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                             Форма № 01-ЗВІТ 

 (квартальна) 

 

Звіт 

про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва  

за січень-грудень 2017 року 

у Солом’янському районі м. Києва 

 

№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Розвиток та підтримка промисловості району 

1.1 Сприяння впровадженню у 

районне господарство 

енергозберігаючих та 

енергоефективних 

технологій, перехід 

промислових підприємств 

на альтернативні види 

палива 

Протягом звітного періоду 

промисловими підприємствами 

району запроваджено низку 

енергозберігаючих та 

енергоефективних технологій, а 

саме: 

-реконструкція систем гарячого 

водопостачання; 

-реконструкція котелень; 

-модернізація систем освітлення; 

-модернізація обладнання 

виробничих потужностей. 

Впровадження 

енергоефективних 

заходів на 

промислових 

підприємствах 

району 

- - -  

1.2 Проведення конкурсів та 

організація виставково-

ярмаркової діяльності 

Постійно проводиться робота по 

залученню промислових 

підприємства Солом’янського 

району до виставково-ярмаркової 

діяльності 

Зростання обсягу 

експорту товарів 

(кількість 

промислових 

підприємств, 

задіяних у 

- - -  
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

виробництві 

експорту) 

 

2 Підвищення рівня підприємницької активності, розвиток малого та середнього підприємництва, покращення бізнес-клімату 

2.1 Співпраця виконавчого 

органу Київської міської 

ради (КМДА) з Радою 

бізнес-омбудсмена  

(в т.ч. розгляд на експертній 

раді окремих скарг 

підприємців, поданих 

суб’єктами підприємництва 

на дії чи бездіяльність 

КМДА) 

Протягом  2017 року  в приміщенні 

Солом’янської районної у місті 

Києві державної адміністрації   

проведено: 

- захід щодо інформаційної та  

роз’яснювальної підтримки 

підприємств споживчого ринку 

району та суб’єктів господарювання, 

які реалізують продукти харчування 

на території району, а саме: 

23.03.2017 року представниками 

Головного управління 

Держпродспоживслужби проведено 

безкоштовний семінар - практикум 

на якому були обговорені  питання: 

здійснення державного санітарно-

епідеміологічного нагляду 

(контролю) за дотриманням 

санітарного законодавства; 

проведення перевірки характеристик 

продукції, в тому числі відбір 

зразків та забезпечення проведення 

їх експертизи; проведення державної 

реєстрації потужностей, ведення 

Проведення заходів 

щодо обговорення 

проблемних питань 

ведення бізнесу 

2 6 300 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 
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Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

державного реєстру потужностей 

операторів ринку та надання 

інформації з нього заінтересованим 

суб’єктам; порядок отримання 

експлуатаційного дозволу для 

операторів ринку, що провадять 

діяльність, пов’язану з 

виробництвом або зберіганням 

харчових продуктів тваринного 

походження;  здійснення перевірок 

суб’єктів господарювання по 

дотриманню законодавства про 

захист прав споживачів,  та 

передбачені штрафні санкції за 

виявлені правопорушення; 

- ГО «Всеукраїнський 

бухгалтерський клуб» проведено 4 

семінари-практикуми «Головний 

бухгалтер і безпека бізнесу» 

- ГО «Інститут Податкових реформ» 

проведено 1 семінар-практикум   

2.2 Проведення засідань 

координаційних рад з 

питань розвитку 

підприємництва та 

регіональної ради 

підприємців в м. Києві, 

участь у заходах взаємодії 

Згідно затвердженого плану роботи 

Координаційної ради протягом                 

2017 року  проведено  4  засідання. 

Також протягом звітного періоду 

ДПІ у Солом’янському районі ГУ 

ДФС у м. Києві проведено: прес-

конференцію  для представників 

Проведення 

засідань 

Координаційної 

ради 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

4 

100 

 

 

 

100 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 
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% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

бізнесу та влади (форуми, 

бізнес-зустрічі тощо) 

районних ЗМІ та бізнесу, на якій 

були обговорені питання щодо 

внесення змін  Законом України від 

21 грудня 2016 року № 1797-VIII 

«Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо покращення 

інвестиційного клімату в Україні», 

брифінг для представників засобів 

масової інформації, на якому були 

обговорені надходження до бюджету 

за 3 місяці поточного року та  2 

телефонні гарячі лінії з питань 

оподаткування 

Проведення заходів 

взаємодії бізнесу та 

влади 

3 Інвестиційна політика 

3.1 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 

На опрацюванні в Солом’янській 

районній в місті Києві державній 

адміністрації перебуває 20 

інвестиційних проекти, схвалених 

постійно-діючою конкурсною 

комісією по залученню інвесторів, в 

тому числі: 

3 – інвестиційних проекти з 

будівництва; 

10 – інвестиційних проекти з 

реконструкції; 

7 – інвестиційні проекти з 

облаштування об’єктів. 

 

Кількість 

інвестиційних 

проектів 

20 - - 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

інфраструктури 

Солом’янського району м. 

Києва 

3.2 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 

 

Відповідно до розпорядження 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 

31.03.2017 № 371 «Про 

затвердження рішення постійно 

діючої конкурсної комісії по 

залученню інвесторів до 

фінансування будівництва, 

реконструкції, реставрації тощо 

об’єктів житлового та нежитлового 

призначення, незавершеного 

будівництва, інженерно-

транспортної інфраструктури міста 

Києва щодо внесення змін до 

інвестиційного договору»  

внесено відповідні зміни  до 

інвестиційного договору від 

23.03.2006 про реконструкцію 

жилого будинку № 37 на вул. 

Нововокзальній. 

 

 

Кількість 

інвестиційних 

проектів 

1 1 100 % 

 

3.3   Кількість 1 - - Солом’янською 



 6 

№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  
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% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Збільшення інвестиційних 

пропозицій за рахунок 

об’єктів незавершеного 

будівництва, територій 

непрацюючих промислових 

підприємств, неефективно 

використовуваних 

земельних ділянок, проектів 

комплексної реконструкції 

Солом’янського району м. 

Києва 

 

Опрацьовуються матеріали щодо 

проведення інвестиційного конкурсу 

по залученню інвестора з 

будівництва середньої 

загальноосвітньої школи на вул. 

Суздальській,10, відповідно до 

розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 

18.08.2016 № 715. 

інвестиційних 

проектів 

районною в місті Києві 

державною 

адміністрацією спільно з 

КП «КІА» ведеться 

робота  щодо підготовки 

матеріалів для 

проведення 

інвестиційного конкурсу 

4 Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення 

4.1  

 

Проведення засідань 

міської та районних 

тимчасових комісій з 

питань погашення 

заборгованості із виплати 

заробітної плати, пенсій, 

стипендій та інших 

соціальних виплат. 

Налагодження 

конструктивної співпраці з 

контролюючими та 

правоохоронними органами 

щодо притягнення до 

 

 

Протягом 12 місяців  2017 року 

проведено 12 засідання тимчасової 

комісії, на яких заслухано і 

попереджено про дисциплінарну 

відповідальність 40 керівника 

підприємств. Засідання проведено за 

участю представників фіскального 

органу району, Пенсійного фонду 

України, Фонду соціального 

 

 

 

 страхування, Головного 

 

 

Проведення 12 

засідань тимчасової 

комісії з питань 

погашення 

заборгованості із 

виплати заробітної 

плати, пенсій, 

стипендій та інших 

соціальних виплат 

 

 

 

 із залученням 

12 12 100 Виконується. 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 
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Програми та заходи, які 
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2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

відповідальності 

(адміністративної, 

кримінальної) посадових 

осіб підприємств-боржників 

за порушення 

законодавства про працю та 

оплату праці 

управління Держпраці у Київській 

області та інших контролюючих 

органів Здійснено  інформаційний 

моніторинг 21 підприємств щодо 

заборгованості із заробітної плати, за  

результатами якого з метою вжиття 

відповідних заходів направлено 14 

подань до  Головного управління 

Держпраці у Київській області. 

представників 

контролюючих та 

правоохоронних 

органів. 

4.2 Проведення засідань 

міської та районних 

робочих груп (комісій) з 

питань легалізації виплати 

заробітної плати і 

зайнятості населення. 

Проведення широкої 

інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

серед громадян та 

роботодавців щодо 

негативних соціальних 

наслідків нелегальних 

трудових відносин та 

виплати заробітної плати в 

«конвертах» 

Проведено 12 засідань робочої групи 

з питань легалізації заробітної плати 

та зайнятості населення  при 

Солом’янській районній в місті 

Києві державній адміністрації. На 

засіданнях заслухано керівників та 

представників 65 підприємств 

району, які мінімізують витрати на 

оплату праці. Керівникам 

підприємств наголошено на 

відповідальності у разі порушень 

законодавства про  оплату  праці,  

обговорено шляхи  та резерви 

підвищення рівня заробітної плати, 

недопущення неофіційної її виплати 

та зменшення відрахувань до 

бюджету, проаналізовано рівень 

оплати праці по кожному 

підприємству в залежності від 

Проведення 12 

засідань робочих 

груп (комісій) з 

питань легалізації 

виплати заробітної 

плати і зайнятості 

населення 

12 12 100 Виконується. 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 
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2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

середньогалузевої по місту Києву. 

