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соцiально-економi чнии розвиток та прогнозчванtul:
Протягом I кварталу 2020 року виконувалась робота щодо вирiшення

галузевих питань на районному piBHi та в межах наданих повновФкень
вiдповiдно до Законiв Украiни, указiв i розпоряджень Президента Украiни,
дор)п{ень, постанов Уряду, рiшень КиiвськоТ MicbKoi ради, розпоряджень
КиiЪського мiського голови та виконавчого органу Киiвськоi мiськоi рали
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) (далi - мiськдержалмiнiстрачiя).

Вiдповiдно до розпорядження мiськдержалмiнiстрацii вiд 05.01.2018 Jф 8 та

розпорядження .Щарничькоi районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (далi
] райдер*чдмiнiстрачii) вiд 21.03.2018 Jt 176 <Про реалiзачiю_ Програми
економlчного l соцlмьного розвитку MicTa Киева на 2О|8-2020 роки у
.Щарницькому районi MicTa Кисва>> пiдготовлено звiт за I квартал 2020 року про
хiд виконання плану заходiв Програми економiчного i соцiального розвитку м.
Киева на 2020 piK та направлено до Департаменту економiки та iнвестицiй
мiськдержадмiнi страцii.

Постiйно проводився монiторинг соцiально-економiчних показникiв роботи
промислових пiдприемств району та визначеЕня очiкуваних показникiв на
насryпний мiсяць, збiр та .узагlrльнення iнформачii. про виробництво на
промислових пlдприемствaж lмпортозап,rlнноl продукцl1, про створення нових

робочих мiсць (аналiтичнi матерiали направлялись до .Щепартаменry
промисловостi та розвитку пiдприемництва мiськдержалмiнiстрачii).
Проводилася робота з пiдприемствами району щодо наповнення та акryалiзацiТ
даних в Iнформацiйнiй системi <Промисловiсть i науко>, готув.lJIися вiдповiднi
звiти та необхiднi пропозицii щодо iT функцiонування, якi направлялися до
.Щепартаменry промисловостi та розвитку пiдприсмництва
м iськдержадмiнiстраrrii.

.Що перелiку промислових пiдприсмств .Щарницькою району, якi звiтуT оть за
формою N91-IIЕ, входить 107 пiдприемств, розподiлених за 10 видами дiяльностi.

За статистичними даними за сiчень-лютий 2020 року обсяги реалiзомноi
продукчii по.Щарницькому району скJI€ши 1319,5 млн грн, що на 116,6 млн грн
бiльше нiж в вiдповiдному перiодi 20l9 року. Питома вага обсягiв реалiзомноi
промисловоi пролукчii в загальномiських обсягах реалiзачiТ складае 3,0Уо.

ffuюма вага ралiзованоi прод,кчii двох псrryжних стабiльно пршIюючих
пiдприемств з виробництм пролукгiв фармацевгичнlос: ПрАТ <<Фармацевгична

фiрма <Дарничя> та ПрАТ <По виробничтву iнсулiнiв <Iндар>>, в заЕlльно районних

2020 року
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обсягах реалiзацiТ становить Maliжe 50,07о.
Обсяrи реалiзованоТ високотехяологiчноТ промисловоi пролуrщiТ (це

виробництво основних фармачеrгичних продукгiв i препаратiв, хiмiчноi пролукчii,
виробництво маtrlин, ycTaTKyв;tHHlI, елекгронноi продукuii, вигI}товпенtи виробiв з
деревини та полiграфiчна дiяльнiсть, виробництво гумовLD( i п,частмасових виробiв)
за сiчень-лютий 2020 року сlФ.lпи близько 900,0 млн грн, або 68,0Оlо загально

районною обсяry реа.rriзованоi промисловоi пролукчii.
За останнiми статистичними даними в сiчнi-лютому 2020 року

промисловими пiдприемствами .Щ,арницькою району реалiзовано продукцii за
межi УкраiЪи на су!{у 202,4 млн грн, цо становить 15,3 % вiд загЕLпьно районних
обсягiв реалiзачii промисловоi пролукчii. Питома вага найбiльших експортерiв
Щарницького району: ПрАТ "Фармацевтична фiрма <,Щарниця>, ПрАТ <По
виробництву iнсулiнiв <<Iндар>>, в загшIьно районних обсягах експорту
промисловоi продукчii становить близько 60,0%.

За кошти мiською бюджету у процедурах закупiв.гIi продукцii, робiт i послуг
беруть участь пiдприемства.Щарницького району - ТЩВ <Укрлiфтсервiсr, та ПрАТ
<<По виробництву iнсулiнiв <<Iндар>>,

Через <Систему електронних_ закупiвель> кварт€rл 2020 року
структурними пiдроздtлами райдержадмlнlстрац1l та комунальними
пiдприемствами,Щарницькою району проведено закупiвель на с}му 47 359,0 тис.
грн, Ъкономiя бюджетних коштiв скJIадае 3 258,7 тис. грн або 6,9 Оh.

Вiдповiдно до окремою дорr{ення мiськдержадмiнiстрачii вiд 01.04.2015
J\l! 9482 (зi змiнами) щомiсячя проводився аналiз результатiв оцiнки дiяльностi
районних в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй.

Також протяюм звiтною перiолу була проведена робота щодо пiдютовки
iнформачii на виконання постанови кабiнеry MiHicTpiB украrви вiд24.0|.2020
Nq 35, забезпечено монiторинц збiр та узагzrльнення iнформачii за показниками
вiдповiдно до порядку про реалiзацiю експериментальною про€кry щодо
проведення щокв€tртzurьного монlторинry та оцiнки ефекгивностi дiяльностi
голiв обласних, КиiЪськоi та Севастопольськоi мiських державних адмiнiстрачiй
та розпоряджень мiськдержадмiнiстрацli вiд 27 .о1.201 l Ns 95 та вiд з l .0l .201 1

Jt l2l оПро реалiзацiю районними в MicTi Киевi державними адмiнiстрачiями
окремих повноважень>).

З метою акryалiзацii iнформацii були BHeceHi змiни до соцiально-
економiчного паспорту .Щ,арницькою району м. Киева.

Фiнансом та юсподарська дiяльнiсть:
Упродовж I кварталу 2020 року проводилось фiнансування видаткiв

загального фонлу та спецiального фонду бюджету в розрiзi розпорядникiв
бюджетних коштiв. Для цього було пiдготовлено та надано 459 розподiлiв
видiлених бюджетних асигнувань загшIьного та спецiального фондiв для

фiнансування бюджетних установ i закладiв.- Також здiйснювався щоденний аналiз зареестрованих фiнансових
зобов'язань та за.llишкiв коштiв на рахунках бюджетних галузей для
забезпечення першочергового проведення видаткiв щодо захищених статей
бюджету. Загапом,, на фiнансуваннJl захищених статей видаткiв було спрямовано
95,'7Оh вiд загальноi суми проведених видаткiв. Заробiтна плата працiвникам
бюджетних установ за I квартал 2020 року виплачена у повному обсязi.

З метою сво€часного отриманнJI коштiв вiд .Щепартаменry фiнансiв
мiськдержадмiнiстраuii щотижнево надавались заJIвки для фiнансування видаткiв
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спецiЕIльного та загЕtльного фонлiв. Так, протягом I кварталу 2020 року було
надано 18 заявок по спецiальному фонлу та 433 заявки по заI,ztльному фонду.

Своечасно готувались та надавались до управлiння ,ЩержавноТ казначейськоТ
служби Украiни у.Щарницькому районi м. Киева (далi - .Щержавне казначейство)
розподiли показникiв стосовно загаJIьного та спецiального фондiв, довiдки про
змiни до рiчного розпису бюлжеry (кошторису) та помiсячного розпису
асигнувань.

Щомiсячя готувалася iнформаuiя. щодо реалiзацiТ громадських просктiв, яка
надавалась до мlськдержадмlнlстрацll.

У звiтному перiолi проведено засiдання робочоi групи, вiлповiдальноi за
здiйснення дiяльностi щодо загальноi органiзачii та супроводження
громадського бюджеry MicTa Киева iз запрошенням керiвникiв структурних
пiлрозлiлiв райдержадмiнiстрачiТ, вiдповiдальних за реалiзацiю цих проектiв, на
якому було розглянуто загальнi питання, якi виникають у холi реалiзачii просктiв
громадського бюджеry у 2020 poui.

Розпочата пiдготовча робота щодо скJIадання бюджетного запиry
райдержадмiнiстраuii на 2O2l piK, вiдповiлно до форм, передбачених чинним
законодавством.

Вчасно i в повному обсязi були наданi звiти з фiнансовоi та господарськоi
дiяльностi райлержалмiнiстрачii до ,Щержавного казначейства, Департаменту
фiнансiв мiськдержадмiнiстрачiТ та,Ц,ержавноi податковоТ iнспекцii у
Щарницькому районi Головного управлiння ДФС у м. Кисвi.- 

Протягом звiтного перiолу продовкувчrлася робота щодо оцiнки дiяльностi
райдержалмiнiстрачii з ефективностi функчiонування системи вну,грiшнього
аудиту, ступенЯ виконаннЯ i досягнення цiлей, визначених у стратегiчних та

рiчних планах, ефективностi планування i виконання бюджетних програм та

результатiв ix виконання, якостi наданнJl адмiнiстративних послуг та виконання
контрольно - наглядових функчiй i завдань райлержалмiнiстрачii.

3 Ir,r"rоо поперед*еrня порушень фiнансово-бюджетноi дисциплiни i

неефективногО використання комун€}льних pecypciB пi цприемствами,

установами t органtзацiями комунальноi форми власностi м. Киева постiйно
iдiйснювався контроль за вчасним оприлюдненням пiдвiдомчими установами
Bcix необхiдних вiдомостей та документiв на iнтернет-порталi <КиТваудит>
(kyevaudit.gov.ua) та €диномУ порталi публiчних коштiв <<Е-дата>>

(e-data.gov.ua). Проволився аналiз логоворiв, пов'язаних iз використанням
бюджетних коштiв (тендернi договори).

У звiтному перiолi пiсля затвердження бюджету на2020 piK був складений

рiчний розпиС бюджету (кошторис) та помiсячний розпис асигнувань, якi
iатверлженi мiськдержадмiнiстрачiею та у встановленi термiни наданi до
,Щержавного казначейства. На початку року був складений штатний розпис
апiраry райлержадмiнiстрашii на 2020 piK. у з..в,язку зi змiнами посадових окладiв
прашiвникiв апарату райдержалмiнiстрацii своечасно було скJIадено та
затверджено в установленому порядку штатний розпис апарату

райдержадм i н icTpauii.- Своечасно пiдготовленi та наданi до фiнансового управлiння
райдержадмiнiстрачii паспорти бюджетних програм.

Пiдготовлений та своечасно зданий звiт за 20l9 piK про виконання паспорта
бюджетноi програми мiсцевого бюджец за програмно-цiльовим методом та
внесений до- MiibKoi програми <Бюджет MicTa>>, в якому були вiдображенi
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показники затрат, якостi та ефективностi використання бюджетних коштiв по
бюджетнiй програмi.

Протягом звiтного перiолу були пiдготовленi та завiзованi 56 договорiв мiж
райдержадмiнiстрацiею та iншими органiзацiями на здiйснення фiнансово-
господарських операцiй. Bci договори бyли зареестрованi в органi .I[ержавного
казначейства та вiдповiдно до умов договорiв здiйснювались платежi.

Пiсля оприлюднення на майданчику e-tender.ua в системi електронних
закупiвель РrоZоrrо здiйснювалася закупiвля ToBapiB та послуг, вiдповiдно до
затвердженого додатка до рiчного плану закупiвель. KpiM того, на майданчику
розмiщена уся iнформацiя шодо проведення допорогових закупiвель та скан-
копii договорiв вартiстю бiльше 7,2 тис. трн.

Постiйно наповнювався €диний веб-портал використання публiчних
коштiв spending.gov.ua в частинi внесеннJI договорiв, додаткових угод, aKTiB
наданих послуг, видаткових накJIадних, бюджетноi звiтностi.

