

року 

4.2.5 Досягнення оптимальної частки 

власності територіальної громади 

Солом’янського району м. Києва 

шляхом проведення прозорих та 

економічно обґрунтованих 

приватизаційних процесів 

Відділ з питань майна 

комунальної власності 

 

Протягом 

року 



 

1 2 3 4 

5 Розвиток споживчого ринку  

5.1 Забезпечення продовольчої безпеки  району 

5.1.1 Проведення районних ярмарків із 

реалізації сільськогосподарської 

продукції та продовольчих товарів з 

залученням на споживчий ринок 

району додаткових товарних ресурсів з  

різних регіонів України  

Відділ торгівлі та 

споживчого ринку  

Протягом 

року 

5.2 Оптимізація мережі підприємств торговельного та побутового 

обслуговування в Солом’янському районі 

5.2.1 Проведення моніторингу об’єктів 

побутового обслуговування, 

спрямованого на поліпшення їх 

діяльності, надання консультативної та 

інформаційної допомоги  

Відділ торгівлі та 

споживчого ринку  

Протягом 

року 

5.3 Підвищення якості обслуговування населення, в тому числі 

малозабезпечених верств 

5.3.1 Сприяння приведенню санітарно-

технічного стану та зовнішнього 

вигляду ринків до вимог сьогодення, 

проведенню модернізації торговельних 

місць, покращенню умов праці, 

розширенню асортименту послуг 

Відділ торгівлі та 

споживчого ринку  

Протягом 

року 

5.3.2 Організація та проведення районних 

конкурсів суб’єктів господарювання 

сфери побутових послуг на присвоєння 

звання зразкового у Солом’янському 

районі м. Києва, а також конкурсів 

професійної майстерності серед 

фахівців побутового обслуговування 

Відділ торгівлі та 

споживчого ринку  

Протягом 

року 

5.3.3 Залучення суб’єктів підприємницької 

діяльності сфери побутових послуг до 

участі в міських соціальних програмах 

Відділ торгівлі та 

споживчого ринку  

Протягом 

року 

5.4 Посилення протидії несанкціонованій і стихійній торгівлі у Солом’янському 

районі  

5.4.1 Проведення роботи по впорядкуванню 

розміщення малих архітектурних форм 

і тимчасових споруд у сфері торгівлі та 

побутового обслуговування 

Відділ торгівлі та 

споживчого ринку; 

відділ контролю за 

благоустроєм  

Протягом 

року 

5.4.2 Посилення взаємодії з податковими 

службами та правоохоронними 

органами з ліквідації місць 

несанкціонованої та стихійної торгівлі 

Сектор взаємодії з 

правоохоронними 

органами та з питань 

запобігання і 

Протягом 

року 



 

1 2 3 4 

на території району виявлення корупції 

6 Підтримка розвитку підприємництва та покращення бізнес-середовища 

6.1 Вдосконалення правого регулювання господарської діяльності, 

недопущення неправомірного втручання державних органів у діяльність 

суб’єктів господарювання району 

6.1.1 Регулярне проведення телефонних 

«гарячих ліній» з питань 

підприємництва 

Сектор з питань 

регуляторної політики 

та підприємництва  

Протягом 

року 

6.2 Удосконалення механізму фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки 

суб’єктів господарювання 

6.2.1 Залучення представників фінансових 

установ до участі у роботі 

координаційних рад з питань розвитку 

підприємництва для налагодження їх 

співпраці з підприємцями 

Сектор з питань 

регуляторної політики 

та підприємництва 

  

Протягом 

року 

6.3 Активізація діяльності 

консультативно-дорадчих органів з 

питань підприємництва 

Сектор з питань 

регуляторної політики 

та підприємництва 

Протягом 

року 

7 Реформування системи надання адміністративних послуг 

7.1 Забезпечення прозорості і відкритості розгляду звернень громадян та 

суб’єктів господарювання до органів влади 

7.1.1 Скасування послуг, які не визначені 

законодавством 

Відділ (Центр) 

надання 

адміністративних 

послуг 

Протягом 

року 

7.1.2 Створення єдиної мережі та стандарту 

надання адміністративних послуг 

Відділ (Центр) 

надання 

адміністративних 

послуг 

Протягом 

року 

7.1.3 Впровадження дистанційного надання 

послуг на основі сучасних 

інформаційних та телекомунікаційних 

технологій (без безпосередньої участі 

заявника) 

Відділ (Центр) 

надання 

адміністративних 

послуг 

 