5 Розвиток індустрії туризму 

5.1 Розвиток подієвого туризму 

в районі, створення, 

видання та розміщення на 

київському туристичному 

інтернет-порталі календаря 

подій району 

Популяризація  культурного 

різноманіття країни 

Проведення 

змістовного та 

корисного дозвілля 

мешканцями 
5 5 100 

 

6 Житлова політика 

6.1 Здійснення обліку 

громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов 

в Солом’янському районі  

м. Києва 

Зарахування на квартирний облік, 

внесення змін до облікових справ 

громадян, зняття громадян з 

квартирного обліку, перереєстрація 

черговиків квартирного обліку 

Щорічна 

перереєстрація 

черговиків 

квартирного обліку 

та внесення 

відповідних змін до 

облікових справ  з 

метою 

впорядкування 

черги 

100% 100% 100% 

 

7 Реформування житлово-комунального господарства. Підвищення енергоефективності та енергозбереження 

7.1 Капітальний ремонт 

житлового фонду (покрівлі, 

електромережі/ 

електрощитові, фасади, 

внутрішньобудинкові 

мережі, сходові клітини) 

Солом’янського району  

Відповідно до Програми 

економічного і соціального розвитку 

м. Києва на 2017 рік передбачено 

фінансування в сумі 73615,1 тис.грн 

тис.грн 493 493 100 % 
В процесі виконання 

робіт 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

м. Києва 

7.2 Виконання робіт з 

асфальтування 

прибудинкових територій 

житлових будинків та 

міжквартальних проїздів на 

території району 

Проведена робота з асфальтування 

по 17 об’єктах 
 17 17 100% 

В процесі виконання 

робіт 

7.3 Реконструкція та 

будівництво мереж 

малоповерхової (приватної) 

забудови (водопостачання, 

водовідведення, 

каналізування) на території 

району 

 

Відповідно до Програми 

економічного і соціального розвитку 

м. Києва на 2017 рік передбачено 

фінансування на будівництво 

каналізаційної та водопровідної 

мереж 9 об’єктів на суму 68177,6 

тис. грн. 

Виконання робіт з 

прокладання мереж 

водопостачання та 

каналізування 

приватних секторів 

9 об’єктів  

 

68177,6 

тис. грн. 

9об’єктів 

 

63167,4      

тис. грн. 

 

 

 

92,7 % 

 

7.4 Проведення курсів з 

підготовки управителів 

майном житлового 

комплексу та з питань 

утворення об’єднань 

співвласників 

багатоквартирних будинків 

і утримання житлового 

фонду в Солом’янському 

районі м. Києва 

 

Проводяться роз’яснювальні роботи 

по створенню ОСББ  

Роз’яснювальна 

робота з питань 

утворення 

об’єднань 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків і 

утримання 

житлового фонду  

- - - 

 

 

 

 

Постійно проводяться 

роз’яснювальні роботи 

по створенню ОСББ 

7.5 Юридична та методологічна 

підтримка функціонування 
ОСББ створено у 86 будинках 

Кількість створених 

ОСББ 
- 

86 

будинків 
- 

Не можливо                            

зпрогнозувати можливу 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

та створення об’єднань 

співвласників 

багатоквартирних будинків 

на території району 

кількість створених 

ОСББ на рік 

7.6 Залучення будинкових 

громад та інших форм 

самоорганізації населення 

до управління житловим 

фондом району 

 

Створення будинкових громад. Кількість створених 

громад. 

- - - Відсутні ініціативні 

групи 

7.7 Створення та забезпечення 

функціонування он-лайн 

бази енергетичних аудитів 

Всього: 16 установ. (ДНЗ № 713, 

ДНЗ № 460, ДНЗ № 383, ДНЗ № 373, 

ДНЗ № 295, ДНЗ № 350,ДНЗ № 197, 

ШДС Палітра (басейн), ТЛ НТУУ 

«КПІ», СШ №187,СЗШ № 69, СШ № 

43, СШ № 7, гімназія-інтернат № 13, 

ЦДЮТ) 

 

 3170,00 - - 

Фінансується КП «ГВП» 

7.8 Впровадження 

енергоощадних заходів у 

бюджетних установах 

(школи, дитячі садочки, 

лікувальні заклади та 

заклади культури) 

Всього: 22 установ. (ДНЗ № 374, 

ДНЗ № 480, ДНЗ № 649, ДНЗ № 762, 

ДНЗ № 295, ДНЗ № 686, ДНЗ № 464, 

ДНЗ № 476, ДНЗ № 624, ДНЗ № 687, 

ДНЗ № 630, школа-інтернат № 2, 

школа-інтернат № 17, гімназія-

інтернат № 13, СШ № 71 СШ № 69, 

СШ № 52, ліцей № 144, В(З)Ш  № 3, 

ЦДЮТ, методкабінет, РУО) 

Впровадження 

енергоощадних 

заходів у 

бюджетних 

установах 

11303,7 11303,70 

 

 

 

 

100%  

8 Розвиток транспортної інфраструктури 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8.1 Виконання планово-

поточних ремонтів вулично 

шляхової мережі Роботи виконані 

 

Поточний (дрібний, 

середній) ремонт 

 

21605,2 

тис. грн. 

Площа 

82858,0 м2 

21605,2 

тис. грн. 

Площа 

82858,0 

м2 

 

100% 
Роботи виконані 

 

9 Соціальний захист населення, допомога учасникам АТО 

9.1 Забезпечення надання всіх 

видів допомог і 

компенсацій та житлових 

субсидій вчасно і в повному 

обсязі згідно з діючим 

законодавством 

Протягом січня-грудня 2017 року 

управлінням праці та соціального 

захисту населення Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації призначено та 

перераховано 5799 допомог сім’ям з 

дітьми, 994 державні соціальні 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

455 допомог  інвалідам з дитинства, 

408 допомог по догляду за психічно-

хворими інвалідами І та ІІ гр., 128 

компенсацій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги та 204 

державні  cоціальні допомоги 

особам, які не мають права на 

пенсію 5757  адресних допомог 

внутрішньо переміщеним особам, -

746 адресних матеріальних допомог 

для покриття витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг 

учасникам АТО та членам сімей 

Забезпечення 

державними 

соціальними 

допомогами, 

компенсаціями та 

житловими 

субсидіями 

протягом 2017 

року. 

- - - 

Показник не підлягає  

плануванню, оскільки 

зазначені види допомог 

та компенсацій 

призначаються за 

заявами громадян у разі 

їх потреби в наданні 

таких послуг.  



 12 

№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

загиблих учасників АТО.  

За звітний період призначено 

субсидій на житлово-комунальні 

послуги 54388 сім’ям. Протягом 

січня-грудня 2017 року управлінням 

праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

призначено та перераховано 5799 

допомог сім’ям з дітьми, 994 

державні соціальні допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, 455 

допомог  інвалідам з дитинства, 408 

допомог по догляду за психічно-

хворими інвалідами І та ІІ гр., 128 

компенсацій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги та 204 

державні 

 соціальніц допомоги особам, 

які не мають права на пенсію 5757  

адресних допомог внутрішньо 

переміщеним особам, -746 адресних 

матеріальних допомог для покриття 

витрат на оплату житлово-

комунальних послуг учасникам АТО 

та членам сімей загиблих учасників 

АТО.  

За звітний період призначено 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

субсидій на житлово-комунальні 

послуги 54388 сім’ям. 

10 Підтримка дітей, сім’ї та молоді 

10.1 Проведення заходів для 

молоді та заходів з 

попередження 

поширення негативних 

явищ в молодіжному 

середовищі 

З метою активізації роботи по 

залученню дітей та молоді до спортивно 

– оздоровчої діяльності у вільний час, 

відволікання від негативного впливу 

вулиці, посилення роботи з мешканцями 

мікрорайону щодо створення належних 

умов для організації їхнього активного 

відпочинку, відділом сім’ї, молоді та 

спорту Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації було 

організовано та проведено 74 

спортивно-масових, фізкультурно-

оздоровчих заходів для дітей та молоді 

Солом’янського району м. Києва,  а 

саме:  

06.01.2017 року спортивні 

змагання до Різдвяних свят «Спортивна 

сім’я». Клуб                       за місцем 

проживання «Здоров’я», вул. М. Донця, 

17/46. 