Щомiсячно в ycTaHoBJIeHi термiни виконувався розрахунок та виплата
заробiтноi плати працiвникам райдержадмiнiстрачii, здiйснювався коtlтроль за
ефективним використанням фонду оплати працi. а також повнотою та
своечаснiстю перерахування платежiв до бюджету.

Вчасно i в повному обсязi були пiдготовленi та наданi рiчний звiт та
мiсячнi звiти з фiнансовоi та господарськоi дiяльностi апараry
райдержадмiнiстрыrii.

Розвиток iнфраструктyри:
У I кварталi 2020 року вiдповiдно до розпоряджень райдержалмiнiстрачii

(вiд 11.02.2020 N9 130 та вl,д \4.02.2020 Jф 141 ) затверлжено адресний перелiк
об'ектiв для виконання робiт з капiтального ремонту у 202О роцi вiдповiдно до
розпорядження . 

райдержалмiнiстрацii, а також створено тендерний KoMiTeT

управлiння капiтального булiвництва райдержадмiнiстрацii та органiзована
робота з виконаннjI капiта.ltьного ремонту на 290 об'ектах на загЕrльну суму
155414,90 млн грн.

Керуючись Законом УкраiЪи <Про публiчнi закупiвлЬ> через вебпортал
<<E-tender>> протягом сiчня-березня 2020 року оголошено 150 допорогових
закупiвель. з них 1 - не вiдбулась та б вiдмiненi (змiна технiчного завдання). За
результатами закупiвель було визначено 89 переможцiв, пiдписано договори
пiдрялу та технiчного нагляду, отримано 75 позитивних експертних висновкrв.

Проведено пiдготовчi роботи для проведення вiдкритих торгiв та розмiщено
на офiuiйному iHTepHeT порталi <Киiваудит> обrрунryвання доцiльностi
закупiвлi, iT обсягiв, якiсних характеристик та очiкуваноi цiни по наступним
об'ектам:

l. <Капiтальний ремонт примiщення Щентра;rьноi бiблiотеки для дiтей
iM. ЗоТ Космодем'янськоi за адресою: вул. Вереснева, 9 у .Щарничькому районi
м. Киева>> на заг€rльну BapTicTb 8687,13 тис. грн;

2. <Капiта,rьний ремонт покрiв-тri житлового булинку на вул. Ревуцького, 8

.Щарницького району м. Киева> на загzrльну BapTicTb lб16,6 тис. грн;
3. <<Капiтальний ремонт покрiвлi житлового булинку на

вул. Тростянецька, б ,Щарницького району м. Киево> на заг€}льну BapTicтb
2191,0 тис. грн.

Протягом звiтного перiоду райдержадмiнiстрачiею було взято участь у 2
мiжвiдомчих нарадах з представниками мiськдержадмiнiстрацii, кон,гролюючих
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органiв та забудовникiв з розгляду питань правомiрностi будiвництва на
вул. Приколiйнtй,2| та перекриття проiЪлу до прилеглоi територii, а також
будiвництва на зеленiй зонi на просп. Миколи Бажана, l51.

У I кварталi 2020 року на пiдставi позитивних висновкiв Служби
мiстобудiвного кадастру .Щепартаменry мiстобудування та архiтекryри
мiськдержадмiнiстрацii пiдготовлено 5 розпоряджень про присво€ння поштових
адрес об'ектам нерухомого майна, розроблено, опрацьовано та перевiрено
75 логоворiв пiдряду, 50 договорiв на здiйснення функцiй технiчного нагляду, l9
додаткових угод пiсля експертизи, а також перевiрено 102 допороговi елек,гроннi
закупiвлi в системi публiчних закупiвель РгоZоrrо на наявнiсть в учасникiв торгiв
вiдповiдних юридичних документiв, шо вимаг Iися в оголошеннi, та
вiдповiднiсть ix нормам законодавства Украiни.

Житлово-комyнаJIьне господарство :

Протягом I кварталу 2020 року райдержалмiнiстрачiею здiйснювався
контроль за органiзацiею роботи iз забезпечення утримання будинкiв та
прибудинкових територiй, безперебiйною роботою iнженерного обладнання
житлових булинкiв, подачею теплоносiя у житловi будинки Bcix форм власностi,
прибиранням мiжквартальних проiЪдiв, утриманням зелених насаджень та
своечасним вивезенням побутових вiдходiв.

Сума фiнансування по галузi житлово-комунiLпьного господарства у
звiтному кварталi cKJImIa 120З1',4 тис. грн - КП УЗН .Щарницького району
(благоустрiй району).

На виконання протоколу ЛЪ lб засiдання робочоi групи з вирiшення
органiзачiйних питань, пов'язаних з ефективним використанням та збереженням
автомобiльних дорiг .Щарницького району MicTa Киева, яке вiдбулося 28.02.2020
та згiдно з розпорядженням райдержадмiнiстрацii вiд 31.01.2020 No 87 <Про
проведення iнвентаризацii об'ектiв дорожньо-транспортноi iнфраструктури у
,Щарницькому районi м. Киева>> було проведено iнвентаризацiю безгосподарЕих
об'ектiв (проiЪноi частини вулиць, TpoтyapiB, знакiв органiзацii дорожнього руху,
мереж та опор зовнiшнього освiтлення тощо). За результатами iнвентаризацii
скJIадено зведену вiдомiсть безба.,rансових об'ектiв дорожньо-транспортноi
iнфраструктури у .Щарницькому районi.

У звiтному перiодi продовжувалася робота по створенню ОСББ.
Представникам iнiцiативнIiх груп надавалися детальнi роз'яснеЕня щодо прав
власникiв житлових та нежитлових примiщень, про €rлгоритм оформлення
земельноi дiлянки ОСББ, програм енергозбереження i кредитування, та щодо
реалiзачiТ Закону Украiни <Про особливостi здiйснення права власностi у
багатоквартирному булинку>>. Також, для проведення установчих зборiв по
створенню ОСББ надавалося примiщення aKToBoi за,,rи райдержадмiнiстрацii.

Всього у I кварталi 2020 року в районi було створено 4 ОСББ: (СВIТЛА
вЕЖА), <КНЯЖИЙ ЗАТоН 9), (ВЕРБIДФкого 14В), (ДнIПРоВСЬКА
нАБЕРЕЖнА 19 В).



ня lHl тивних по
У I KBapTa;ri 2020 року ло управлiння (I-[eHTpy) надання адмiнiстративних

послуг райлержадмiнiстрачii (далi - ЦНАП) звернулося 21074 суб'екга
звернення, скJIадено 17 справ про алмiнiстративнi правопорушення, налано 936
електронних консультачiй.

Вiдповiдно до затвердженого iндивiдуального плану розвитку та з метою
впровадженнrl HoBiTHix технологiй за звiтний перiод проведено наступнi
органiзачiйнi заходи:

- розпочато робоry центру обслуговування клiентiв ПрАТ <ЩТЕК Киiвськi
електромережl>;

- модернlзовано зону видачl готових документlв та експрес-послуги в зону
швидкого обслуговування: отримання результату наданоi адмiнiстративноТ
послуги та довiдки про реестрацiю мiсця проживання за 2-5 хвилин;
органiзовано допомоry суб'ектам звернень пiд час отримання електронних
послуг;

- впроваджено експериментальний проект щодо спрощення процедури
оплати послуг через Iнтернет-банк або мобiльний банкiвський додаток.
Перевiрка факту оплати адмiнiстративноi послуги по коду квитанцiТ
здiйснюеться через .Щержавний ресстр перевiрки квитанцiй check.gov.ua;

- запроваджено HoBl послуги з ре€стацll, перере€страцll, тимчасовоl
ресстрачii та зняття з облiку TpaKTopiB, самохiдних шасi, самохiдних
сiльськогосподарських, лорожньо-будiвельних i мелiоративних машин,
сiльськогосподарськоi технiки, iнших механiзмiв;

- оновлено вlзуальн1 елементи навlгацll та захисту, в мlсцях заглIьного
користування додатково встановлено покращену_ дверну фурнiтуру для осiб з
lнвмlднlстю вlдповrдно до ДБН B.2.2-40:2018 <Iнклюзивнiсть булiвель i
споруд)).

У зв'язку iз обмеженням доступу до примiщення LШАП на перiол
карантину, робота з березня 2020_року була.спрямована на адаптlцiю роботи в
новому режимi онлайн, а саме: збiльшено кiлькiсть прачiвникiв Call-ueHTpy та
телефонних HoMepiB, розширено можливiсть отимання допомоги у поперелнiй

ресстрачii на прийом.до tЦIАП, здiйснювалося консультування щодо документlв
для отримання алмiнiстративноТ послуги, проводилась допомога суб'сктам
звернення пiд час отримання електронних послуг, iнформування щодо перелiку
онлайн-послуг та послуг, якi можна отримати за допомогою поштового зв'язку,
процедури ix отримання.

На постiйному контролi знalходилося питання стосовно рейтингових
показникiв оцiнки дiяльностi LЦIАП:

- стан очiкування в черзi. вiдповiдно до системи керування
електронноi черги <Qlogic>> - сумарний час очiкування в черзi суб'ектiв звернень
(протягом [ квартагry склав 4,52 хвилини);

- порушення TepMiHiB розгляду справ.
За звiтний перiол здiйснювались заходи з питань ре€страцlТ мlсця

проживання/перебування фiзичних осiб: надiйшло 1l373 заяви (справи), з них
3454 про реестрачiю мiсця проживання/про ресстраItiю йсчя 

_ 
проживання з

одночасним зняттям з попереднього мiсця проживаннJI особи,388 про зняття з

ресстрачii мiсця проживання, 753 l заrIва щодо видачi довiдок про

реестрачiю/знятгя з peecTpauii мiсця проживання особи.' -З 
метою реЬiзачiТ нового cepBicy <<Швидкi послуги)) у сферi

реестрашii7зняття з ре€страцii мiсця проживання фiзичних осiб протягом звiтного
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перiоду було надано 1l0l швилку послуry, яка дозволила громадянам швидко та
зрrrно за один вiзит до tЦIАП отримати бажану послугу.

Пiдготовлено та направлено до органiв реестрацii iнших адмiнiстративно-
територiальних вiддiлень 8Зб повiдомлень про зняття з реестрацii мiсчя
проживання осiб, опрацьовано 614 повiдомлень про зняття з peecTpauiT осiб, що
надiйшли з iнших адмiнiстративно-територi€ulьних вiддiлень, та близько 680
запитiв органiв державноi влади, судiв, правоохоронних органiв, HoTapiyciB,
фiзичних та юридичних осiб щодо надання iнформацii.

Проловжувалася робота з питань державноi реестрацii юридичних осiб та
фiзичних осiб-пiдприсмuiв. ,Щолучено до матерiалiв вiдповiдних реестрачiйних
справ 3l54 комплекти документiв, що надiйшли вiд iнших органiв peccTpauii.
У звiтному перiодi l91 юридична особа та 77 фiзичних осiб-пiдприемчiв
перейшли до iнших територiа.ltьно-адмiнiстративних одиниць, взято на облiк
l44 юридичнi особи та 131 фiзичну особу-пiдприемця.

Опрацьовано 56 рiшень судiв рiзних iнстанцiй, 22 з яких щодо наданнrl
тимчасового доступу до локументiв з реестрацiйних справ.