Протягом 

року 

7.1.4 Проведення моніторингу діяльності 

центрів надання адміністративних 

послуг та оприлюднення інформації 

про його результати 

Відділ (Центр) 

надання 

адміністративних 

послуг 

Протягом 

року 

7.2 Підвищення якості надання адміністративних послуг шляхом 

запровадження європейських стандартів 

7.2.1 Проведення підготовчих робіт та 

впровадження системи управління 

якістю адміністративних послуг на 

Відділ (Центр) 

надання 

адміністративних 

Протягом 

року 
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базі стандартів ISO 9001, в тому числі 

мінімізація кількості документів та 

процедурних дій, що вимагаються для 

отримання адміністративних послуг; 

стандартизація процедур надання 

адміністративних послуг; розроблення 

критеріїв оцінки роботи 

адміністраторів та суб’єктів надання 

адміністративних послуг 

послуг 

 

7.2.2 Запровадження надання через ЦНАПи 

всіх адміністративних послуг, 

визначених розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2014 

року №523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг» 

Відділ (Центр) 

надання 

адміністративних 

послуг 

 

Протягом 

року 

7.2.3 Забезпечення отримання центрами 

надання адміністративних послуг 

інформації з державних реєстрів, 

інших інформаційних баз (систем), яка 

використовується для надання 

адміністративних послуг, шляхом 

запровадження відповідних сервісів 

Відділ (Центр) 

надання 

адміністративних 

послуг 

 

Протягом 

року 

7.2.4 Оптимізація процедур надання 

адміністративних послуг 

Відділ (Центр) 

надання 

адміністративних 

послуг 

Протягом 

року 

7.3 Підвищення кваліфікації адміністраторів, державних адміністраторів  

7.3.1 Проведення навчальних семінарів-

тренінгів для адміністраторів, 

державних адміністраторів 

Відділ (Центр) 

надання 

адміністративних 

послуг 

Протягом 

року 

7.3.2 Участь у Всеукраїнських конкурсах 

«Кращий дозвільний центр» та 

«Кращий державний адміністратор» 

Відділ (Центр) 

надання 

адміністративних 

послуг 

Протягом 

року 

7.4 Удосконалення інформаційно-консультативного забезпечення суб’єктів 

звернення 

7.4.1 Здійснення електронних консультацій 

заявників 

Відділ (Центр) 

надання 

адміністративних 

послуг 

Протягом 

року 
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7.4.2 Запровадження SMS-інформування 

про результати розгляду справи щодо 

надання адміністративних послуг 

Відділ (Центр) 

надання 

адміністративних 

послуг 

Протягом 

року 

7.5 Вивчення потреб споживачів послуг та рівня їх задоволеності наданими 

послугами 

7.5.1 Моніторинг якості надання 

адміністративних послуг, в тому числі 

пряме анкетування або опитування 

заявників; проведення консультацій з 

громадськими організаціями 

Відділ (Центр) 

надання 

адміністративних 

послуг 

 

Протягом 

року 

7.5.2 Запровадження механізму 

оперативного реагування на скарги 

заявників 

Відділ (Центр) 

надання 

адміністративних 

послуг 

Протягом 

року 

8 Житлово-комунальне господарство 

8.1 Формування сприятливих умов для створення та функціонування об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 

8.1.1 Сприяння розвитку та вдосконалення 

функціонування центрів сприяння й 

підтримки ОСББ (ресурсних центрів), 

у т.ч. системи підготовки та 

перепідготовки управителів 

багатоквартирних будинків 

Управління житлово-

комунального 

господарства  

Протягом 

року 

8.2 Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами 

галузі 

8.2.1 Створення конкурентного середовища 

на ринку надання житлово-

комунальних послуг 

Управління житлово-

комунального 

господарства  

Протягом 

року 

8.2.2 Організація навчання посадових осіб 

органів місцевого самоврядування та 

працівників ЖЕО 

Управління житлово-

комунального 

господарства  

Протягом 

року 

8.2.3 Забезпечення житлових прав 

мешканців гуртожитків 

Управління житлово-

комунального 

господарства  

Протягом 

року 

8.3 Модернізація та технічне переоснащення житлового фонду, інженерних 

мереж і устаткування 

8.3.1 Капітальний ремонт житлових 

будинків та прибудинкових територій, 

в тому числі із застосування 

енергозберігаючих технологій і 

обладнання   

Відділ економіки; 