09.02.2017 – змагання з 

настільного тенісу серед команд 

гуртківців підліткових клубів за місцем 

проживання : «Надія», «Старт», 

«Здоров’я», «Горизонт», «Олімпік». 

23.02.2017 року – проведення 

спортивних змагань з хортингу серед 

Спортивні та 

фізкультурно-

оздоровчі  заходи  
 51 51 100 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
гуртківців клубів за місцем 

проживанння. Клуб за місцем 

проживання «Старт», вул. Антонова, 4. 

02.03.2017 року – змагання з 

двоборства серед спортивних конманд 

підліткових клубів «Атлет», «Олімпік», 

«Молодість», «Горизонт». Клуб за 

місцем проживання «Горизонт»,  вул. 

Кудряшова, 7. 

11.03.2017 року – турнір з 

рукопашного бою серед команд 

підліткових клубів                         за 

місцем проживання та громадських 

організацій. Загальноосвітня школа № 

166,                      вул. Єреванська, 20.  

21.03.2017 року – змагання з 

художньої гімнастики серед дівчат 

підліткових клубів за місцем 

проживання. Клуб за місцем 

проживання «Здоров’я», вул. М. Донця, 

17/46. 

29.03.2017 року – змагання з 

пауерліфтингу серед команд юнаків 

підліткових клубів   за місцем 

проживання. Клуб «Горизонт», вул. 

Кудряшова, 7. 

03.04.2017 року - проведення  

змагання з шахів серед гуртківців клубів 

за місцем проживання Солом’янського  

району м. Києва. Підлітковий клуб за 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
місцем проживання  «Червоні вітрила», 

вул. Сім’ї  Ідзіківських, 37-а. 

04.04.2017 року - проведення  

змагання з настільного тенісу 

Спартакіади серед клубів за місцем 

проживання Солом’янського  району м. 

Києва. Підлітковий клуб за місцем 

проживання  «Здоров’я», вул. М.Донця, 

17/46 

05.04.2017 року - проведення  

змагання з шашок Спартакіади серед 

клубів за місцем проживання 

Солом’янського  району м. Києва. 

Підлітковий клуб за місцем проживання  

«Олімпік», вул. Шовкуненка, 8/20. 

05.04.2017 року -  проведення  

змагання з карате в розділі «Куміте» 

серед дітей,             молоді та ветеранів 

спорту. Підлітковий клуб за місцем 

проживання  «Надія»,   вул. Уманська, 

31, корп.2. 

06.04.2017 року -  проведення  

змагання з пауерліфтингу  Спартакіади 

серед клубів  за місцем проживання 

Солом’янського району м. Києва. 

Підлітковий клуб за місцем проживання  

«Молодість», просп. В. Лобановського, 

33. 

07.04.2017 року -  проведення  

турніру з дзюдо серед дітей та молоді 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Солом’янського району м. Києва. 

Спортивний комплекс Національного 

авіаційного університету, просп. 

Комарова, 1. 

07.04.2017 року - проведення  

змагання з гирьового спорту 

Спартакіади серед клубів за місцем 

проживання Солом’янського району м. 

Києва. Підлітковий клуб за місцем 

проживання  «Молодість», просп. В. 

Лобановського, 33. 

08.04.2017 року -  проведення 

змагання з перетягування канату 

Спартакіади серед клубів за місцем 

проживання Солом’янського району м. 

Києва. Парк «Відрадний»,  вул. Героїв 

Севастополя, 37. 

10.04.2017 року -  проведення 

змагання з міні-футболу  Спартакіади 

серед клубів                  за місцем 

проживання Солом’янського району м. 

Києва. 

11.04.2017 року -  проведення 

турніру з рукопашного бою серед 

команд спортивних громадських 

організацій та клубів за місцем 

проживання Солом’янського району  м. 

Києва. Спортивна зала СЗШ № 166, віл. 

Єреванська, 20. 

12.04.2017 року - проведення 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
змагання з шахів Спартакіади серед 

клубів за місцем проживання 

Солом’янського району м. Києва. 

Підлітковий клуб за місцем проживання  

«Олімпік», вул. Шовкуненка, 8/20. 

12.04.2017 року -  проведення  

легкоатлетичного пробігу 

«Солом’янська миля» серед гуртківців 

підліткових клубів, учнівської та 

студентської молоді Солом’янського 

району м. Києва. Стадіон Національного 

авіаційного університету, просп. 

Комарова, 1. 

13.04.2017 року -  проведення  

змагання з художньої гімнастики 

«Гармонія прекрасного» серед 

гуртківців клубів за місцем проживання 

Солом’янського району           м. Києва. 

Підлітковий клуб за місцем проживання  

«Здоров’я», вул. М.Донця, 17/46. 

14.04.2017 року -  проведення  

змагання з легкої атлетики  Спартакіади 

серед клубів за місцем проживання 

Солом’янського району м. Києва. Парк 

«Відрадний»,    вул. Героїв Севастополя, 

37. 

15.04.2017 року -  проведення  

змагання  з хортингу  серед гуртківців 

клубів за місцем проживання 

Солом’янського району м. Києва. 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Підлітковий клуб за місцем проживання  

«Здоров’я»,  вул. М.Донця, 17/46. 

04.05.2017 року -  проведення 

змагання з футболу  серед юнаків 

спортивних  клубів за місцем 

проживання Солом’янського району м. 

Києва присвяченого Всесвітньому дню 

футболу.  

05.05.2017 року - проведення  

змагання з шашок серед гуртківців 

клубів за місцем проживання 

Солом’янського  району м. Києва. 

Підлітковий клуб за місцем проживання  

«Червоні вітрила», вул. Сім’ї  

Ідзіківських, 37-а. 

10.05.2017 року -  проведення  

змагання  з велосипедного спорту 

Солом’янська весна» серед гуртківців 

клубів за місцем проживання 

Солом’янського району м. Києва. 

Ландшафтний парк. 

13-14.05.2017 року - проведення 

відкритої першості з пауерліфтингу  

серед спортсменів – інвалідів з 

ураженнями  опорно-рухового апарату 

спільно                                  з 

Комплексною дитячо-юнацькою  

спортивною школою інвалідів 

«Прометей»                            у 

Солом’янському районі  м. Києва. 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дитячо-юнацька  спортивна школа 

інвалідів «Прометей», вул. Єреванська, 

9. 

18.05.2017 року - проведення  

змагання з настільного тенісу «Золота 

ракетка» серед юнаків та дівчат 

підліткових клубів за місцем 

проживання Солом’янського  району м. 

Києва. Підлітковий клуб   за місцем 

проживання  «Олімпік»,                       

вул. Шовкуненка, 8/20. 

19.05.2017 року - проведення 

першості з боксу  серед юнаків у 

Солом’янському районі м. Києва. 

Підлітковий клуб за місцем проживання 

«Фаворит»,                                 вул. 

Авіаконструктора Антонова, 14. 

19-20.05.2017 року - проведення 

відкритої першості з настільного тенісу   

серед спортсменів – інвалідів з 

ураженнями  опорно-рухового апарату 

спільно                                   з 

Комплексною дитячо-юнацькою  

спортивною школою інвалідів 

«Прометей»                          у 

Солом’янському районі м. Києва. 

Дитячо-юнацька  спортивна школа 

інвалідів «Прометей», вул. Єреванська, 

9. 

20.05.2017 року -  проведення  
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
турніру з баскетболу серед юнаків 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл №5 

та №12 Солом’янського району м. 

Києва. Спеціалізована школа № 173, 

просп. Відрадний, 20. 

25.05.2017 року - проведення  

факельної естафети за участі учнів та 

студентів навчальних закладів 

Солом’янського району м. Києва в 

рамках «Всесвітнього бігу заради 

гармонії. 

26.05.2017 року -  проведення 

першості з легкоатлетичного  кросу 

серед  вищих навчальних закладів  ІІІ-

ІVрівня акредитації, що функціонують 

на території Солом’янського району м. 

Києва. Парк НТУУ «КПІ ім. І. 

Сікорського». 

27.05.2017 року -  проведення  

святкового заходу «Молодіжний 

калейдоскоп»                          у 

Солом’янському районі м. Києва. 

Спеціалізована школа № 173,                                     

просп. Відрадний, 20. 

15.06.2017 року - проведення 

змагання з тенісу   серед команд вищих 

навчальних закладів Солом’янського 

району м. Києва. Спортивний комплекс 

Національного авіаційного 

університету, просп. Комарова, 1. 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
З 22.06.2017 по 23.06.2017  на 

базі спортивного комплексу 

Національного авіаційного університету 

відбулися змагання з тенісу серед 

команд вищих навчальних закладів 

серед Солом’янського району м. Києва. 