тоогiвля i побчтове обслуговування населення:
ОбслуговуваннJI населення району у сферi споживчого ринку у I кварталi

2020 року здiйснювали 2061 об'ект соцiально-побутового призначення, iз них:
- 721 заклад непродовольчоТ Mepeжi;
- 620 пiдприемств побуту;
- З74 заклади продовольчоi мережi;
- 3l8 закладiв ресторанного господарства;
- 2l ОРТ iз продажу хлiба соцiальних copTiB;
- 7 пiдприемств ринковоi мережi.
У звiтному перiолi введено в дiю в дiю l8 нових пiдприемств споживчого

ринку заг€rльною площею ЗЗ57,0 кв. м., а саме:
- 10 пiдприемств побуту (2З0,0 кв. м);
- 4 заклади продовольчоI мережi (1885,0 кв. м);
- 2 заклади непродовольчоi мережi (480,0 кв. м);
- 2 заклади ресторанного господарства (7б2,0 кв. м. на 150 посадкових
мiсць.
З метою пiдтримки соцiмьно нез€жищених верств населення,

безперебiйного забезпечення споживчого попиту населення столицi хлiбом та
хлiбобулочною продукцiею за помiрними цiнами вiдповiдно до розпоряджень
мiськдержадмiнiстрацii у Щарницькому районi створена та працюе мережа
об'ектiв роздрiбноi торгiвлi хлiбом та хлiбобулочними виробами, що мають
найвищий споживчий попит у MicTi Кисвi (да"lti - об'екти роздрiбноi торгiвлi)
виробникiв ПрАТ <Киiвхлiб> (21 об'ект).

. Згiдно з Меморандумом про_спiвпрачю мiж структурними пiдроздiлами
мiськдержадмiнiстрацii та ПрАТ <Киiвхлiб> по MicTy Киеву реалiзуеться хлiб та
хлiбобулочнi вироби за спецiальними цiнами, а саме: батон <Фiрмовий> 0,5 кг не
упакований за роздрiбною цiною - 15,90 грн; хлiб <Фiрмовий украiЪськиЬ 0,95
кг неупакований за цiною - 12,50 грн; хлiб пшеничний <Фiрмовий> 0,б5 кг не
упакований за цiною - 10,50 грн. На сьогоднi ПрАТ <КиiЪхлiб>> встановлено
термiнали АТ <Ощадбаню> iз спецiальною програмою для iдентифiкацii
багатофункчiональноi електронноi пластиковоi картки <Картка Киянина>>, що
надае можливiсть пред'явнику uiei картки отримати знижку у розмiрi вlд 20Yо до
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70Y" (в залежностi вiд пiльговоi категорii) на придбання однiеТ одиницi хлiбноi
пролукчii в день на вибiр.

Продовжуваrrася робота щодо забезпечення мешканцiв якiсними та
доступними побутовими послугами. Станом на 31.03.2020 у районi
функчiонував 620 об'ектiв побутового обслуговування населення iз зага.llьною
кiлькiстю працюючих 3958 осiб. Кiлькiсть новостворених протягом звiтного
перiоду об'ектiв побуту становить 10 (створено 23 робочих мiсця), з них: 2
об'екти по ремонту мобiльних телефонiв; 5 об'ектiв по ремонту
електропобутовоi технiки; 2 об'скти по ремонту годинникiв; 1 об'ект по ремонту
ювелiрних виробiв.

У ,Щарницькому районi функцiонують 7 пiдприемств ринковоi мережi
приватноi власностi, з яких З ринки за змiшаною спецiалiзацiею (ТОВ
<.Щарницький риною) вул. Сормовська, 15), ТОВ <Позняки> (вул. Ревуцького,
1211), ТОВ <Агроринок> (вул. Вербичького,32), l спецiалiзований - авторинок
ТОВ <Новий> (вул. Вереснева, 24) та З торговельнi майданчики (<Вирлиця> вул.

.Щекабристiв, l2-A, <Приозерний> просп. П. Григоренка,32-Д, <Пiвденний>> вул.

,I|,екабристiв, 2-А) iз загаJIьною кiлькiстю облаштованих торговельних мiсць -
2705 торговельних мiсць.

На територiях ринкових пiдприемств створено до l50 <<соцiапьних мiсць>
для продажу с/г продукцii рослинного поход}кення, вирощеноi на присадибних
дiлянках безпосереднiми виробниками.

Вiдповiдно до графiка проведення сiльськогосподарських ярмаркiв у MicTi
Киевi на I пiврiччя 2020 року у звiтному перiодi на вул. Ревуцького проведено 5

сiльськогосподарських ярмаркiв. Пiд час роботи районних ярмаркiв для
населенlul завезено i реалiзовано: 1900,0 тонн продуктiв харчування, з них:
1291,0 тонн картоплi, плодоовочевоТ пролукцii, фруктiв та 609,0 тонн iнших
продовольчих ToBapiB (м'яса тваринного, риби живоi, мороженоi м'яса птицi,
бакалiйних ToBapiB, молочноi продукцii, ковбасних, кондитерських виробiв
тощо). Усього у ярмаркових заходах взяли участь 2|42 суб'екта господарювання
з багатьох областей УкраТни i MicTa Киева.

У зв'язку iз надзвичайною ситуацiею в YKpaiHi з розповсюдження новоТ
KopoHaBipycHoi iнфекцii (COVID-19) та введення обмежувальних заходiв на
територii MicTa Киева з 16.03.2020 не працюють пiдприсмства побуry та
пiдприемства ринковоi мережi району (ринок <Позняки>, ринок <Агроринок),
ринок <.Щарницький>>, авторинок <<Новий>, торговельнi майданчики <<Вирлиця>,

Приозерний>>, <<Пiвденний>), а також призупинено проведення ярмаркових
заходiв. Вiдповiдно до вимог протоколу Постiйноi KoMicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних сиryацiй мiськдержадмiнiстрацii вiл
16.03.2020 No l0 кПро попередження розповсюдженrrя новоТ KopoHaBipycHoi
iнфекцii (COVID-19) КП <Мiський магчlзин)) призупинено оформлення i надання
договорiв суб'сктам господарювання на розтапrування об'ектiв сезонноi торгiвлi
у весняно-лiтнiй перiол' 

майновi питання:
У звiтному перiодi робота з питань майна комунальноТ власностi та

приватизацii державного житлового фонду була спрямована на виконання
основних завдань щодо забезпечення реалiзацii державноi полiтики у сферi
управлiння комунаJIьною власнiстю територiальноi громади MicTa Киева, шо
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передана до сфери управлiння райдержадмiнiстрачiТ, та передачi державного
житлового фонду у власнiсть громадян вiдповiдно до встановленого порядку.

У I кварталi 2020 року у встановJIеному порядку видано 4З розпорялження
райдержадмiнiстрацii з питань оренди майна територiальноТ громади MicTa
Киева, 10 суб'ектам надано в оренду нерухоме майно загальною площею l 889,72
кв. м та 68 суб'ектам було змiнено icToTHi умови договорiв оренди (строки
договорiв оренди, оренднi ставки, розмiр орендованоi площi тощо) нежитлових
примiщень заг.Lпьною площею |9973,72 кв. м.

Станом на 01.04.2020 передано в оренду нежитловi примiщення заг.}льною
площею 118,0 тис. кв. м. Слiд з€tзначити, що 61,6% орендованоi площi передано
бюджетним установам та органiзацiям, якi сплачують встановлену нормативно-
правовими аIсгЕlми орендну плату в розмiрi l грн на piK.

За iнформачiею баlIансоутримувачiв нежитлових примiщень нарахована
орендна плата (без ГlЩВ) у I кварталi 2020 року скJIадала 21480,47 тис. грн,
отримана - 21648,28 тис. грн, що становить 100,8%.

Станом на 01.04.2020 заборгованiсть iз орендноi плати скJIадас
l49З,Зl тис. грн, яка у порiвняннi iз показниками на початок року збiльшилася
на 146,28 тис. грн (10,9%).

За звiтний перiод органiзовано i проведено засiдання KoMicii з перевiрки
ефективностi використання нерухомого майна KoMyHaTrbHoi власностi
територiальноi громади MicTa Киева, переданого_ до сфери управлiння, на яких
розглянуто актуальнi питання використаннrl та збереження нерухомого майна.

З метою захисту майнових iHTepeciB територiальноi громади MicTa Киева,
недопущення втрат мiських активiв райдержадмiнiстрачiею проводилася
державна реестрачiя речових прав на нерухоме майно комунмьноi власностi.

Станом на 01.04.2020 iз 378 об'ектiв HepyxoMocTi заресстровано право
власностi територiальноi громади MicTa Киева в особi Киiвськоi MicbKoT ради на
32З об'екта, що становить 85,4о/о.

У I квартм1 2020 року у .Щарницькому районi MicTa Киева було
приватизовано 84 житлових примiщення, в тому числi:

- однокiмнатних квартир - 15;
- двокiмнатних квартир - 23;
- трикiмнатних квартир - 29; 

л
- чотирикiмнатних квартир - 2;
- KiMHaT в ryртожитках - 15.
Кiлькiсть громадян, якi взяли участь у приватизачiТ,, становить

225 осiб.
Протягом звiтного перiоду було видано 204 довiдки про участь / неучасть

у приватизацii лержавного житлового фонду, 2 дублiката свiдоцтв_ про право
власностi на житло, BHeceHi змiни до б свiдоцтв про право власностi на житло,
225 приватизацiйних платiжних доручень для списання житлових чекiв через АТ
<ощадбанк>.

У I кварталi 2020.року проведе_Ео 7 засiдань районноТ громадськоi KoMicii з
житлових питань, засlдання KoMlcll з оцlнки BapTocTt маина, що знаходиться у
власностi громадянина та членiв його ciM'i, та З засiдання KoMicii з облiку
внутрiшньо перемiщених осiб,, якi потребують надання житлового примiщення з

фондiв житла для тимчасового проживання внутрiшньо перемiщених осiб. За
прийнятими рiшеннями було видано lб розпоряджень райдержадмiнiстрацii з
питань квартирного облiку.
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Станом на 01.04.2020 на квартирному облiку громадян, якi по,гребують
полiпшення житлових умов, перебувае 7378 сiмей, iз них:

- у позачерговому списку - 93З;
- у першочерювому списку - 2'70О;
- у загальнiй черзi - З745.
Протягом звiтного перiоду на квартирний облiк прийнято 4l сiм'ю, iз них:
- iз правом позачергового отримання житла - l4;
- iз правом перпlочергового отримання житла - 19;
- на заг€шьних пtдставах - 8.
Унесено змiни у квартоблiковi справи громадян - бЗ, поновлено на

квартирному облiку 4 ролини, знято з квартирного облiку 22 родини.
Перезатверджено на квартирний облiк за мiсцем проживання З справи

громадян, якi прибули з iнших районiв, пiдприемств та установ MicTa Киева.
За прийнятими рiшенням пiдготовлено та направлено 48 повiдомлень про

взяття/вiдмову у взяттi на квартирний облiк та 178 витягiв з розпоряджень.
Полiпшено житловi рлови 3 родинап,t черювикiв кваргирною облirсу, iз них:
- 1 родина за загшIьною чергою (надання с},N!iжною примiщення);
- l ролина за категорiею облirсу <особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни>;
- l ролина за категорiсю облiку <учасники бойових лiй, залученi до АТО>.

. 
Затверджено рiшення алмiнiстрачiй _пiдприемств та профспiлкових

KoMiTeTiB про надання 4 житлових примiщень працiвникам установ, якi
перебува,чи на квартирному облiку в райдержадмiнiстрачii.

Затверджено спiльне рiшення Комунального пiдприемства по утриманню
зелених насаджень ,Щарницького району м. Кисво> про надання службовоi
кiмнати у ryртожитку озеленювачу дiльницi Ns 4.

Задоволено прохання пiдприемств, органiзачiй та установ у включеннi до
числа службових б житлових примiщень та на пiдставi клопотань викJIючено з
числа службових 22 житлових примiщення.

За програмою змiшаного будiвничтва житла (<.Щоступне житло))) на облiку
перебувас 1669 сiмей, за програмою пiльгового довготермiнового кредиту на
будiвниuтво житла - 272 молодих сiмей.

На облiку для отимання житловоi площi з фонду соцiального призначеншI
перебувае б родин, у I кварталi 2020 року надано квартиру з цього фонлу l
родинl.

На облiку внутрiшньо перемiщених осiб, якi потребують надання житлового
примiцення з фондiв житла для тимчасового проживання внутрiшньо
перемiщених осiб, зараховано 8 родин.

КонтDоль за благоустроем та навколишнiм середовищем:
У I кварталi 2020 року райлержадмiнiстрачiсю постiйно придiлялася увага

очищенню територii,Щарницького району вiд несанкцiонованого накопиченнJl
будiвельного i побутового смiття, виявленню недолiкiв зовнiшнього
благоустрою та проведеЕню дiевих заходiв щодо Тх усунення.