управління житлово-

комунального 

господарства 

Протягом 

року 

 Облаштування ігрових та спортивних Управління житлово-  



 

1 2 3 4 

8.3.2 майданчиків комунального 

господарства  

Протягом 

року 

8.4 Забезпечення населення якісною питною водою та безперебійним 

водопостачанням відповідно до заходів, передбачених цільовою програмою 

«Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки» 

8.4.1 Заміна і ремонт внутрішньо- 

будинкових водопровідних мереж 

Управління житлово-

комунального 

господарства  

Протягом 

року 

9 Енергозбереження та енергоефективність 

9.1 Підвищення енергоефективності житлових будинків та будівель бюджетної 

сфери, впровадження енергозберігаючих технологій 

9.1.1 Встановлення та капітальний ремонт 

індивідуальних теплових пунктів в 

житлових будинках 

Управління житлово-

комунального 

господарства  

Протягом 

року 

10 Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення 

10.1 Підвищення ефективності реалізації програм сприяння зайнятості 

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

населення м. Києва на період до 2017 року в Солом’янському районі 

10.1.1 Сприяння збереженню існуючих 

робочих місць та розширенню сфери 

прикладання праці, в т.ч. шляхом 

створення нових робочих місць 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

Протягом 

року 

10.1.2 Працевлаштування незайнятих та 

безробітних громадян за сприяння 

міської служби зайнятості на вільні та 

новостворені робочі місця, залучення 

до участі в громадських роботах та 

інших роботах тимчасового характеру 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

Протягом 

року 

10.1.3 Сприяння розвитку підприємництва та 

самостійної зайнятості населення, 

зокрема, шляхом надання 

консультацій, проведення семінарів з 

орієнтації на підприємницьку 

діяльність, відповідної професійної 

підготовки та надання одноразової 

виплати допомоги по безробіттю для 

відкриття власної справи 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

Протягом 

року 

10.1.4 Проведення постійного моніторингу 

обсягів вивільнення працівників та 

руху робочої сили на підприємствах, в 

організаціях та установах району, 

проведення виїзних консультацій на 

підприємства, де передбачається, або 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

Протягом 

року 
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відбувається масове вивільнення 

працівників 

10.2 Підвищення рівня доходів населення району 

10.2.1 Проведення перевірок (обстежень) 

підприємств та організацій району з 

питань дотримання роботодавцями 

мінімальних державних гарантій з 

оплати праці, норм Генеральної та 

галузевих угод та міжкваліфікаційних 

співвідношень в оплаті праці та вжиття 

відповідних заходів реагування за 

результатами виявлених порушень 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення  

 

Протягом 

року 

10.3 Здійснення заходів, спрямованих на детінізацію заробітної плати та 

легалізацію трудових відносин 

10.3.1 Організація проведення засідань 

районної робочої групи з питань 

легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення в 

Солом’янському районі м. Києва та за 

результатами, направлення матеріалів 

для відповідного реагування до 

Головного управління Державної 

фіскальної служби у м. Києві, 

Територіальної державної інспекції 

праці у м. Києві   

Управління праці та 

соціального захисту 

населення  

 

Протягом 

року 

10.3.2 Здійснення моніторингу стану 

підвищення розміру середньої 

заробітної плати на підприємствах, 

установах та організаціях, які 

заслуховувались на засіданнях 

районної робочої групи (комісії) з 

питань легалізації виплати заробітної 

плати і зайнятості населення м. Києва 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення  

 

Протягом 

року 

10.3.3 Проведення роз’яснювальної роботи 

про негативні соціальні наслідки 

нелегальних трудових відносин та 

виплати заробітної плати «в 

конвертах» шляхом проведення із 

суб’єктами господарювання семінарів, 

нарад, засідань, виступів на 

телебаченні і публікацій у засобах 

масової інформації 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення  

 

Протягом 

року 
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10.4 Скорочення обсягів заборгованості із виплати заробітної плати у 

Солом’янському районі 

10.4.1 Затвердження графіків погашення 

заборгованості із виплати заробітної 

плати з урахуванням фінансово-

економічних можливостей 

підприємств та здійснення контролю 

щодо їх виконання 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення  

 

Протягом 

року 

10.4.2 Налагодження конструктивної 

співпраці з правоохоронними та 

контролюючими органами, 

об’єднаннями профспілок та 

роботодавців з метою підвищення 

відповідальності керівників 

підприємств за порушення норм 

оплати праці 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення  

 

Протягом 

року 

10.4.3 Організація проведення засідань  

районної тимчасової комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної 

плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат  в Солом’янському районі м. 