З метою утвердження здорового 

способу життя, залучення дітей та 

молоді               до спорту та  з нагоди 

відзначення Дня фізичної культури  і 

спорту в районі були організовані  та 

проведені відповідні спортивно-масові 

заходи, а саме: 

09.09.2017 року учні  

загальноосвітніх навчальних закладів 

району взяли участь                       у 

Всеукраїнському олімпійському уроці 

та 10.09.2017 року у змаганнях «Бігова 

Україна»; 

 з 13.09.2017 по 15.09.2017 року 

проведений конкурс малюнків «Мій 

улюблений вид спорту» серед гуртківців 

клубів за місцем проживання 

Солом’янського району міста Києва на 

базі  клуб «Здоров’я» за адресою: вул. 

М. Донця, 17/46; 

14.09.2017 року  було  

організовано та проведено  

Олімпійський урок  для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Солом’янського району в рамках 

Олімпійського тижня та з нагоди 

відзначення Дня фізичної культури і 

спорту  за участю спортсменів клубів за 

місцем проживання району на базі СЗШ 

№ 69 за адресою:  вул. Донецька, 25; 

14.09.2017 року  відбулися  

змагання з карате серед гуртківців 

клубів за місцем проживання 

Солом’янського  району  м. Києва на 

базі підліткового клубу «Надія»                  

за адресою:  вул. Уманська, 3, корп. 2.        

15.09.2017 року  проведено 

Олімпійський  урок для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Солом’янського району  в рамках 

Олімпійського тижня за участю 

спортсменів клубів за місцем 

проживання району на базі СЗШ №166                                   

вул. Єреванська, 20; 

16.09.2017  року  проведено 

традиційний Солом’янський 

легкоатлетичний пробіг                    з 

нагоди відзначення Дня фізичної 

культури і спорту спільно з асоціацією 

бігунів України  у парку «Відрадний».   

З 05.10.2017 року по 17.10.2017 

року були проведені змагання з футболу 

«Шкіряний м’яч» серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Солом’янського району м. Києва у 

середній школі № 46 за адресою: вул. 

Миколи Василенка, 10; спеціалізованій 

школі  № 173 за адресою: просп. 

Відрадний, 20; спеціалізованій школі № 

166 за адресою:  вул. Єреванська, 20. 

Участь у заході взяли 120 осіб. 

18.10.2017 року на базі Вищого 

професійного училища Національного 

авіаційного університету вперше 

відбулися змагання з волейболу серед  

команд дівчат професійно-технічних 

навчальних закладів Солом’янського 

району. У  заході взяли участь 65 осіб.      

18.10.2017 року пройшли 

змагання зі спортивної акробатики 

серед гуртківців клубів за місцем 

проживання на базі підліткового клубу 

«Здоров’я» за адресою:                  вул. 

М.Донця, 17/46. Загальна кількість 

учасників понад 25 осіб. 

21.10.2017 року було 

організовано та проведено  спортивний  

захід «Мала олімпіада бойових 

мистецтв» серед дітей  та  молоді у 

Солом’янському  районі                       м. 

Києва  спільно з   громадською  

організацією Бойових мистецтв 

спортивного клубу «Санчін» та 

громадської організацією «Асоціація 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
«Тайфун» на базі спортивної                 

зали ДВНЗ «Київський 

електромеханічний коледж» за адресою:                                     

просп. Повітрофлотський, 35. У  заході 

взяли участь 250  спортсменів.      

26.10.2017 року було 

організовано та проведено змагання з 

кульової стрільби серед юнаків 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Солом’янського району м. Києва                  

у Центрі службово-прикладних видів 

спорту КМО УФСТ «Динамо» за 

адресою:                 вул. Курська, 4. 

Участь у заході взяли 30 осіб. 

08.11.2017 року на базі 

спортивної зали ДВНЗ «Київський 

електромеханічний коледж» пройшли 

змагання з настільного тенісу серед 

команд вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівня акредитації, що функціонують на 

території Солом’янського району м. 

Києва. Участь у заході взяли 55 осіб. 

08.11.2017 року на базі 

підліткового клубу «Молодість» за 

адресою:                             просп. 

Лобановського, 33 відбулися змагання із 

силових видів спорту (важка атлетика, 

пауерліфтинг, гирьовий спорт, 

армреслінг) під гаслом : «Ми-проти 

насильства!» серед гуртківців клубів за 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
місцем проживання Солом’янського 

району м. Києва. Участь                       у 

заході взяли 30 осіб. 

14.11.2017 року відбулися 

змагання з кульової стрільби з 

пневматичної гвинтівки серед команд 

професійно-технічних навчальних 

закладів, що функціонують на території 

Солом’янського району м. Києва. 

Участь у заході взяли 35 осіб. 

 15.11.2017 року на базі Вищого 

професійного училища Національного 

авіаційного університету за адресою: 

вул. Метробудівська 5-а, відбувся 

турнір                           з волейболу серед 

команд юнаків професійно-технічних 

навчальних закладів, що функціонують 

на території Солом’янского району м. 

Києва. Участь у заході взяли  75 осіб. 

18.11.2017 року були проведені 

змагання зі спортивних танців «Ритми 

планети» серед гуртківців клубів за 

місцем проживання Солом’янського 

району м. Києва на базі клубу за місцем 

проживання «Старт» за адресою: вул. 

Антонова, 4. Участь у заході взяли 50 

осіб. 

21.11.2017 року на базі Центру 

службово-прикладних видів спорту                                                

КМО УФСТ «Динамо» відбулися 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

змагання з кульової стрільби, у яких 

взяли участь                   6 команд вищих 

навчальних закладів I-II рівня 

акредитації Солом’янського району. 

Участь у заході взяли участь 40 

студентів. 

Для учнів 3-5 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Солом’янського  району м. Києва були 

організовані та проведені з 24.11.2017 

по 30.11.2017 року  змагання з футболу 

«Шкільна футбольна ліга» у 

спеціалізованій школі № 166 за 

адресою: вул. Єреванська, 20, та 

початкової школи № 324 за адресою: 

Миколи Голего, 8. У заході взяли участь 

110 осіб. 

30.11.2017 року було 

організовано та проведено змагання з 

боксу серед гуртківців клубів за місцем 

проживання Солом’янського району м. 

Києва на базі клубу  «Фаворит»  за 

адресою:  вул. Антонова, 14. У заході 

взяли участь 32 особи. 

30.11.2017 року було проведено 

змагання з кіокушинкай карате у розділі 

«Ката» серед дітей та молоді у клубі за 

місцем проживання «Надія» за адресою:                     

вул. Уманська, 31, корпус 2. Участь у 

заході взяли 60 осіб.     
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
01.12.2017 року на базі клубу за 

місцем проживання «Здоров’я» за 

адресою:              вул. М. Донця, 17/46 

пройшли змагання з художньої 

гімнастики «Осіння симфонія» серед 

гуртківців клубів за місцем проживання 

Солом’янського району м. Києва.                         

У заході взяли участь 70 осіб.   

02.12.2017 року було 

організовано та проведено змагання з 

перетягування канату серед команд 

юнаків та дівчат підліткових клубів за 

місцем проживання Солом’янського 

району м. Києва у СЗШ № 166 за 

адресою: вул. Єреванська, 20.             У 

заході взяли участь 30 осіб. 

05.12.2017 року пройшли 

змагання з міні-футболу  серед команд 

вищих навчальних закладів I-IIІ рівня 

акредитації Солом’янського району. 

Участь у заході взяли участь близько 40 

студентів. 

05.12.2017 року на базі 

підліткового клубу «Олімпік» за 

адресою:                                         вул. 

Шовкуненка, 8/20 були проведені 

змагання з настільного тенісу «Прудкий 

м’яч» серед юнаків та дівчат 

підліткових клубів за місцем 

проживання. У заході взяли участь 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 
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План на 
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Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
понад 15 гуртківців. 

06.12.2017 року на базі 

підліткового клубу «Червоні вітрила» за 

адресою: Сім’ї Ідзиковських, 37-а було 

проведено змагання з шахів «Біла тура» 

серед гуртківців клубів за місцем 

проживання Солом’янського району м. 

Києва. У заході взяли участь  59 осіб. 

06.12.2017 року на базі 

підліткового клубу «Молодість» за 

адресою: просп. В. Лобановського, 33 

були організовані та проведені змагання 

з силового двоєборства серед юнаків 

клубів за місцем проживання 

Солом’янського району                 м. 

Києва.  Участь у заході взяли 55 осіб. 

07.12. 2017 року на базі Центру 

службово-прикладних видів спорту 

КМО УФСТ «Динамо» за адресою: вул. 

Курська,4 відбулися змагання з кульової 

стрільби з пневматичної гвинтівки серед 

команд гуртківців клубів за місцем 

проживання Солом’янського району м. 

Києва. Загальна кількість учасників 26 

осіб. 