Проводилися виiЪнi робочi нарали стосовно обстеження та перевiрrса
дотриманЕя вимог природоохоронною з:rконодавстм. Постiйно здiйснювався
монiторинг санiтарного стану територiй та вiдновлюваrrьних pбiT пiсля розриттiв,

За звiтний перiод надава;rись консультацii щодо отиман}ш пiдприсмствами,
установами, органiзацiями, якi вiднесенi до сфери управrriння райлержад,riнiстраrii,
дозволiв на викиди забрулнюючих речовин в атчrосферне повiтря, дозволiв та лiмiтiв
на розмiщення вiд<одiв вирбничтва у навколипIньому природному серловищi.



ll

Особлива уклга питань благоустрою була напрашена на контроль зir
цроведенням своечасноi caHiTapHoi очистки та лiквiдацiю несанкцiонованих
нilкопичень вiд<одiв. .Що спiвпрыri постiйно заrDлаJIися пiдпри€мстщ установи,
органiзачiТ та громадськiсть.

Безпека життедiяльностi населення:
Протягом I кварталу 2020 року продовжув€Iлась робота щодо запобiгання

виникненню надзвичайних ситуацiй на територiТ району та органiзацii
вiдповiдних заходiв реаryвання у разi ix виникнення.

Здiйснено уточнення та кориryвання Плану цивiльного захисту
Щарницького району, Г[лану проведення евакуацii населення, яке мешка€ в
межах прогнозованих зон можJIивого катастрофiчного затоплення, небезпечного
хiмiчного забруднення, районах можJIивого виникнення стихiйного лиха, iнших
надзвичайних ситуацiй, планiв дiй органiв управлiння та сил цивiльного захисту
.Щарницького району при загрозi або виникненнi надзвичайних ситуацiй
техногенного i природпого характеру.

Протягом кварталу було розроблено Г[лан евакуацii населення .Щарницького
району комплекс органiзачiйних i практичних заходiв щодо запобiгання
вадзвичайним ситуацiям пiд час льодоходу, повенi та паводкiв.

Вiдповiдно до fIлану основних заходiв цивiльного захисту на 2020 piK,
затвердженого розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l8.12.2019
Ns l3l6-p, ffпану основних заходiв цивiльного зЕrхисту територiальноi
пiдсистеми MicTa Киева сдиноi державноi системи цивiльного захисту на 2020
piK, затвердженого розпорядженням мiськдержадмiнiстрачii вiд l l .02.2020
Ns 252, комiсiсю у склалi представникiв ,Щержавноi служби Украiни з
надзвичайних сиryаuiй, спецiалiзованих служб i формувань цивiльного захисту,
пiдприемств, установ .та органiзачiй, що зrrлучаються до виконання заходiв
цивiльного захисту i дiяльностi рятувальних служб, 12.0З.2020 було проведено
комплексну перевiрку дiяльностi структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрачii,
районноТ ланки територiальноi пiдсистеми единоi державноi системи цивiльного
захисту та утворених комiсiй цодо виконання вимог законiв та iнших
нормативно-правових. aKTiB з питань техногенноi та пожежноТ безпеки,
цивiльного захисту i дiяльностi аварiйнорятувЕцьIlих служб.

Вiдповiдно до розпорядження Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 20.03.2020 .rЪ
324-р <Про встановлення режиму надзвичайноi сиryаrriТ у м. Киевi> та
розпорядження мiськдержадмiнiстрачii вiд 20.03.2020 Ns 488 <Про встановлення
рех(иму надзвичайноТ сиryацiТ на територii MicTa Киева) розпорядженням
райдержадмiнiстрачii ыд 2З березня 2020 року JЮ 270 <Про утворення
спецiа-пьноi KoMicii з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних сиryаuiй техногенного та

IРИРЧДпОгО 
хараттеру.в ,Щарниlькбуу районi MicTa Киева>> утворено спецiальну

комlсlю з лlквlдацtl наслlдкlв надзвичаиних ситуацlй техногенного та
природного характеру в [арницькому районi, було призначено керiвника робiт з
лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайноi ситуачii, пов'язаноi з епiдемiчним сп€шахом
небезпечних iнфекцiйних хвороб та затверджено ii' персональний склад.
Розпорядженням керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних ситуачiй
райдержадмiнiстрачii вiд 24.03.2о20 J\b l утворено штаб з лiквiдацiТ наслiдкiв
надзвичайноТ сиryачiТ та затверджено його склад.

У звiтному кварталi здiйснено органiзачiйне забезпечення та оформлення
протоколiв 9 засiдань KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
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надзвичаЙних ситуацiЙ раЙдерх(адмiнiстрачii, з них 8 засiдань було скликано
позачергово для оперативного вирiшення питань, а саме:

- uПро затвердження Гlлану основних заходiв цивiльного захисту
,I|,арницького району MicTa Кисва на 2020 piK> та <Про затвердження
Органiзачiйно-методичних вказiвок шодо навчання населення Дарницького
району MicTa Кисва у 2020 роцi цивiльному захисту та дiям у надзвичайних
ситуацiях> (20.01.2020);

- <Про пiдсумки виконання Плану роботи KoMicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних сиryацiй райдержалмiнiстрачiТ на 20l9 piK>
та <Про затвердження Плану роботи KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ
безпеки та надзвичайних сиryачiй райдержалмiнiстрачiТ на
2020 pio (2З.01.2020);

- uПро заходи щодо посилення техногенноi та пожежноi безпеки на
територii MicTa Киева>> (07.02.2020);

- uПро заходи попередження розповсюдження новоi KopoHaBipycHoТ
iнфекчii (COVID- l 9)> (03.03.2020);

- <Про додатковi заходи попередження розповсюдження ново'
KopoHaBipycHoi iнфекчiТ (COVID- 19)> (l 1.03.2020);

- uПро додатковi заходи попередження розповсюдження HoBol
KopoHaBipycHoi iнфекlrii (COVID- 19) та введення обмежувальних заходiв на
територii .Щ,арничького району MicTa Киева>> ( 1 7.03.2020);

uПро запобiгання поширенню гостроi респiраторноi хвороби
COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, та введення додаткових
обмежува;rьних заходiв на територii .щ,арницького району MicTa Киева>
(вiлеоконференuiя, 2 1 .03.2020);

- пПро додатковi заходи запобiгання поширенню гостроi респiраторноi
хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHoBipycoM SARS-CoV-2, та введення
дод;ткових обмежувальних заходiв на територii ,Щарничького району MicTa
Кисва> (листанчiйно, 2З.03.2020).

Протягом звiтного перiоду постiйно надаваJIася 
. 
iнформачiйно-

роз'яснювальна допомога ёуб'ектам пiдприсмницькоi дiяльностi, якi
Ьикористовують найману працю, у вирiшеннi питань з охорони працi.

проловжувалась. робота з навчання та перевiрки знань з питань охорони
працi серел керiвникiв та вiдповiдальних осiб на пiдприемствах,_ установах та
органiзачiях, вiднесених ло сфери управлiння райдержадмiнiстрацii,

Охорона здоров'я:
Робота закладiв охорони здоров'я у звiтному перiодi була спрямована на

забезпечення якiсною медичною допомогою населення. Було продовжено

робоry з реалiзачii урядовоТ програми <.Щоступнi лiки> та впровадження проекту
мiського голови <Лiкар у Вашому домi>. Проект "Лiкар у вашому домi"
призупинено на перiод карантину. 

пва FдSтВ ycix пiлпорядкованих медичних закJIадах реzrлiзовувалася rнlцlатl
TRACK CITIES та виконання цiлi <90-90-90" - безперервного каскаду заходiв з
профiлактики, догляду та лiкування, спрямованоТ на протидiю епiдемiТ ВIЛ-
iнфекчiilСНIlgr: проволиться тестування на ВIЛ-iнфекцiю швидкими тестами; на
базi КНП <Центр первинноi медико-санiтарноi допомоги Nql> та КНП <I-{eHTp

первинноТ медико-санiтарноТ допомоги Ns2> функчiонують кабiнети замiсноi
пiлтримуючоi терапii (ЗПТ). Протягом I кварталу 2020 року обстежено 968 осiб,
виявлено l 4 ВIЛ-iнфiкованими (показник виявлення 1,45%).
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Протягом звiтного перiоду тривала кампанiя щоло вибору сiмейного лiкаря.
Первинна медична допомога населенню надавЕrлася 2l 5 лiкарями. Вiдповiдно до
оперативноi iнформаrriТ, яка нада€ться центzrльним компонентом електронноТ
системи eНealth, станом на 31.03.2020 декларацii з лiкарями I_{eHTpiB первинноТ
медико-санiтарноi допомоги пiдписали 82,6Yо населення, що на 15,4 0Й вище
середньомiського (по м. Киеву 61 ,2О/о).

Протягом. I кварталу_ 2020 року здiйснювався постiйний монiторинг
захворюваностi населення .I|,арницького району на ГРВI, грип та COVID-19. За 3
мiсяцi 2020 року в Щарничькому районi м. Киева зареестровано З3 випадкiв
захворювання на COVID-l9. Bci випадки захворюваностi заре€стровано серед
дорослих.

З метою .попередження розповсюдження крапельноj iнфекчii серед
населення керiвниками I_(eHTpiB первинноi медико-санiтарноТ допомоги
забезпечувалося наJIежне динамiчне спостереження за контактними особами та
особами, "5i перебуваJIи на амбулаторному. лiкуваннi., зi _свосчасною
госпiталiзацiею за медичними показами. Органiзованi мобiльнi бригали лля
проведення забору бiоматерiалу на вiрусологiчнi дослiдження вдома у осiб з
пiдозрою на COVID-l9.

Ведеться широка iнформачiйно-роз'яснювальна робота щодо профiлактики
захворювання на COVID-l9 та алгоритму лiй при пiдозрi на KopoHaBipycHy
хворобу.

Соцiальний захист населення:
Протягом I KBapTalry 2020 року управлiнням працi та соцirrльного захисту

населення проводилась робота щодо забезпеченнJI в межах повноважень
дотимання законодавства про працю, пенсiйне забезпечення та соцiальний
захист населення. Здiйснювався контроль за призначенням та виплатою пенсiй,
цiльовим використанням коштiв, передбачених для надання населенню субсилiй
та пiльг на житлово - комунальнi послуги та державноТ соцiа.гlьноТ допомоги
сiм'ям з дiтьми, здiйснюва.лIись заходи щодо полiпшення матерiально - побутових
умов осiб з iнвалiднiстю, BeTepaHiB вiйни та прачi, реабiлiтованих осiб, сiмей, якi
втратили годувЕtльника, багатодiтних сiмей, громадян похилого BiKy з

урахуванням мiських цiльових програм <Турбота. Назустрiч киянам на 2019-
202l роки> та <Соцiальне партнерство Ha2019-202l роки>.

На виконання Закону Украiни пПро звернення громадян)), Указу
Президента УкраТни <Про додатковi заходи щодо забезпечення реалiзачii
громадянами констиryцiйного права на звернення> управлiння створюс Bci
необхiднi умови для реалiзачiТ констиryцiйних прав осiб з iнвалiднiстю,
BeTepaHiB вiйни та працi, пенсiонерiв та багатодiтних сiмей, одиноких MaTepiB та
iнших малозабезпечених громадян.

Станом на 01.04.2020 на облiку в управлiннi прачi та соцiального захисту
населенЕя райдержадмiнiстрачiТ перебувають деякi категорii осiб, якi захищали
незалежнiсть, cyBepeHiTeT та територiальну цiлiснiсть Украiни, з них:

- учасникiв вiйни (антитерористичноi операчii) (лалi - АТО) - 10 осiб;
- учасникiв бойових дiй (АТО) - 3047 осiб;
- осiб, яким встановлено статус <Член ciM'T загиблого> (АТО) - 54 особи;
- осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни I групи - 4 особи;
-осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни II групи - 75 осiб;
- осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни III групи - 42 особu
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-членiв сiмей осiб, якi загинули або померли внаслiдок поранень, калiцтва,
конryзii чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних пiд час 1^racTi у РеволюцiТ
Гiдностi - l особа;

- осiб, якi визнанi постраждаJIими учасниками Революцii Гiдностi - 53
особи.