Києва та напрацювання заходів, 

спрямованих на скорочення 

заборгованості з виплати заробітної 

плати  

Управління праці та 

соціального захисту 

населення  

 

Протягом 

року 

10.4.4 Проведення відповідної роботи із 

власниками (засновниками) 

підприємств-боржників із заробітної 

плати або уповноваженими ними 

органами щодо вжиття відповідних 

заходів, спрямованих на прискорення 

погашення боргів із заробітної плати 

працівникам, а також притягнення до 

відповідальності посадових осіб за 

порушення законодавства про працю 

та оплату праці 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення  

 

Протягом 

року 

10.4.5 Здійснення заходів з недопущення 

виникнення заборгованості з виплати 

заробітної плати в бюджетній сфері, на 

підприємствах комунальної власності 

та підприємствах, переданих до сфери 

управління Солом’янської районної в 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

Протягом 

року 
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місті Києві державної адміністрації 

11 Підвищення ефективності соціального захисту киян 

11.1 Продовження впровадження системи 

«Картка киянина» 

 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення   

Протягом 

року 

12 Реформування системи охорони здоров'я, забезпечення доступності 

високоякісних медичних послуг 

12.1 Модернізація первинної медичної допомоги у Солом’янському районі            

м. Києва 

12.1.1 Дооснащення центрів первинної 

медико-санітарної допомоги 

відповідно до табелю оснащення, 

затвердженого Міністерством охорони 

здоров’я України 

Управління охорони 

здоров’я  

Протягом 

року 

12.2 Проведення робіт із заміни вікон та 

ремонту дахів (покрівель) у 

амбулаторно-поліклінічних закладах 

Управління охорони 

здоров’я  

Протягом 

року 

12.3 Оптимізація мережі та структури закладів вторинної медичної допомоги 

12.3.1  Оснащення та переоснащення 

консультативно-діагностичного центру 

Управління охорони 

здоров’я  

Протягом 

року 

12.4 Модернізація екстреної медичної допомоги у Солом’янському районі             

м. Києва 

12.4.1 Створення централізованих районних 

диспетчерських пунктів невідкладної 

допомоги та приєднання їх до Єдиної 

оперативно-диспетчерської служби 

міста Києва 

Управління охорони 

здоров’я  

Протягом 

року 

13 Підвищення стандартів у сфері освіти 

13.1 Впровадження Стандарту столичної освіти у Солом’янському районі 

13.1.1 Забезпечення рівного доступу до 

якісної освіти, належного рівня 

навчально-виховного процесу, 

матеріально-технічного забезпечення 

навчальних закладів, безперервного 

професійного розвитку педагогічних і 

науково-педагогічних працівників 

відповідно до світових освітніх 

стандартів 

Управління освіти  Протягом 

року 

13.2 Впровадження проекту «Електронний дитячий садок» у Солом’янському 

районі 

13.2.1 Продовження електронної реєстрації 

дітей для вступу у дошкільні навчальні 

заклади 

Управління освіти  Протягом 

року 



 

1 2 3 4 

13.2.2 Впровадження системи електронних 

програм організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах    

Управління освіти  Протягом 

року 

13.2.3 Пілотне впровадження електронної 

програми обліку матеріально-технічної 

бази дитячих навчальних закладів 

Управління освіти  Протягом 

року 

13.3 Розвиток мережі та потужностей навчальних закладів, продовження 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів освіти у 

Солом’янському районі 

13.3.1 Відновлення роботи дошкільних 

навчальних закладів та непрацюючих 

груп у дошкільних навчальних 

закладах комунальної власності 

Управління освіти  Протягом 

року 

13.3.2  Повернення в оперативне управління 

дошкільних навчальних закладів, які 

не працюють та використовуються не 

за призначенням   

Управління освіти  Протягом 

року 

13.3.3 Реорганізація шкіл-дитячих садків у 

дошкільні навчальні заклади та 

створення навчально-виховних 

комплексів на базі гімназій та ліцеїв 

Управління освіти  Протягом 

року 

13.3.4 Відкриття інклюзивних класів (груп) у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Управління освіти  Протягом 

року 

13.3.5 Виконання робіт із заміни вікон та 

ремонту дахів (покрівель) у закладах 

освіти 

Управління освіти  Протягом 

року 

13.4 Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази навчальних закладів 