09.12.2017 року на базі 

підліткового клубу «Надія» за адресою:                                         

вул. Уманська, 31, корпус 2 були 

проведені змагання з карате «Кубок 

Святого Миколая». У заході взяли 
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п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 
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виконанн
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% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
участь 50 осіб.  

12.12.2017 року на базі 

Київського транспортно-технологічного 

коледжу Київської державної академії 

водного транспорту ім. Гетьмана    

13.12.2017 року на базі спортивної зали 

ВПУ НАУ за адресою:                             

вул. Метробудівська, 5-а було 

організовано та проведено змагання з 

настільного тенісу серед команд 

професійно-технічних навчальних 

закладів,  що функціонують на території 

Солом’янського району м. Києва. У 

заході взяли участь 60 осіб. 

16.12.2017 року проведено 

районний етам «Олімпіада з фізичної 

культури» серед учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів Солом’янського 

району. Загальна кількість учасників 

близько 100 осіб. 

З 18.12 по 20.12 2017 року 

пройшли районні змагання «Старти 

надій» серед учнів 6- 7 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Солом’янського району на базі СШ  № 

73, за адресою: просп. Відрадний, 20, 

СШ № 46 за адресою: вул. Василенка, 

10, СШ № 166 за адресою: вул. 

Єреванська, 20. Загальна кількість 

учасників близько 90 осіб. 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 
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та/або неналежного 

виконання 
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Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
З метою популяризації здорового 

способу життя 20.12.2017 року 

відбулися змагання зі спортивної 

естафети «Зимові старти» серед команд 

гуртківців клубів за місцем проживання 

Солом’янського району м. Києва у 

парку ім. М. Островського.             У 

заході взяли участь понад 50 гуртківців. 

23.12.2017 були проведені лижні 

перегони «Зимові старти» серед 

гуртківців клубів за місцем проживання 

Солом’янського району м. Києва у 

Ландшафтному парку.  У заході взяли 

участь 50 осіб.  

24.12.2017 року відбулися 

змагання з рукопашного бою 

«Солом’янський боєць» серед команд  

спортивних клубів за місцем 

проживання. Змагались за перемогу 

понад 100 дітей та підлітків району 

віком від 6 до 15 років. 

27.12.2017 року  відбулися 

змагання зі східних єдиноборств серед 

гуртківців підліткових клубів за місцем 

проживання Солом’янського району м. 

Києва на базі підліткового клубу 

«Здоров’я» за адресою: вул. М.Донця, 

17/46. Загальна кількість учасників 

понад 45 осіб. 

29.11.2017 року відбулися 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 
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% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
змагання з бойового мистецтва 

«Дракон» на базі підліткового клубу 

«Олімпік» за адресою: вул. Стадіонна, 

13. Загальна кількість учасників понад 

38 осіб. 

Також у грудні були проведені 

районні змагання «Олімпійське 

лелеченя»                серед учнів 5-6 

класів загальноосвітніх навчальних 

закладів Солом’янського району                 

м. Києва. Загальна кількість учасників 

понад 100 осіб. 

10.2 Організація оздоровлення 

та відпочинку дітей 

району 

Відповідно до статті 7 Закону 

України «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей»,                         статті 

5 Закону України «Про охорону 

дитинства», статті 8 Закону України 

«Про позашкільну освіту», з метою 

координації дій відповідних 

структурних підрозділів  

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації щодо створення 

умов повноцінного відпочинку, 

зайнятості, відновлення здоров’я дітей 

та підлітків Солом’янського району м. 

Києва, недопущення направлення на 

оздоровлення                     та відпочинок 

однієї дитини протягом року більше 

одного разу, було розроблено та 

затверджено розпорядження 

путівки 267 267 100 

Квоти пільгових путівок 

надаються Департаментом освіти і 
науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 
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п/п 
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Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації від 24.04.2017 

№ 290 «Про організацію літнього 

відпочинку                               та 

оздоровлення дітей Солом’янського 

району  міста Києва у 2017 році». 

Відділом у справах сім ї, молоді 

та спорту Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації, 

відповідно до квоти виділених путівок 

Департаментом освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), направлено на 

оздоровлення та відпочинок 267 дітей та 

підлітків району пільгових категорій віком 

від 7 до 17 (з них влітку -198 осіб) , а 

саме: 

- діти – сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування – 29 особа; 

- діти, які перебувають на 

диспансерному обліку – 8 осіб; 

- діти із малозабезпечених сімей – 3 

особи; 

- діти  із багатодітних сімей – 175 особи; 

- талановита дитина – 6 осіб; 

- діти осіб визначених учасниками 

бойових дій – 44 осіб; 

- дитина –інвалід – 2 особи;  

За 2017 рік   дітей та підлітків пільгових 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
категорій, які визначені як внутрішньо 

переміщені особи було направлено на 

відпочинок та оздоровлення 17 осіб. 

До  ДП «УДЦ «Молода гвардія» 

направлено на оздоровлення та 

відпочинок 16 дітей з яких: 

- діти – сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування – 6 осіб; 

- діти із малозабезпечених сімей – 

1 особа; 

- діти  із багатодітних сімей – 5 

осіб; 

- діти, які перебувають на 

диспансерному обліку – 1 особа; 

- діти осіб визначених 

учасниками бойових дій – 2 особи; 

- дитина –інвалід – 1 особа. 

66 дітей відпочивали у 

позаміському закладі оздоровлення та 

відпочинку «Зміна» (Київська обл., 

Бородянський район, стм. Клавдієво), а 

саме: 

- діти  із багатодітних сімей – 44 особи;  

- талановита дитина – 2 особи; 

- діти осіб визначених учасниками 

бойових дій – 12 осіб; 

- дитина –інвалід – 1 особа; 

- діти, які перебувають на 

диспансерному обліку – 2 особи; 

- діти – сироти та діти, позбавлені 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
батьківського піклування – 3 особи; 

- діти, які визначені як внутрішньо 

переміщені особи - 2 особа. 

27 дитини було направлено  до  

дитячого закладу оздоровлення    та 

відпочинку «Артек» (м. Київ,  Пуща–

Водиця), з них: 

- діти – сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування – 7осіб; 

- діти  із багатодітних сімей – 6  осіб;  

- діти осіб визначених учасниками 

бойових дій – 10 осіб; 

- талановита дитина – 3 особи; 

- діти, які перебувають на 

диспансерному обліку – 1 особа. 

До дитячого оздоровчого табору 

«Маяк» (Миколаївська обл.) направлено   

43 дитини, з них: 

- діти – сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування – 3 особи; 

- діти  із багатодітних сімей – 32 особи; 

- діти осіб визначених учасниками 

бойових дій – 4 особи; 

- діти, які перебувають на 

диспансерному обліку – 3 особи; 

- дитина –інвалід – 1 особа; 

Також 38 дітей відпочили у дитячому 

оздоровчому таборі «Патрія» (Одеська 

обл.), з них: 

- діти – сироти та діти, позбавлені 
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№ 
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Основні проекти та заходи Програми на  
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виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
батьківського піклування – 1 особа; 

- діти  із багатодітних сімей – 29 осіб;  

- діти осіб визначених учасниками 

бойових дій – 6 осіб; 

- діти, які визначені як внутрішньо 

переміщені особи - 1 особа; 

- талановита дитина – 1 особа.  

10.3 Розвиток в районі сімейних 

форм виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

На первинному обліку перебуває 

205 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування. З них 167 дітей  

виховується в сім’ях 

опікунів/піклувальників, 25 дітей  

зазначеної категорії виховується в 

прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу. В 

Солом’янському районі м. Києва 

створено та функціонує 6 

прийомних сімей в яких виховується 

6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з 

їхнього числа та 3 дитячі будинки 

сімейного типу, в яких виховується 

19 дітей вищезазначеної категорії. 

 Протягом 2017 року в районі 

створено 1 дитячий будинок 

сімейного типу та влаштовано на 

виховання та спільне проживання до 

Влаштування дітей-

сиріт та дітей. 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

відносно кількості 

дітей, які 

перебувають на 

первинному обліку, 

до сімейних форм 

виховання. 

Не менше 

93,6% 

дітей-сиріт 

та дітей, 

позбавлен

их 

батьківськ

ого 

піклування

, відносно 

кількості 

дітей, які 

перебуваю

ть на 

первинном

у обліку. 