За звiтний перiол за наданнJIм соцiальних пiльг iз письмовими заявами
звернулось 5l7 громадян та надiйrrшо 3150 усЕих звернень. Видано 1l1
пiлiгових посвiдчень,40 осiб отрим€lли тЕuIони на пiльговий проiзд по YKpaTHi з

числа BeTepaHiB вiйни, l l осiб - наflравлення на психоневрологiчну медико-
сочiальнУ експертнУ комiсiю для визначення права на можливiсть перебування в

булинку-iнтернатi при меличних показаннях та 7 справ передано для подшIьшого
поселення до будинку iHTepHaTy, 4 осiб з iнвмiднiстю було направлено на
проходження транспортноi KoMicii для отриманнlI автомобiля.^ 

Також, у I кварталi 2020 року видано: l90 довiдок ветеранам праui та
пiльговим категорiям населення на отримання послуг з безкоштовного
зубопротезування ia отримання лiкiв; l057 направлень та укJIадено бЗ договори
для зrбезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацii, Також, за рахунок
коштiв MicbKoi цiльовоi програNrи <турбота. назустрiч киJIнам)) на 2019-202|

роки видано 4 засоби реабiлiтацii, 145 направлень на забезпечення ортопедичним
взуттям та ортопедичними устiлками, 19404 шт. засобiв особистоТ гiгiени.
УкладенО 5 договорiВ щодо забезПечення реабiлiтачiйними заходами дiтей з

iнвалiднiстю внаслiдок черебрального паралiчу.
заходи з оздоровлення дорослого населення пiльгових категорiй протягом

сiчня-березня 202б року проводилися за рахунок Micbkoi бюджетних коштiв,
Санаторно-курортними путiвками було забезпечено 61 о!обу. 

,

Провелёно 
- 
15 за.сiдЬнЬ комiсiЙ щодо наданЕя пiльг рiзним категорiям

населеннJI, компенсацlr та субвенчiТ отримали 11 осiб.
На виконання постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 01.10.2014 лъ 509

<про облiк внутрiшньо перемiщених осiб> облiковано 824 особи, перемiшених з

тимчасово окупованоi територiТ та районiв проведення АТО.
вiдповiдно до закону украiъи <про забезпечення прав i свобод внутрiшньо

перемiщениХ осiб> та постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 01.10.2014 лэ
505 <ПрО наданнЯ щомiсячноi адресноi допомоги внутрiшньо перемiщеним
особам для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату ,(итлово-
комунальниХ послуг)) у I кварталi 2020 року звернулись за призначенням
гроЙовоТ доПомогr l488 сiмей, перемiщених з тимчасово окупованоТ територii та

районiв провелення АТО.' 
вiдпЬвiдно до закону украiъи вiд 28.02.1991 Nч 797 <про стаryс i соцiальний

захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи> та
постаноrи Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 20.04.2007 м 649 <Про встановлення

розмiрiв виплат де"*r' категорiям громадян, що постраждали внаслiдок
Чорнобильськоi катастрофи>> у I KBapTa.lti 2020 року було поlац9но кредиторську
заборгованiсть за грудень 2019 року на загальну суму 348901,29 грнта прийнято

розрахунок для вiдшкодування компенсацii 1 особi на загальну суму З 1 834,80 грн

у зв'язку з скороченням чисельностi штату органiзачiТ.- 
Вiдповiдно до рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вiл 2з.о7.2о.15 Ns 76411628

<про затвердження Положення про впровадження та експлуатацiю в MicTi Киевi
пiлотного проекту <система електронних закупiвель) оголошено через систему
РгоZоrrО допорогЬвиХ б електроннИх закупiвель на загаJ,Iьну суму 19З85 l ,29 грн.
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У звiтному кварталi було проведено засiдання мiжвiдомчоi робочоi групи з
питань легаrriзацii заробiтноi плати та зайнятостi населенЕя в .Щарницькому
районi, на якому було заслухано 7 суб'сктiв пiдприсмницькоi дiяльностi.

За призначенням допомоги згiдно iз Законом УкраiЪи <Про державну
соцiальну допомоry сiм'ям з дiтьми>> протягом звiтного перiоду звернулось 1770
осiб, та 229 сtмей вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про державну соцiальну
допомоry.. ма.llозабезпеченим сiм'ям>>. А також за призначенням державноi
соцiальноi допомоги особам з iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з iнвалiднiстю
звернулось 1l9 осiб.

На виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03.03.2020 ЛЪ 172
<flеякi питання реалiзацii пiлотного проекту iз надання при народженнi дитини
одноразовоi натуральноi допомоги (пакунок мЕulюкa>) видано 80 одиниць
одноразовоi наryральноi допомоги (<пакунок ммюкa>).

Вiдповiдно до Порядку вiлшкодування BapTocTi послуги з догляду за
дитиною до трьох рокlв (мунlцип€Lпьна няня) за вlдшкодуванням вказаноl
послуги звернулось l9l особа.

Протягом звiтного квартЕrлу було проведенi обстеження та скJIаденi акти
щодо матерiально-побутових умов ЗЪ сiмей, якi звернулись за. призначенням
державних соцiаrrьних допомог, 224 перевiрки доцiльностi призначеннrI
житлових субсидiй шляхом обстеження матерiально-побутовrтх умов
проживання родин, якi звернулись за призначенням субсидii.

Також, скJIадено 10 aKTiB обстеження матерiально-побутових умов
проживання осiб з iнва.rriднiстю внаслiдок вiЙни, учасникiв боЙових дiЙ, якi
перебувають на квартоблiку лля полiпшення житлових умов та 36 aKTiB
обстеження матерiально-побутових умов проживання з метою пiдтвердження
фактичного мiсця проживання пiльгових категорiй громадян для взяття на облiк
в еДАРП.

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 08.06.2016 J'lb365
<Щеякi питання здiйснення соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам))
здiйснено |749 перевiрок фактичного мiсця проживання внутрiшньо
перемiцених осiб, якi отримують соцiальнi виплати.

Також проводилися обстеження умов проживання i перевiрки обов'язкiв
опiкуна. Складено 38 aKTiB вiдповiдно до заrIв та ло графiка перевiрки виконання
обов'язкiв опiкуна (пiклувальника),

За призначенням житлових субсидiй у звiтному кварталi звернулось 778
домогосподарств, призначення вiдбулося на загчlльну суму 804,3 тис. грн.

Вiдповiдно до Порялку надання пiльг на оплату житлово-комунаJIьних
послуг. придбання твердого п€Lпива i скрапленого газу у грошовiй формi,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17.04.20l9 Jф 373
<.Щеякi питання надання житлових субсидiй та пiльг на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання твердого паlIива i скрапленого газу у грошовiй
формi> (зi змiнами), за сiчень-березень 2020 року нараховано пiльг на житлово-
KoMyHa_ltbHi послуги у грошовiй. безготiвковiй та готiвковiй формах 20286
громадянам, якl мають право на пlльги.

Станом на 31.03.2020 кiлькiсть осiб, данi яких внесено до единого
державного ре€стру пiльговикiв, склада€ 70149 осiб.

Протягом звiтного перiоду управлiнням працi та соцiального захисту
населення райлержадмiнiстрацii було зареестровано 16 колективних договорiв та
10 змiн до дiючих колективних договорiв.
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Робота з молоддю та неповнолiтнiми:
У звiтному перiолi постiйно здiйснювались заходи щодо соцiально-

правового захисту дiтей, попередження правопорушень, протидii домашньому
насильству та торгiвлi людьми, популяризацii сiмейних цiнностей. Проведено
5 засiдань KoMicii з питань захисту прав дитини райдержадмiнiстрачiТ, отримано
та внесено на ix розгляд 305 заяв.

Постiйно поновлювався банк даних про дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування. Станом на 31.03.2020 на первинному облiку в службi
у справах дiтей та ciM'i райдержадмiнiстрацii (лалi - Служба) перебув,tпо
288 дiтей вкЕваних категорiй. За звiтний перiод поставлено на первинний облiк
14 дiтей зазначеноi категорiТ, знято з облiку - 13.

Станом на 31.03.2020 в районi дiс 3 дитячi будинки сiмейного типу (лалi -
ДБСТ), в яких вихову€ться 26 дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування та б прийомних сiмей.

З метою пiдтримки нацiонального усиновлення та iнших форм сiмейного
вихованнJI дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, постiйно
поповню€ться мiсцевий банк даних про ciM'i потенцiйних усиновителiв. Станом
на З 1.03.2020 на облiку перебувас 7 дiтей, якi можуть бути усиновленi, та 21 сiм'я
- кандидати в усиновлювачl.

З метою виявлення бездоглядних та неохоплених навчанням дiтей протягом
I кварталу 2020 року було проведено 5 профiлактичних рейдiв <.Щiти вулицi>, пiд
час яких вiдвiдано 3З родини, iнiцiйовано притягнення до адмiнiстративноi
вiдповiда:lьностi 2 осiб.

Спецiалiстами Слуясбл протягом звiтного перiолу проводилась ро_бота щодо
раннього виявлення дiтей, якi опинилися в скJIадних житт€вих обставинах,
опрацьовано 45 повiдомлень (вiд громадян, установ та органiзацiй тощо), якi
надiйшли до Служби, щодо можJ]ивого порушення прав дiтей, здiйснено
обстеження житлово-побутових умов проживання дiтей, про що складенi
вiдповiднi акти, направлено вiдповiднi запити до медичних та навчuLпьних
закладiв, органiв Наuiональноi полiцiТ. У результатi проведеноi роботи було взято
на облiк 10 дiтей.

На пiдставi о,триманоi iнформачiТ формувався банк даних дiтей, якi
опинилися у скJIадних житт€вих обставинах. Станом на 31.03.2020 на облiку в
Службi перебувало 1З1 дитина цiеi категорii, якi знаходяться пiд постiйним
контролем. З ними та iхнiми батьками проводилась вiдповiдна профiлактично-
роз'яснювальна робота, надавzulась правова та психологiчна допомога.

Проводилась робота з дiтьми, якi мають конфлiкт iз законом, перебувають
на облiку в СЮП.Щарницького УП ГУНП у м. Киевi: проведено профiлактичнi
бесiди з 4 неповнолiтнiми, схильними до правопорушень, та iхнiми батьками,
обстежено умови проживанgя 2 таких сiмей.

Також було опрацьовано 55 звернень та повiдомлень щодо вчиненЕя
домашнього насильства в сiм'ях. .Що Лiвобережного киiвського мiсцевого центру
з надання безоплатноi вторинноi правовоТ допомоги надано направлення 1l
громадянам.

Протягом звiтного перiоду Службою проведено 7 тематичних заходiв з
питань гендерноТ piBHocTi, запобiгання та протилiТ домашньому насильству,
торгiвлi людьми та забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок та чоловiкiв,
у яких взяли участь близько 200 осiб
громадськостl та rlнlBcbкol молод1.

представникlв органlв владиl'
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З реалiзаuii сiмейноi та молодiжноТ полiтики, направленоi на розвиток
творчого потенцiалу молодi, зzrлучення 'ti' до змiстовного дозвiлля, спрямованоi
на розвиток фiзичноi культури та спорту, популяризацiю здорового способу
життя, встановлення вищих досягнень у спортi з 29.02.2020 до 01.03.2020
райдержадмiнiстрачiею було проведено V-й традицiйний TypHip пам'ятi А. Баля
серед команд 201 l р. н. (фiнальний етап) на базi спортивного комплексу ДЮСШ
<Атлет> (вул. Зрошувальна, 4-а). У заходi взяли участь 280 осiб.

У зв'язку iз обмеженнями, встановJIеними на проведення масових заходiв,
запланованi на I квартал 2020 року ceMiHap <<Громадянська зрiлiсть>> та ceMiHap
для випускникiв ВНЗ <<Молодiжне пiдприсмництво та працевлаштування))
перенесено на невизначений TepMiH.