13.4.1 Інформатизація та комп’ютеризація 

навчального процесу (оновлення 

комп’ютерної техніки, оснащення 

освітніх установ навчальними 

комп’ютерними комплексами, 

програмним забезпеченням, 

підключенням до оптоволоконного 

швидкісного Інтернету) 

Управління освіти  Протягом 

року 

13.4.2 Реалізація національного проекту 

«Відкритий світ» (участь у дослідно-

експериментальних проектах, 

дослідно-експериментальних роботах 

регіонального рівня) 

Управління освіти  Протягом 

року 

13.5 Забезпечення загальноосвітніх 

навчальних закладів медичними 

працівниками 

Управління освіти Протягом 

року 



 

1 2 3 4 

14 Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та спорту 

14.1 Залучення населення до фізкультурно-масових заходів оздоровчого 

характеру 

14.1.1 Проведення традиційних щорічних 

фізкультурно-спортивних масових 

заходів згідно з Єдиним календарним 

планом спортивно-масових заходів на 

2015 рік 

Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту  

Протягом 

року 

15 Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека 

15.1 Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових 

відходів 

15.1.1 Попередження та ліквідація місць 

несанкціонованого складування 

відходів, попередження їх утворення 

Управління житлово-

комунального 

господарства; 

сектор екології  

Протягом 

року 

15.2 Покращення стану та розвиток зеленого господарства, збереження 

природно-заповідного фонду  

15.2.1 Виконання робіт із реконструкції 

парків, скверів та бульварів 

Солом’янського району м. Києва 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Протягом 

року 

15.2.2 Проведення робіт з озеленення та 

благоустрою територій, капітального 

ремонту зелених насаджень вулиць 

Солом’янського району м. Києва 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Протягом 

року 

15.2.3 Влаштування поливо-зрошувальних 

мереж зелених насаджень 

Солом’янського району м. Києва 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Протягом 

року 

15.3 Формування екологічної культури населення. Екологічна освіта та 

просвітництво 

15.3.1 Розміщення на офіційному інтернет-

порталі територіальної громади 

Солом’янського району м. Києва 

інформації про діяльність у сфері 

охорони довкілля 

Сектор екології Протягом 

року 

15.3.2 Проведення заходів з організації 

екологічної освіти та здійснення 

навчально-консультативних занять з 

представниками суб’єктів 

підприємницької діяльності 

Сектор екології Протягом 

року 

 

 

Керівник апарату                                                                   П.Макаренко 



 

Додаток 2 

до розпорядження Солом’янської  

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

16.03.2015№ 151 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                     Форма №01-Звіт 

                                                                                                                                                                                                                                     (квартальна) 

 
Звіт 

«Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік»  

за ________________2015 року  

у Солом’янському районі м. Києва 

 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

 

Основні завдання та заходи Програми 

на 2015 рік 

 

 

 

 

Інформація про хід виконання  

Програми  на 2015 рік  

за ____________ 2015 року 
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Причини 

невиконання та 

заходи, які будуть 

вживатися з 

метою 

забезпечення 

виконання завдань 

Програми 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Найменування розділу Програми 

        

 

 _________________________     ____________________________    ________________________       

              (ПІБ виконавця)                  (підпис)               (дата) 

 

_____________________ 
        (телефон виконавця) 

 

 

Керівник апарату                                                                                                                 П.Макаренко 



 

                                                                    

                                                                   Додаток 1 

                                                                   до розпорядження Солом’янської  

                                                                   районної в місті Києві державної 

                                                                   адміністрації                                                                                                                                    

                                                                   16.03.2015 № 151   

 
                                                                                                                                                                                                                                                        Форма № 01-Звіт  

                                                                                                                                                                                                                                                 (щомісячна)                     

 
 

Звіт 

«Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік»  по основним показникам 

за                      2015 року  

у Солом’янському районі м. Києва 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

 

Основні завдання та заходи Програми 

на 2015 рік 

 

 

Інформація про хід виконання  

Програми  на 2015 рік за  

____________ 2015 року 

 

  

Темп 

росту/зниження у % 

до відповідного 

періоду  2014 року 

Причини 

невиконання та 

заходи, що будуть 

вживатись з метою 

забезпечення 

виконання завдань  

Найменування розділу Програми 

     

 

 

     _________________________       __________________________   ___________________________ 

                   (ПІБ виконавця)       (підпис)                         (дата) 

 

             _____________________ 
        (телефон виконавця) 

 

Керівник апарату                                                                                                                    П.Макаренко 



 

 

 