93,65% 

дітей-

сиріт та 

дітей, 

позбавле

них 

батьківсь

кого 

піклуван

ня, 

відносно 

кількості 

дітей, які 

перебува

ють на 

первинно

му 

обліку, 

влаштова

ні в 

сімейні 

Виконано На первинному обліку 

перебуває 205 дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування. З них 167 

дітей  виховується в 

сім’ях 

опікунів/піклувальників, 

25 дітей  зазначеної 

категорії виховується в 

прийомних сім’ях та 

дитячих будинках 

сімейного типу. В 

Солом’янському районі 

м. Києва створено та 

функціонує 6 прийомних 

сімей в яких виховується 

6 дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 
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я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

нього 4 дитини-сироти та дитини, 

позбавлені батьківського 

піклування,  дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування. 18 дітей зазначено 

категорії влаштовані під 

опіку/піклування в сімї 

родичів/знайомих.  

форми 

вихованн

я. 

піклування, осіб з 

їхнього числа та 3 дитячі 

будинки сімейного типу, 

в яких виховується 19 

дітей вищезазначеної 

категорії. 

 Протягом 2017 

року в районі створено 1 

дитячий будинок 

сімейного типу та 

влаштовано на 

виховання та спільне 

проживання до нього 4 

дитини-сироти та 

дитини, позбавлені 

батьківського 

піклування,  дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування. 18 дітей 

зазначено категорії 

влаштовані під 

опіку/піклування в сімї 

родичів/знайомих.  
11 Реформування системи охорони здоров’я, забезпечення доступності якісних медичних послуг 

11.1 Продовження реконструкції 

та будівництва закладів 

охорони здоров’я на 

КНП «ЦПМСД № 1» - Роботи 

виконані в повному обсязі. 

 КНП «ЦПМСД № 2» - Роботи 

Виконання 

капітального 

ремонту приміщень  

6789,2 6789,2 100,0 

КНП «ЦПМСД№ 1» - 

Виконано в повному 

обсязі. 
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виконанн
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% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

території району виконані в повному обсязі. 

КНП «КДЦ» - Роботи виконані в 

повному обсязі. 

(КНП «КДЦ 

Солом’янського 

району м. Києва, 

КНП «ЦПМСД № 

1» Солом’янського 

району м. Києва 

КНП «ЦПМСД № 

2» Солом’янського 

району м. Києва) 

КНП «ЦПМСД № 2» - 

Виконано в повному 

обсязі. 

КНП «КДЦ» - Виконано 

в повному обсязі. 

 

12 Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та спорту 

12.1 Проведення капітального 

ремонту спортивних споруд 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Києва на території 

Солом’янського району 

 

Відповідно до Програми 

економічного і соціального розвитку 

м. Києва на 2017 рік передбачено 

фінансування в сумі 951,5 тис. грн  

на проведення капітального ремонту 

підліткового клубу за місцем 

проживання за адресою: вул.  Героїв 

Севастополя, 9-а 

 951,5  951,5 100%  

13 Охорона довкілля 

13.1 Координація діяльності 

підприємств району щодо 

необхідності впровадження 

природоохоронних заходів 
- 

Обсяг витрат 

власних коштів 

підприємств, 

млн.грн. 

2,938 1,394 47 

Проведення більшості 

природоохоронних 

заходів підприємствами 

району в зв’язку з 

відсутністю 

фінансування 

перенесено на четвертий 

квартал 
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% виконання до 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

14 Благоустрій території 

14.1 Розробка проекту з 

оновлення (актуалізації) 

Правил благоустрою міста 

Києва 

 

Вдосконалення 

нормативно-

правової бази в 

сфері благоустрою 

та збереження 

природного 

середовища 

- - - 

Відповідно до вимог 

частини другої статті 5 

Кодексу України про 

адміністративні 

правопорушення, статті 

34 Закону України "Про 

благоустрій населених 

пунктів", пункту 44 

частини першої статті 26 

Закону України "Про 

місцеве самоврядування 

в Україні" та пункту 2 

статті 22 Закону України 

"Про столицю України - 

місто-герой Київ" 

Київська міська рада 

затверджує Правила 

благоустрою міста 

Києва, за порушення 

яких передбачено 

адміністративну 

відповідальність у 

відповідності з Кодексом 

України про 

адміністративні 

правопорушення. 

14.2 Розвиток проекту «Київ -  Покращення - - - У разі виявлення 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

чисте місто», розробка 

Плану заходів з 

благоустрою та санітарної 

очистки територій 

санітарно-

технічного стану та 

зменшення 

кількості стихійних 

сміттєзвалищ на 

території району 

стихійних сміттєзвалищ 

вживаються заходи 

передбачені чинним 

законодавством. 

14.3 Контроль за самовільно 

розміщеними тимчасовими 

спорудами (СРТС) у 

відповідності до Положення 

про розміщення тимчасових 

споруд у м. Києві 

Згідно з п. 1 розпорядження 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 

16.06.2015 № 585 «Про 

затвердження Комплексної схеми 

розміщення тимчасових споруд 

торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення 

підприємницької діяльності в м. 

Києві» затверджено Комплексну 

схему розміщення тимчасових 

споруд на території Солом’янського 

району міста Києва. 

         Спірні питання направляються 

на розгляд міської Комісії з питань 

розміщення тимчасових споруд 

торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення 

підприємницької діяльності, засобів 

Зменшення 

кількості 

самовільно 

розміщених 

тимчасових споруд 

на 5% 

   

Порядок демонтажу 

(переміщення) 

самовільно розміщених 

(встановлених) малих 

архітектурних форм та 

тимчасових споруд 

визначено відповідно до 

рішення Київської 

міської ради від 

25.12.2008 № 1051/1051        

«Про Правила 

благоустрою міста 

Києва». 

Разом з тим, враховуючи 

відсутність 

фінансування з міського 

бюджету на проведення 

робіт з демонтажу 

тимчасових споруд та 

малих архітектурних 

форм, Солом’янська 

районна в місті Києві 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, майданчиків 

для харчування біля стаціонарних 

закладів ресторанного господарства 

до складу якої включено 

уповноважену посадову особу 

Солом’янської районної в місті 

Києві держаної адміністрації. 

Проведено демонтаж тимчасових 

споруд та об’єктів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної 

мережі. 

державна адміністрація 

не здійснює демонтаж 

самовільно встановлених 

тимчасових споруд та 

малих архітектурних 

форм.  

У разі виявлення 

самовільно розміщених 

тимчасових споруд та 

малих архітектурних 

форм, які здійснюють 

підприємницьку 

діяльність на території 

району, Солом`янська 

районна в місті Києві 

державна адміністрація 

звертається 

відповідними листами в 

Департамент міського 

благоустрою та 

збереження природного 

середовища виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

щодо їх демонтажу. 

14.4 Заходи з покращення стану 

благоустрою зелених 
 

Покращення стану 

об’єктів зеленого 

дерев – 

1605 од. 

дерев – 

2406 од. 

дерев – 150 % 

кущі –  198 % 
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запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

насаджень загального 

користування 

господарства та 

комфортності 

мікроклімату 

міського 

середовища 

Кущі – 

2701 од. 

квіти – 

2233,2 тис. 

од. 

Ремонт 

газону – 

10,89 га 

кущі – 

4760 од. 

квіти – 

2424,21 

тис. од. 

Ремонт 

газону – 

12,4 га 

квіти – 109 % 

Ремонт газону – 

114 % 

14.5 Виконання заходів з 

благоустрою водних 

об’єктів (відповідно до 

стратегічного плану дій КП 

«Плесо»)  

Покращення стану 

та благоустрою 

водних об’єктів 

м. Києва, 

зменшення 

екологічних ризиків 

та загроз здоров’ю 

населення 

Очищення 

озер в 

парках 

«Відрадни

й» та 

«Орлятко» 

2 100% 

Згідно додатку до 

розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

від 04.02.2009 № 111 

передані на баланс КП 

«Плесо» 

15 Розвиток споживчого ринку 

15.1 Проведення сезонних та 

сільськогосподарських 

ярмарків 
Ярмаркові заходи в Солом’янському 

районі проводяться: щоп’ятниці, 

щосуботи та щонеділі. Протягом              

2017 року на території району 

проведено 171 ярмарковий захід, 

залучено  19019 суб’єктів 

господарювання  

Проведення 

ярмаркових заходів 

 

Залучення 

учасників 

ярмаркових заходів 

 

Проведенн

я сезонних 

та 

сільського

сподарськ

их 

ярмарків 

Ярмарко

ві заходи 

в 

Солом’ян

ському 

районі 

проводят

ься: 

щоп’ятни

ці, 

Проведення 

ярмаркових 

заходів 

 

Залучення 

учасників 

ярмаркових 

заходів 

 

Проведення сезонних та 

сільськогосподарських 

ярмарків 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

щосубот

и та 

щонеділі. 

Протягом              

2017 

року на 

території 

району 

проведен

о 171 

ярмарков

ий захід, 

залучено  

19019 

суб’єктів 

господар

ювання  

15.2 Сприяння у створенні нової 

торговельної мережі та 

вдосконалення подальшого 

розвитку існуючої В 2017 році в Солом’янському 

районі відкрито 25 підприємств 

продовольчої мережі (закладів 

ресторанного господарства)  

загальною площею  5912,7 кв. м. 