У звiтному перiодi продовжувалася робота з органiзашii оздоровлення та
вiдпочинку дiтей i молодi, якi потребують соцiальноТ уваги та пiдтримки. Так, в
примiщеннi райдержадмiнiстраuii проведено l6.01.2020 фокус-групу
(громалськi обговорення) з питань отриман}ш пiльгових путiвок на виiзне
оздоровлення дiтей. У захолi прийняли участь l8 осiб (представники ГО
<<Намисто>> та батьки дiтей пiльгових категорiй). Пiд час проведення захолу було
напрацьовано HoBi механiзми комунiкачiТ, взаемодii та розповсюдження
iнформачii та оформлення необхiдних пакетiв документiв пiд час проведення
лiтньоТ оздоровчоi кампанiiу 2020 роцi. Протягом I кварталу 2020 року прийнято
43l заяву на оздоровлення.

За звiтний перiол райлержадмiнiстрацiсю видано l98 посвiдчень батькiв i

дiтей з багатодiтноТ родини.
Вiдповiдно до розпорядження райлержадмiнiстрацii вiд 03.02.2020 ]Ф 98

проводилася робота з пiдготовки до чергового призову громадян УкраIни на
строкову вiйськову службу у,травнi-червнi 2020 року.

Станом на 31.03.2020 в районi проходять .шьтернативну (невiйськову)
службу l l осiб.

освiтньо-культчр ний напоям ооботи:
Протягом звiтного перiоду дiяльнiсть управлiння освiти була направлена на

виконання MicbKoT комплексноi цiльовоТ програми <OcBiTa Киева. 20|9-202З
роки), затвердженоi рiшенням Киiвськоi MicbKoi ради вiд 18.12.2018 Ns 467165l8,
lнших державних та мlських програм, нормативно-правових aKTtB щодо
забезпечення нzrлежного функчiонування ocBiTHboi галузi та ефективностi
освiтнього процесу у пiлпорядкованих закJIадах освiти.

Станом на 31.03.2020 в районi функцiонують l06 закладiв освiти
комунальноТ форми власностi: 58 закладiв дошкiльноi освiти, 1 школа-дитячий
садок, 4l заклад загальноi середньоТ освiти, б закладiв позашкiльноi освiти. У них
здобувають: дошкiльну ocBiry - l6503 дитини, загЕчIьну середню ocBiry - 44996
учнiв, позашкiльну ocBiTy - 9534 дитини.

Дя вчителiв ЗЗСО у звiтному перiолi органiзовано та проведено насryпнi
заходи:

- 9 iнструктивно-методичних нарад,
-76 методичних заходiв: практикумiв, .демонстрачiйних ypoKiB.

педагогiчних брифiнгiв, науково-практичних ceMiHapiB, семiнарiв-тренiнгiв,
конференчiй, круглих столiв, творчих зустрiчей, майстер-класiв тощо;

Вчасно було пiлготовлено б пунктiв проведення пробного ЗНО iз числа
закладiв загальноi середньоi освiти: NsNэ 62, |О5, l27,255, З09, Скандинавська
гiмназiя; органiзовано ресстрачiю 424 педагоги для його проведення.
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Упродовж сiчня-березня 2020 року:
- 535 }^lHiB 7-11 класiв (переможчi районних олiмпiал) бра.гrи участь у III

(MicbKoMy) етапi Всеукраiнських та киiвських мiських уlнiвських олiмпiад з 22
навчЕUIьних предметlв;

-236 учнiв взяли }часть у II (MicbKoMy) етапi Всеукраiнського конкурсу-
захисту науково-дослiдницьких робiт уlнiв-членiв МАН, з них переможцi - 130

r{HlB;
-1"rителi .Щарницького району брали участь у II (MicbKoMy) Typi

Всеукраiнського конкурсу <<Учитель polry - 2О20>>, в якому посiли призовi мiсця:
II мiсце - Гула Ю.I., учитель СШ Ns 302, в номiнацii <Образотворче мистецтво),
III мiсце - .Щубова К.С., учитель СШ ЛЪ 3l6, в номiнацii <<Початкова ocBiTa>;

- педагогlчнr працlвники закJIадlв позашкlльноr освlти взяли участь у
MicbKoMy етапi Всеукраiнського конкурсу майстерностi <,Щжерело творчостi>>. У
номiнацii <<Керiвник ryртка - 2О20>> переможцем став Гуржiй ,Щ.Р., керiвник
ryртка t{eHTpy технiчноi творчостi та професiйноi орiентацii шкiльноi молодi
.Щарницького району м. Киева.

З метою виховання у пiдростаючого поколiння почуття патрiотизму та

формування нацiональноТ свiдомостi у Bcix закладах освiти протягом звiтного
перiоду були органiзованi та проведенi години спiлкування, тематичнi уроки
лiтературнi читаннJl та лiтературно-музичнi вечори до: ,Щня Соборностi Украrни
(22.Оl),.Щня пам'ятi Героiв Крут (29.01), .Щня ГероiЪ Небесноi CoTHi (20.02), 206-

рiчничi з дня народження Т.Г. IIIевченка.
Значна ува}а придiлялися питанням патрiотичного виховання. На базi

Центру позашкiльноi освiти 16.01.2020 проведено брифiнг для керiвник!в p9iB
трьоi 

-вiкових 
категорiй з питань пiдготовки та ytacTi у I етапi гри <Сокiл>

(<Джуро)>, в якому взяли r{асть понад 100 педагогiв.
Йа базi закладiв позашкiльноi освiти протягом кварт€}лу були органiзованi

постiйно дiючi консультативнi осередки з пiдготовки роiв до випробувань
<Впоряд>, <<Рятiвник>, <Теренова гра>, <<Перетяryвання линви)) (Центр
позашкiльноi освiти), <Смуга перешкод)) (I_{eHTp дитячоi та юнацькоi творчостi).

З метою пiдтримки iнiцiатив та соцiальноi активностi старшокласникiв
шляхом iх залученrrя ло дiевоi )^racTi в демократичному управлiннi, формування
правово-i та.. громадянськоi культури 1^IHiBcbKoT молодi ,i бзi I-{eHTpy

позашкiльноt освtти проведено для лlдерlв учнlвського самоврядування
.Щарничькоi районноi ради старшокласникiв (СТРIЛА) i депутатiв ,Щитячого
парламенту Щарничького району наступнi зЕrходи:

- iнтелектуально-розважЕ}льний КВЕСТ <<Love is. . . >> ( 1 5.02.2020) ;

- благодiйний <Зимовий бал> лiлерiв УЛК на пiдтримку вiйськових, якi
перебувають на лiкуваннi у I-{ентральному вiйськовому zuliнiчному госпiталi
(22.02.2020):

- iнтегрований праюикуrи <<Батьки + Щасливий Я, liтп i Сiм'я> (01.0З.2020);
- III сеЪiю .Щитячого парламенту ,.Щарницького району скJIиканнJI 2019-202О

навчального року (07.03.2020).
Протягом I кварталу 2020 року органiзовано участь учнiв у змаганнях та

конк}?сах вiйськово-спортивноТ спрямованостi, серед яких:
- районний етап ВсеукраiЪських змагань з баскеболу <IIIкiльна лiга. 3х3>, на

базi СШ ]Ф314 (26.02.2О2О);
- MicbKi TecToBi змаганнrI-випробування з вiйськово-прикJIадних видiв спорry

за програмою ВсеукраiЪськоi спартакiади з вiйськово-спортивного семиборства, на
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базi Спортивно-технiчного центру <Вiдродження>> та КиiЪського вiйськового лiцею
iMeHi I. Боryна (З0.01.2020, 2О.02.2020):

- вiдкритий чемпiонат КиiЪськоi MicbKoi органiзацii ТСО Украiни з кульовоТ
стрiльби (04.03.2020).

Також. були органiзованi та проведенi культурно-мистецькi заходи:
-звlтнt вистави на присво€ння звання <Наролний художнiй колектив)

Шкiльного театру <Логос> СШ Ns329 <Логос> та на присвоення звання
<Зразковий художнiй колектив>) Театру Життя <Шарм> Киiвськоi iнженерноi
гiмназii (З0.0 1.2020);

- районний фестиваль-конкурс хорових та вокальних колективiв закладiв
освiти району <У пiснях мого народу - доля Украiни> на базi СкандинавськоТ
гiмназii,. в якому взяли участь 2l колектив з 16 закладiв освiти (21.02 .2020);

- звiтна виставка на присвосння звання <Народний художнiй колектив))
дитячому колективу <Творча майстерня <<Макраме>> у ,Щитячо-юнацькому центрi
(26.02.2020).

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l 1 .03.2020 .J\lЪ 2l l
..про запобiгання поширенню на територii Украiъи гострот респiраторноi
хвороби COVID-l9, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2>>, розпорядження
мiськдержадмiнiстрачii вiд 11.03.2020 N9 427, наказу .Щепартаменту освiти i
науки вiд 11.03.2020 Л! 56 з метою попередження розповсюдження
KopoHoBipycHoТ iнфекчiТ (COVID - l9) з l2.03.2020 призупинено освiтнiй процес
у Bcix закладах освiти .Щ,арницького району.

.Щiяльнiсть закладiв освiти на час карантину органiзовано у вiдповiднiсть до
наказу Щепартаменту освiти i науки вiд 16.03.2020 М б0 <<Про посилення
обмежувальних заходiв щодо попередження розповсюдження KopoнoBipycy
COVID -19>>; навчальний процес у закладах загальноi середньоi освiти районупiд час призупинення освiтнього процесу органiзовуеться згiдно з

рекомендацiями, що надiсланi листом Щепартаменту освiти i науки вiд l 1.03.2020
Ns 063-1540.

У районних закJIадах освiти було органiзоване дистанцiйне навчання з
використанням соцiЕuIьних мерех(, месенджерiв; дистанцiйних платформ,
середовищ для контролю i оцiнювання знань, пiдготовки до Зно, провелення
вiдеоконференuiй, вебiнарiв, вiдкритих онлайн KypciB тощо. Науково-
методичним центром були розробленi методичнi рекомендацii для учителiв,
поради батькам; створено вайбер - спiльноту,з метою методичноТ пiдтримки
учасникiв освiтнього процесу <Гаряча лiнiя координачiТ та методичноi
пlдтримки)).

25.03.2020 стартував про€кт <Карантин. OcBiTa. [арничя>, в рамках якого
на сайтi науково-методичного центру створюються кейси з методичним
доробками учителiв ,Щарницького району з конкретних тем, в яких розмiщено
близько 200 ypoKiB з рiзних предметiв для 2-| l класiв.

З метою створення нilлежних умов для змiстовного вiдпочинку мешканцiв
району, популяризацii народних традиuiй, звичаiв та обрядiв украiнського
народу, вiдзначення професiйних та державних свят, у звiтному кварталi було
проведено 438 культурно - масових заходiв, в яких взяло участь понад З2659
осiб:

- вiдкриття галереi мистецтв при бiблiотеui Ns 156 ( l 7.0l .2020);
- святковий концерт Поля Манандiза, присвячений дню Соборностi Украiни

в ПК <,Щарничя> (l7.01.2020);
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- районний конкурс з музичноТ лiтератури серед учнiв мистецьких шкiл
(18.01.2020);

- свято Водохреща у регiональному ландшафтному парку <<Партизанська
славФ) мiж двох озер (l9.01.2020);

- вiдкриття вистави дитячих робiт: <краiъа на Рiздво>> у Публiчнiй бiблiотецi
м l60 (19.01.2020).

- вiдкриття виставка дитячих робiт до .Щ,ня святого Валентина Зразковоi
стулii образотворчого мистецтва <Мольберт> у ПК <.Щарниця> (l3.02.2020);

- театралiзований концерт ло Щня закоханих <Формула кохання>> у ПК
<<,Щарниця>> (| а.02.2020);

- презентацiю книги Лесi Мулрак <Мiж жiночих звивин...)) за участю
письменницi, поетеси i громадськоi дiячки Лесi Мулрак в рамках
заг€шьносистемного Проекту кFасеВООКSимпатiя>> у Публiчнiй бiблiотецi
}Фl60 (17.02.2020);

- цикл заходiв: година - реквi€м <Небесна Сотня - то в серцях вогонь, BiH
гаря!Iе пшIав за YKpaiHp; година-спомин <Подii, що змiнили долю Украiни>;
книжкова виставка <В iм'я майбутнього... Пам'ятаймо!>; тематична добiрка
лiтератури <У iх серцях жила УкраiЪа> у бiблiотеках I_EC (20.02.2020);

- цикл заходiв у закладах культури ло 205-рiччя з дня народження М.
Вербичького <Творець украiнського гiмну>>: музичнi години, мистецькi години,
тематичнi полицi, огляди бiля книжкових виставок, лiтераryрнi години
(02.03.2020);

- виставку художнiх робiт учаснйкЬ районного конкурсу образотворчого
мистецтва серед учнiв мистецьких шкiл ,,Щарничького району <<CBiT навколо нас>

у бiблiотеки iM. М. Руленка (05.03.2020);
- цикл заходiв у закладах культури ло 2l0-рiччя з дня народження Ф.

IIIопена <Чарiвних звукiв пекторЕrль...): музичнi години, тематичнi полицi,
огляди бiля книжкових виставок, лiтераryрно - мистецькi години (й.0З.2020);

- цикл заходiв у бiблiотеках району до 60-рiччя з дня народження С. Талан
<Коронована словом): iнформаuiйний перегляд лiтераryри, огляд матерiалiв
лiтераryрноi добiрки, презентацiя iMeHi, огляди бiля книжкових виставок
(07.03.2020);

- цикл заходiв у закладах культури до Мiжнародного жiночого дня <<...А

жiнка в cBiT прихолить для любовi>>: виставки творчих робiт вихованuiв
мистецьких шкiл району,, лiтературнi години, лiтературно-мистецьки години,
тематичнi лобiрки лiтератури, огляди бiля книжкових виставок (з 05.03.2020 по
08.03.2020);

- вiдкриття виставки художнiх робiт учнiв Дитячоf школи мистецтв Л!4 в
примiщеннi I-|eHTpy надання адмiнiстративних послуг райдержадмiнiстрачiТ
(06.03.2020);

- цикл заходiв у бiблiотеках району в рамках Шевченкiвського тижня
<Поезiя Шевченка-то музика народноi душi>: виставки творчих робiт вихованчiв
мистецьких шкiл району, тематичнi полицi, книжковi виставки (09.03.2020).

Також у Культурно-мистецькому центрi було проведено 9 заходiв для
350 осiб рiзних вiкових категорiй. Вiлбулися вистави, творчi зустрiчi, майстер-
кJIаси.

З мiсцевого бюджету протягом I кварталу 2020 року профiнансовано 2

районнi мистецькi заходи, на загЕrльну суму 49,0 тис. грн.
На задоволення потреб мешканцiв району в бiблiотечному обслуговуваннi

направлена дiяльнiсть l3 бiблiотек, з них З бiблiотеки для дитячого населення.
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Упродовж звiтного кварт€lлу до книжкових фондiв бiблiотек району
надiйшло 3З2l примiрники документiв на суму 26З790 грн, з них в дитячi
бiблiотеки надiйшло 947 примiрникiв на суlшу 48756 грн. Станом на 31.03.2020
бiблiотечний фонд ЦБС складас З57436 примiрникiв на суму 4669З45 грн, з них
в дитячих бiблiотеках на-пiчусться 62089 примiрникiв на суму 689400 грн.

У I кварталi 2020 року районними бiблiотеками:
- надано послуг 28787 читачам;
- видано 2З74|9 примiрникiв документiв:
- лроведено 236 масових заходiв за участю понад 8 тис. осiб, в тому числi 40

заходiв нацiона.пьно - патрiотичного виховання за участi понад l000 осiб;
- органiзовано робоry 4 творчих любительських об'сднань та l4 безоплатних

rypTKiB, груп за iнтересами, в рамках яких провели 18 занять за участю 376 осiб.
- виконано l000 iнформацiЙних запитiв.
!ля корисryвачiв у бiблiотеках було органiзовано l2 безоплатних мiсць для

роботи в мережi IHTepHeT, у l0 бiблiотеках надавЕuIи послуry Wi - Fi. Всього
послугою доступу до мережi IHTepHeT скорист€lлося 250 осiб, iх вiзити склали 750
вiдвiдувань.

Вiлбувалось списання зношеноi лiтераryри. Всього за I квартал списано
4950 примiрникiв на суму l0б83 грн 52 коп, з них в дитячих бiблiотеках списано
5З7 примiрник на суму 225 rрн 91 коп. За допомогою тематичних стелажiв,
полиць та книжкових виставок здiйснювалась популяризацiя фондiв.

Внутр iшня полiтика та зв'язки з гоомадськiстю:
Протягом I кварталу 2020 року постiйно здiйснювався монiторинг та аналiз

суспiльно-полiтичноi ситуашii. Тривало оновлення актуальноi iнформачiТ та
висвiтлення подiй, заходiв, новин району на офiцiйному вебсайтi
(dam.kievcity.gov.ua) та cTopiHui райдержадмiнiстрачii у соцiальнiй мережi
Facebook, З керiвниками об'еднань громадян постiйно проводилась
iнформачiйно-методична i консультати.вна робота, вiлвiлувались заходи, якi
проводили громадськl органlзацll l релlгlинl громади.

Протягом звiтного перiоду органiзованi та проведенi наступнi заходи:
- l5,01.2020, l5.02.2020, l0.03.2020 - засiдання Ради волонтерiв при

райлержалмiнiсmацiil- 19.01.2020 - богослужiння та освяченнJI води в паркy культури та
вiдпочинкy <Партизанська славФ) з нагоди вiдзначення Водохреща за участю
керiвництва райдержадмiнiсmацiТ та понад 500 дарничан (гостей).

- Z2.0|.2020 yрочиста церемонiя покJIадання KBiTiB до меморiальноi
композицiТ <Пам'ятi героiв евромайдану) з нагоди вiдзначення Дня Соборностi
УкраiЪи за участю керiвництва райдержадмiнiстрацii та громадськостi району
(площа бiля райдержадмiнiстрацiТ, вул. О. Кошиця, l1).

- 22.0|.2020 - участь у заходi <Живий ланцюг Соборностi>. який вiдбувся
на мосту Патона делегацiТ Дарницького району (понал 100 осiб) iз представникiв
громадських органiзацiй, студентiв, школярiв;

- 2з.01.2020 оголошено креативний конкурс з нагоди 85 рiчницi з дня
yтворення Дарницького району. Дарничанам запропонувати зняти вiдео про
Дарницький район, яким вони його бачать та яким люблять. Bci отриманi вiдео
приймалися до 01.03.2020 включно, але у зв'язку з введенням надзвичайноi
ситуацii у столицi для протидiI поширенtlя KopoHaBipycHoT iнфекчii,
оприлюднення результатiв конкурсу перенесено на пiзнiший час.
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- З0,01.2020 - чергове засiдання громадськоТ ради при
райдержадмiнiстрацii, в якому взяв участь виконувач обов'язкiв голови
райдержадмiнiстрацii Я. Лаryта. Бyло обговорено чимttло нагальних питань,
зокрема: громадське обговорення звiтч з оцiнки впливу на довкiлrи
смiттеспалювzulьного заводу <Енергiя>>, проблеми. яка скJIzLпася навколо
спортивноi дитячо-юнацькоi школи олiмпiйського резервy (сдошор) <схiд>
з кульовоТ стрiльби та бiатлону з примiщення тиру на вул. Привокза.,rьнiй, 12Б,
проблеми ОСББ та вiдновленrrя асоцiацii ОСББ тощо.

- |5.02.2020 - урочистий мiтинг, присвячений Дню вшанування уT асникiв
бойових дiй на територii iнших держав та Зl-оi рiчниui виводy вiйськ
з Афганiстану. Захiд традицiйно пройшов в парку iM. BoiHiB-iHTepHaцioHMicTiB
за участю керiвництва райдержадмiнiстрацii, членiв громадськоi органiзацii
<<Ради BeTepaHiB воснних конфлiктiв (учасникiв бойових дiй) .Щарницького
району м. Киева> та громадськостi району.

2О.О2.202О - урочистий мiтинг. присвячений Дню Героiв Небесноi CoTHi
за участю керiвництва райдержадмiнiсюацii, депутатiв КиiЪськоi мiськоi ради та
громадськосТi бiля MeMopia;rbHoi композицii <Пам'ятi героiЪ €вромаЙдану>
(площа бiля райдержадмiнiстрацii. вул. О. Кошиця, 1l);

- 25 .О2.2020 - публiчний та громадський звiт за 2019 piK виконувача
обов'язкiв голови райдержа.чмiнiстрацii Я. Лаryти, вiдповiдно до наказу
Нацiонально.о аген..ства УкраiЪи з питань державноi служби вiд 20.|2.2О]16

JФ277 <ПрО затвердженнJI ТиповогО порядку проведення публiчного звiry
керiвника органу ;иконавчоi влади>> та рiшення Киiвськоi Micbkoi ради вiд
О9.О2.20|7 Jф 832/l836 <Про громадський звiт щодо роботи районних державних
адмiнiсmацiй>. Серед присутнiх на заходi були помiчники народних депyтатiв
Украiни. депутати Киiвськоi MicbKoi ради, представники громадськоТ ради,
громадськиХ органiзацiй, органiВ самоорганiзацii населення, мешканцi району та
представники ЗМI.- - 26.02.2020 - зустрiч керiвництва райдержаllмiнiстрацiТ з керiвниками
органiв самоорганiзацii району. Пiд час зустрiчi було обговорено та напрацювано
zrлгоритм дiй щодо вирiшення конкретних питань, зокрема: проблема з

безгосподарЧими територiями, утримання зелених насаджень, peMoHTHi роботи в
пiд'iъдах, освiтлення бiля булинкiв, забезпечення медичними послугами,
облаштування дитячих майданчикiв. благоустрою територiй тощо.

- 2'7.О2.202О - презентацiя та громадське обговорення про€ктy скверу на
вулицi днни дхматовоi у примiщеЕнi Публiчноi бiблiотеки 160 сiмейного
читання (проспект петра григоренка,22120). Bci присутнi на зустрiчi громадяни
мали нагоду висловити своi думки щодо можливого вигляду скверу. Iнiцiативна
група такох( iнiцiювала створення алеi (Моральних авторитетiв__- yKpaiHuiB> з

розмlщенням меморliшу - каплицi Еа честь предстоятеJuI УГКЩ Патрiарха
Любомира Гузара.

- 10.03.2020 - свято <<.Щарницька Масляна - Колодiй 2020>> (у парку iM.

ВоiЪiв-Iнтернацiонмiстiв) за }частю понад 500 дарничан (гостей).
- 19.0З.2020 - створено кЩарницький районний Громадський Штаб

допомоги мiськiй владi з реалiзачii протиепiдемiчних заходiв та обмежень для
запобiгання .розповсюдження KopoнaBipycy В м. Киевi>, який складаеться з
представникiв iнститутtв громадянського суспrльства, що входять до скJlаду
громадськоi ради та членiв ради волонтерiв при райлержадмiнiстрацiТ, а також
активних мешканцiв району.
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юридично-правова робота та з питань запобiгання i виявлення корYпцll:
.Щiяльнiсть райдержадмiнiстрачii з юридично - правових питань у

I кварталi 2020 року була спрямована на правильне застосування, не}хильне
дотримання та запобiгання невиконанню вимог законодавства, а також
представлення iHTepeciB райдержадмiнiстрацii в сулi.

Проведено юридичну (правову) експертизу З9З проектiв розпоряджень
(iз основноi лiяльностi), 50 проектiв розпоряджень (щодо особового складу),
223 проекти наказiв апарату (щоло особового скJIаду), здiйснено аналiз розгляду
судових справ, якi розглянутi судами та юридичну (правову) експертизу Bcix
договорiв, у яких райдержадмiнiстрачiя с стороною.