Новостворення 

підприємств сфери 

споживчого ринку 

Сприяння 

у 

створенні 

нової 

торговельн

ої мережі 

та 

вдосконал

ення 

подальшог

о розвитку 

В 2017 

році в 

Солом’ян

ському 

районі 

відкрито 

25 

підприєм

ств 

продовол

ьчої 

Новостворення 

підприємств 

сфери 

споживчого 

ринку 

Сприяння у створенні 

нової торговельної 

мережі та вдосконалення 

подальшого розвитку 

існуючої 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

існуючої мережі 

(закладів 

ресторан

ного 

господар

ства)  

загально

ю 

площею  

5912,7 

кв. м. 

15.3 Першочергове надання 

торговельних місць 

безпосереднім виробникам 

та збільшення кількості 

«соціальних» торгових 

місць для реалізації 

плодоовочевої продукції, 

вирощеної на власних 

присадибних ділянках на 

продовольчих   ринках 

району 

Керівниками підприємств ринкової 

мережі, станом на 01.01.2018 року  

виділено  таку кількість  соціальних 

місць:  

 - ринок «Севастопольський»  - 100 

місць; 

 - ринок «Солом’янський»   - 7 

місць; 

 - ринок « Відрадненський»  - 16 

місць 

Створення 

соціальних місць на 

ринках району 

 

Першочерг

ове 

надання 

торговельн

их місць 

безпосеред

нім 

виробника

м та 

збільшенн

я кількості 

«соціальни

х» 

торгових 

місць для 

реалізації 

плодоовоч

Керівник

ами 

підприєм

ств 

ринкової 

мережі, 

станом 

на 

01.01.201

8 року  

виділено  

таку 

кількість  

соціальн

их місць:  

 - ринок 

«Севасто

Створення 

соціальних місць 

на ринках району 

 

Першочергове надання 

торговельних місць 

безпосереднім 

виробникам та 

збільшення кількості 

«соціальних» торгових 

місць для реалізації 

плодоовочевої продукції, 

вирощеної на власних 

присадибних ділянках на 

продовольчих   ринках 

району 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

евої 

продукції, 

вирощеної 

на власних 

присадибн

их 

ділянках 

на 

продоволь

чих   

ринках 

району 

польськи

й»  - 100 

місць; 

 - ринок 

«Солом’я

нський»   

- 7 місць; 

 - ринок « 

Відрадне

нський»  

- 16 місць 

15.4 Надання підтримки та 

допомоги в питаннях 

організації роботи, 

розвитку сучасних  видів 

побутових  послуг, 

збереженні та розширенні 

мережі підприємств 

побутового обслуговування 

населення 

Спеціалістами  відділу торгівлі та 

споживчого ринку ведеться 

постійний систематичний 

моніторинг діяльності об’єктів 

побутового обслуговування 

населення, згідно з даними 

моніторингу впорядковується база 

даних вищезазначених об’єктів. В 

ході обстеження підприємств 

надається консультативна та 

інформаційна допомога. 

  В 2017 році в Солом’янському 

районі   м. Києва відкрито 11 нових 

об’єктів побутового обслуговування 

населення  

Новостворення 

підприємств 

побутового 

обслуговування 

населення 

Надання 

підтримки 

та 

допомоги 

в 

питаннях 

організації 

роботи, 

розвитку 

сучасних  

видів 

побутових  

послуг, 

збереженн

і та 

розширен

Спеціаліс

тами  

відділу 

торгівлі 

та 

споживчо

го ринку 

ведеться 

постійни

й 

системат

ичний 

монітори

нг 

діяльност

і об’єктів 

Новостворення 

підприємств 

побутового 

обслуговування 

населення 

Надання підтримки та 

допомоги в питаннях 

організації роботи, 

розвитку сучасних  

видів побутових  послуг, 

збереженні та 

розширенні мережі 

підприємств побутового 

обслуговування 

населення 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ні мережі 

підприємс

тв 

побутовог

о 

обслугову

вання 

населення 

побутово

го 

обслугов

ування 

населенн

я, згідно 

з даними 

монітори

нгу 

впорядко

вується 

база 

даних 

вищезазн

ачених 

об’єктів. 

В ході 

обстежен

ня 

підприєм

ств 

надається 

консульт

ативна та 

інформац

ійна 

допомога

. 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  В 2017 

році в 

Солом’ян

ському 

районі   

м. Києва 

відкрито 

11 нових 

об’єктів 

побутово

го 

обслугов

ування 

населенн

я  

15.5 Залучення суб’єктів 

господарювання сфери 

торгівлі та побутових 

послуг до участі в міських 

соціальних програмах 

Протягом  2017 року 

підприємствами побутового 

обслуговування  району надано 

адресну допомогу незахищеним 

верствам населення на побутові 

послуги за пільговими тарифами або 

безкоштовно 16 особам. 

Надання побутових 

послуг за 

пільговими цінами 

Залучення 

суб’єктів 

господарю

вання 

сфери 

торгівлі та 

побутових 

послуг до 

участі в 

міських 

соціальних 

програмах 

Протягом  

2017 

року 

підприєм

ствами 

побутово

го 

обслугов

ування  

району 

надано 

адресну 

допомогу 

Надання 

побутових послуг 

за пільговими 

цінами 

Залучення суб’єктів 

господарювання сфери 

торгівлі та побутових 

послуг до участі в 

міських соціальних 

програмах 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

незахище

ним 

верствам 

населенн

я на 

побутові 

послуги 

за 

пільгови

ми 

тарифами 

або 

безкошто

вно 16 

особам. 

16 Надання адміністративних послуг 

16.1 Створення нових та 

модернізація існуючих 

територіальних підрозділів 

відділів (Центрів) надання 

адміністративних послуг 

районних в місті Києві 

державних адміністрацій 

для підвищення якості, 

доступності та комфорту 

населення при отриманні 

адміністративних послуг 

Для роботи територіального 

підрозділу Центру надання 

адміністративних послуг на бульв. 

Чоколівський, 40 закуплено меблі та 

обладнання 

тис. грн 3501,3 3501,3 100 % Відкриття 

територіального 

підрозділу заплановано в 

2018 році  

16.2 Інтеграція баз даних Пропозиції щодо інтеграції  Створення єдиної - - - Відноситься до 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

інформаційних систем, робота в 

яких є необхідною для надання 

адміністративних послуг, з 

інформаційною системою 

«Офіційний веб - портал 

адміністративних послуг в місті 

Києві» надані директору 

Департаменту (Центру) надання 

адміністративних послуг листом          

від 10.02.2017            № 108-2374 та 

керівнику апарату виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) листом від 15.03.2017            

№ 108-4147 

бази даних компетенції 

Департаменту (Центру) 

надання 

адміністративних послуг 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

16.3 Розширення кількості 

адміністративних послуг, 

що надаються в 

електронному вигляді через 

офіційний Веб-портал 

адміністративних послуг 

міста Києва 

Пропозиції щодо збільшення 

кількості адміністративних послуг, 

що надаються в електронному 

вигляді через офіційний Веб-портал 

адміністративних послуг міста 

Києва надаються до Департаменту 

(Центру) надання адміністративних 

послуг 

Збільшення 

кількості на 10%, 

доступність та 

зручність для 

суб’єктів звернень 

- - - Відноситься до 

компетенції 

Департаменту (Центру) 

надання 

адміністративних послуг 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

17 Освіта 

17.1 Відкриття «додаткових» 

класів у ЗНЗ. 

Раціональне використання 

  Ведуться внутрішні роботи будівлі 
Додаткові класи у 

загальноосвітніх 

навчальних 

8 0 0 
Мережа класів 

формується на 

01.09.2018 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

приміщень ЗНЗ закладах 
17.2 Будівництво нових та 

реконструкція існуючих 

закладів освіти на території 

Солом’янського району 

Відповідно до Програми 

економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2017 рік 

передбачено фінансування по галузі 

«Освіта» в на суму  27391,9 тис. грн. 