Пiдготовленi клопотання, пояснення, вiдзиви, запереченнJI, необхiднi
документи до них, наданi докази по справах у судах. Представники
райдержалмiнiстрачii брали участь у судових засiданнях, у судових справах з

рiзних галузей права, зокрема цивiльного, житлового, адмiнiстативного. KpiM.
цього, у справах, якl прямо не зачlпають права та lнтереси раидержадмlнlстрацll
та не впливають безпосередньо на iT дiяльнiсть (носять повiдомний характер
тощо), на ухваJIи суду про вiлкритгя провадження у справi готувalлись
кJIопотання про розгляд справ без участi прелставника райдержадмiнiстрацii.
Справи розглядчшися в судових органах УкраiЪи Bcix piBHiB та iнстанцiй суловоi
системи Украiни.

З метою вдосконмення правовоi роботи та шляхiв попередження порушень
чинного законодавства результати судових справ та обговорювались на робочих
нарадах райдержадмiнiстраuii.

Продовжувалася робота щодо запобiгання i виявлення корупчii. Питання
недопущення порушення вимог антикорупчiйноrо законодавстм перебували пiл
постiйним контролем керiвництва райлержадмiнiстрацii.

У l квартал i 2020 року пiдготов.гlено узагмьненi матерiали ло Управ.rriння з
питань запобiгання та виявлення корупчii апарату мiськдержадмiнiстрачiТ щоло
виконаннrI завдань, визначених для районних в MicTi Киевi державних
адмiнiстрацiй Антикорупцiйною програмою мiськдержалмiнiстрацiТ на 2019-
2020 роки, затвердженоi розпорядженням мiськдержадмiнiстрацii вiд 20.05.20l9
JЪ 883. Проведено консультачiйно-роз'яснювальну роботу з уповноваженими
особами з питань запобiгання корупчiТ юридичних осiб, вiднесених ло сфери
управлiння райлержалмiнiстраrrii та комунzrльних пiдприемств.

Здiйснювалася спiвпраця з правоохоронними органами, спiльно
здiйснювалися заходи iз забезпечення громадського порядку на територii
району, зокрема пiд час проведення урочистих та святкових заходiв, мiтингiв,
акцiй.

17.0l .20.20 в примiпIеннi райдержадмiнiстрацii вiдбулася робоча зустрiч, за

участю керiвництва райдержадмiнiстрачiТ, Щарничького управлiнrrя полiцii
Головною управлriння НацiональноТ полiцii у м. Киевi, представникiв
громадськоi ради при райдержадмiнiстрачii, органiв самоорганiзацii населення,
громадських органiзачiй та небайдужих дарничан, на якiй було заслухано звiт
про робоry .Щарницькою управлiння полiцii за 20l9 piK та план спiльноi роботи
на поточний piK.

органiзацiйно-кадрова робота:

. У I кварталi 2019 року
пiдготовки та. проведення 4
житт€дlяльностl та розвитку

було здiйснено органiзацiйне забезпечення
апаратних нарад з оперативних питань
району i одного засiдання КолегiТ
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райдержадмiнiстрачii, за результатами яких напрацьовано 45 пунктiв
протокольних доручень.

вiдповiдно до Регламенц райдержадмiнiстрацii було пiдготовJIено та
затверджено керiвництвом:

- звiт про рботу райлержадмiнiстраuiТ у IV кварталi 2019 року та у 2019 рочi;
- план роботи райдержадмiнiстрацii на II квартал 2020 року.
Протягом I кварталу 2020 року здiйснювався монiторинг утворення та

оновлення складу консультативних, дорадчих органiв при райдержадмiнiстрашii
та станом на 31.03.2020 при райдержадмiнiстацii дiяли 85 комiсiй, робочих груп
та iнших допомiжних дорадчих органiв.

Протягом I квартапу 2020 року постiйно проводилась робота щодо
оновлення [ержавного реестру виборчiв та станом на 31.03.2020 кiлькiсть
виборчiв у peecTpi склала 289 З2З.

Протягом звiтного перiолу продовжувЕIлася робота щодо виконання завдань
з реалiзачii державноi полiтики у сферi державноi служби. Здiйснювалось
оформлення проходження державноi служби та трудових вiдносин працiвниками
структурних пlдроздlлlв раидержадмlнlстрац1l.

Додержувався порядок присвоення чергового ранry державним службовцям
в межах вiдповiдноТ категорii посад, а саме: 8 особам присво€но
3 ранг державного службовця, l особi - б ранг, 4 особам - 8 ранг.

За звiтний перiод звiльнено iз займаноi посади l особу - в порядку
переведення, п.5 стаття 36 КЗпП Украiни, 1 особу - за власним бажанням, стаття
З8 КЗпП Украiни, 2 особи - за власним бажанням, у зв'язку з виходом на пенсiю,
стаття З8 КЗпП УкраТни.

Протягом звiтного перiоду оформлено 50 розпоряджень i 223 накази
особового складу. Прийнято, оформлено i передано до профспiлкового KoMiTery
3 5 листкiв непрацездатностi

Згiдно з планом-графiком на 2020 piK протягом I кварталу 2020 року
пройшли пiдвищення квалiфiкацii 8 працiвникiв райлержадмiнiстрацii.

29.01 .2020 у примiщеннi райдержадмiнiстрацii проведено тематичний
короткотермiновий ceMiHap за участю завiдувача кафелри публiчного управлiння
та адмiнiстрування НацiональноТ академiТ внутрiшнiх справ, кандидата
юридичних наук, доцента I. Пасryха на тему: <Запобiгання корупчii у
публiчному управлiннi>, в якому взяли rlасть 30 осiб.

Що ювiлейних дат i державних професiйних свят та за свою акгивну житт€ву
позицiю були вiдзначенi Подяками райдержадмiнiстрачii кращi прачiвники
пiдприемств, установ, органiзачiй та мешканцi району, про що було вилано 6
розпоряджень райдержадмiнiстрацii.

опрацювання вхiдноi та вихiдноt коDеспонденцll:
За I квартал 2020 року надiйшло i опрацьовано З644 одиницi вхiдноi

кореспонденцiТ, яка отримана системою електронного документообiгу АСКО.Щ з
мiськдержадмiнiстраuii, отримана вiд юридичних осiб, пiдприсмств, установ,
органiзацiй та вiд УДППЗ <УкрпоштD), а також 135 запитiв на отримання
публiчноi iнформацii та 25 запитiв засобiв MacoBoi iнформачii. .Щ,ля здiйснення
контролю за ix виконанням 192'7 документiв були поставленi на контроль, iз них:

- ук€ви Президента Украiни - 1;
- постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни - б;
- розпорядження Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи - 6;
- доручення Кабiнеry MiHicTpiB Украiни - 20;
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- рiшення КиТвськоi MicbKoi рали - 10;
- розпорядження мiськдержадмiнiстрачii i Киiвського мiського голови - 10;
- запити та звернення народних дегryтатiв Украiни - l7;
- запити та звернення депутатiв КиiЪськоi MicbKoi рали - 209;
- запити та звернення правоохоронних органiв - 23.

Також було зареесlромно та доведено до виконавцiв 17 внутрiшнiх докуrиентiв
(доповiднло<, службових). Прийнято та вiдпрацьовано 1530 рекомендокlних листiв,
адресоваIrI,D( стуктурним пiлроздiлам райдержадмiнiстрацiТ.

На особливому контролi перебували протоколи дорriень та рiшення Колегiй,
затверлженi Киi'вським мiським головою В. Кличком. Протяюм звiтного квартапу ii
надiйrшlо 4 одиницi, якими було надано 50 ггуtlкгiв протокольних дор)л{ень.

У звiтному перiо.лi зареестромно 293 рзпорялженrrя райлержа.шчriнiстрачii (на
контроль поставлено 98 розпорялжень), та l наказ керiвника апарату (з ocHoBHoi
дiяльностi).

Здiйснювався контроль за дотриманням встановлених вимог при пlдготовцl
просктiв розпоряджень та перевiрка правильностi оформлення, реестрацiя та

"iлпра"*а "rхiдноi 
кореспонденцiт. за I кварта.п 2020 року здiйснена реестрачiя

2629 локументiв вихiдноi кореспонденцii.
У I KBapTa;ri 2020 року до райдержадмiнiстрацii надiйшло 939 звернень

громадян, це на2,5Yо б|льше у порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року.
Серед них: заяви - 853 (9l%); скарги - 58 (6%) та пропозицii-28 (3Yо).

кiлькiсть звернень вiд громадян, якi надiйшли електронною поштою та

через мережу IHiepHeT, скJIада€ 156 звернень., це |7Оh загальноi кiлькостi
звернень громадян за звiтний перiол.- 

За Лор1..rеНням керiвництва мiськдержалмiнiстрачiТ надiйшло 356 звернень
(38 % загальнот кiлькостi звернень), з них за дорученням Киiвського мiського
голови - бЗ звернення. Безпосередньо вiд громадян на адресу

райлержалмiнiстршrii' надiйшло 50з звернення (54 О/о ЗаГальноi кiлькостi
звернень).

Головою райдержадмiнiстрацii (виконувачем обов'язкiв голови) проведено:
- 5 особистих прийомiв громадян. на яких звернулось l4 мешканцiв;
- 4 виiЪнi прийоми громадян, пiд час яких звернулось l0 мешканцiв;
- З прямi <гарячi> телефоннi лiнii, пiд час проведення яких зателефонувало

З мешканцi.
На виконаннЯ завдань. передбачениХ УказоМ Президента Украiни

вiд 07.02.2008 Ns l09/2008. впродовж звiтного перiолу проведено:
- 2 виiзнi днi кконтролю>:
- 4 перевiрки органiзацii роботи iз зверненнями громадян в структурних

пiдроздiлах райдержадмiнiстраlrii та комунЕrльних пiдприсмствах, вiднесених до
сфери iT чпоавлiння;

- 2 засiдання постiйно дiючоi KoMiciT з питань розгляду звернень громадян
при райлержадмiнiстрацii.- - У зЪiтному перiодi через програмний комплекс ARM СаllСепtег та
CRM-l551 надiйшло та опрацьовано 92'7О усних звернень громадян, з них:

- цiлодобова (гаряча лiнiя> 155l - 6498 звернень;
- офiцiйний сайтlмобiльний додаток- 203l звернення;
- урядова (гаряча лiнiя> - 72б звернень;
- iншi ( електронна пошта, телеефiр) - l5 звернень.
Продовжувалася робота з видачi архiвних довiдок, витягiв та копiй з

архiвних документiв. Протягом I квартапу 2020 року розглян}"то 70 звернень,
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38 громалянам надано apxiBHi довiдки, ксерокопii документiв, вiдповiдi з
позитивним результатом та 32 громалянам надано вiдповiдi роз'яснювального
характеру.

проведено 5 засiдань експертноi koMiciT архiвного вiддiлу апарату
райдержадмiнiстрачiТ щодо схваJIеннJI описiв справ з кадрових питань
(особового складу) лiквiдованих суб'сктiв пiдприемницькоi дiяльностi -
юридичних осiб, що передають докумепти на зберiгання та розгляд,
номенкJIатури справ структурних пiдроздiлiв зi статусом юридичноi особи
публiчного права райдержадмiнiстрацiТ.

Проловжувалась робота з приймання та оформлення документiв
довгострокового строку зберiгання лiквiдованих установ, пiдприсмств,
органiзаltiй. Так, протягом звiтного перiолу прийнято на зберiгання документи у
кiлькостi 2l справи (одиничi зберiгання) вiд l5 лiквiдованих суб'ектiв
пiдприемницькоi дiяльностi - юридичних осiб, заре€строваних у .Щарницькому
районi.
. Згiдно з Правилами роботи_архiвних пiдроздiлiв органiв державноi влади та

мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ i органiзачiй шомiсяrц
проводилися caHiTapHo - гiгiенiчнi заходи архiвосховищ, що знаходяться за
адресами вул. Ялтинська, бул. 5 б та Севастопольська, буl. l|l27.

Керiвник апарату Микола КАлАшНИк

24.c.,. anZo