 Будівництво та 

реконструкція ЗНЗ 

та ДНЗ 

5 об’єктів 
 

27391,9 

5 

об’єктів 
 

27342,1 

100% 
 

 
99,5% 

 

17.3 Відновлення роботи 

непрацюючих груп у 

функціонуючих дошкільних 

навчальних закладах 

комунальної власності та 

дошкільних навчальних 

закладів, які у попередні 

періоди були передані у 

використання за іншим 

призначенням 

Відновлено роботу 2-х груп 

приміщень ДНЗ №  211 та 1 групи 

приміщення ДНЗ №  677 

Проведення 

капітального 

ремонту 

непрацюючих груп  

ДНЗ 
 

6 908,3 6 908,3 100%  

17.4 Забезпечення прийому дітей 

до дошкільних навчальних 

закладів у порядку 

черговості електронного 

запису та доопрацювання 

програмно-технічного 

комплексу електронного 

запису дітей до дошкільних 

навчальних закладів 

Запрацювала нова платформа 

електронної черги до ДНЗ 

Модернізація веб-

частини та 

функціонування 

нової системи 

електронного 

запису до 

дошкільного 

навчального запису 
 

 

1 1 100%  

17.5 Будівництво нових та Відповідно до Програми  Будівництво та 5 об’єктів 5 100%  
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

реконструкція існуючих 

закладів освіти на території 

Солом’янського району 

економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2017 рік 

передбачено фінансування по галузі 

«Освіта» в на суму  27391,9 тис. грн. 

реконструкція ЗНЗ 

та ДНЗ 
 

27391,9 

об’єктів 
 

27342,1 

 

 
99,5% 

17.6 Участь в інноваційних 

проектах всеукраїнського та 

міжнародного рівнів та 

дослідно-

експериментальних роботах 
Продовжується участь навчальних 

закладів у інноваційних проектах 

всеукраїнського та міжнародного 

рівнів та дослідно-

експериментальних роботах 

Формування 

громадянської 

компетентності 

учнів старших 

класів. Підвищення 

рівня інженерно-

технічної освіти. 

Інтелектуальний та 

особистісний 

розвиток учнів. 
 

14 7 50%  

18 Безпека та цивільний захист 

18.1 Укріплення 

зсувонебезпечних ділянок 

розташованих на території 

Солом’янського району 

Протягом січня - грудня 2017 року 

проведення моніторингу стану 

зсувонебезпечних ділянок, а саме 

схилі Батиєвої гори на розі вулиць 

Локомотивної та Краснодонської, 

Провідницької – Радісної, схилу біля 

житлового будинку № 14 по просп. 

Лобановського, схилу Совської 

балки біля вул. Петра Радченка 

Проведення 

спостереження за 

станом 

зсувонебезпечних 

ділянок та 

реагування на 

надзвичайні події 

 Термін 

виконання 

протизсув

них робіт 

визначено 

з травня 

2017 року 

до грудня 

2018 року 

Проведен

о 7 

виїзних 

засідань 

Комісії з 

питань 

ТЕБ та 

НС 

Солом’ян

ської 

районної 

- 

Проведення тендера КП 

«Київбудреконструкція», 

визначення підрядної 

організації та графіку 

виконання будівництва 

підпірної стінки та 

проведення 

протизсувних робіт на 

розі вулиць Локомотивна 

– Краснодонська. 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в місті 

Києві 

держадмі

ністрації, 

67 

виїздів 

стосовно 

спостере

ження за 

станом 

зсувонеб

езпечних 

ділянок 

та 

реагуван

ня на 

надзвича

йні події 

19 Збереження історичної та архітектурної спадщини м. Києва 

19.1 Ремонт закладів культури Покращення умов для  

проведення змістовного та 

корисного дозвілля мешканцями 

Проведення 

капітального 

ремонту  закладів 

культури 

2 2 100 

 

20 Розвиток культури 

20.1 «Євробачення – 2017» Трансляція культурно-мистецьких 

заходів та туристичних 

промороликів про Київ на 

Організація 

культурного 

дозвілля у дні 

- - -  
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

провідних телеканалах 55 країн 

світу. 

проведення  

пісенного конкурсу  

«Євробачення - 

2017».Створення 

позитвного іміджу 

та туристичної 

привабливості  

столиці України. 

21 Бюджетно-фінансова політика 

21.1 Посилення бюджетної 

дисципліни 

Проводиться робота по 

недопущенню виникнення 

кредиторської та дебіторської 

заборгованості. Щомісячно до 20 

числа надається інформація до 

Департаменту фінансів виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) інформація щодо 

стану кредиторської та дебіторської 

заборгованості. 

Зменшення 

кредиторської та 

дебіторської 

заборгованості 

- - - Прострочена 

кредиторська та 

дебіторська 

заборгованість відсутня. 

22 Підвищення ефективності управління комунальним майном територіальної громади Солом’янського району м. Києва 

22.1 Координація в межах 

повноважень питань з 

державної реєстрації 

речових прав територіальної 

громади міста Києва на 

об’єкти нерухомості 

комунальної власності та 

Балансоутримувачами проводяться 

організаційно-правові заходи 

передбачені пунктом 44 Постанови 

Кабінету Міністрів від 25 грудня 

2015 №1127. 

Забезпечення 

реєстрації речових 

прав до 300 об’єктів 

нерухомості 

комунальної 

власності міста. 

300 62 21% Замовлення технічної 

документації та довідок 

з Фонду державного 

майна України. 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

реєстрація цих прав 

22.2 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, 

здійснюють споріднену 

діяльність або дублюють 

функції, з метою скорочення 

навантаження на бюджет м. 

Києва 

Зменшення кількості збиткових 

комунальних підприємств 

Солом’янського району шляхом 

виключення із сфери управління  

Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

Відсутність 

збиткових 

підприємств, в 

результаті 

скорочення 

кількості 

комунальних 

підприємств (6 під-

в). 

6 6 

 

100%  

22.3 Проведення обстеження 

об’єктів, переданих в 

оренду, здійснення 

контролю за виконанням 

зобов’язань, передбачених 

договорами оренди майна 

Працівниками відділу з питань 

комунального майна разом з 

представниками 

балансоутримувачів проводиться 

обстеження об’єктів, переданих в 

оренду згідно з затвердженим 

графіком. 

Приведення у 

відповідність 

договорів оренди у 

разі виявлення 

порушень та  

вжиття заходів 

щодо усунення 

порушень. 

450 450 100% Працівниками відділу з 

питань комунального 

майна разом з 

представниками 

балансоутримувачів 

проводиться обстеження 

об’єктів, переданих в 

оренду згідно з 

затвердженим графіком. 

22.4 Реалізація проекту «Єдина 

інформаційна система» 

(інформація по об’єктах, що 

Звіти надаються за встановленою 

формою до Департаменту 

комунальної власності. 

Внесення 

достовірних даних 

балансоутримувача

7 

(балансоут

римувачів) 

7 100% Звіти надаються за 

встановленою формою 

до Департаменту 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

знаходяться у власності 

територіальної громади 

міста Києва) 

ми щодо площі, 

надходження від 

оренди та 

інформації щодо 

орендарів майна 

комунальної 

власності. 

комунальної власності. 

23 Забезпечення прозорості та відкритості управління процесами економічного і соціального розвитку району 

23.1 Запровадження проекту 

«Громадський бюджет 

(бюджет участі)» 

У Солом’янському районі міста 

Києва 

протягом 2017 року реалізовано 8 

проектів-переможців «Громадського 

бюджету» із 10 . 

2 проекти  з реалізації знято. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рахунок 

коштів 

Бюджету 

участі 

міста 

Києва 

обсяг 

фінансува

ння для 

реалізації 

10 

проектів  

становить 

6268, 475 

тис. грн. 

 

За рахунок 

коштів 

Бюджету 

участі 

За 

рахунок 

коштів 

Бюджету 

участі 

міста 

Києва 

обсяг 

фінансув

ання для 

реалізації 

8 

проектів  

становит

ь 

4122,835

тис. грн. 

 

Касові 

видатки 

Відсоток 

виконання 8 

проектів із 

запланованих 10 

становить 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 проекти із 10 знято з 

реалізації у зв’язку із 

технічною 

неможливістю їхньої 

реалізації 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

міста 

Києва 

обсяг 

фінансува

ння для 

реалізації 

8 проектів  

становить 

4307, 035 

тис. грн 

становля

ть 

4122800, 

91 грн 

 

 

 

 

 

23.2 Сприяння наповненню та 

супроводженню 

інформаційної бази даних 

промислового і наукового 

комплексу 

м. Києва «Промисловість і 

наука» 

З метою оновлення та актуалізації 

даних інформаційної системи 

«Промисловість і наука м. Києва» 

щомісячно проводиться її 

моніторинг 

Збільшення обсягу 

реалізованої 

промислової 

продукції 

промисло-вими 

підприємствами 

району (млн. грн) 

- - - Сприяння наповненню 

та супроводженню 

інформаційної бази 

даних промислового і 

наукового комплексу 

м. Києва 

«Промисловість і наука» 

24 Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24.1 Забезпечення обов’язкового 

проведення міською владою 

консультацій з 

громадськістю щодо 

проектів нормативно-

правових актів на ранніх 

етапах їх розроблення, 

актуальних питань 

муніципальної політики  зі 

встановленням вичерпного 

переліку випадків, коли такі 

консультації не 

проводяться, механізму 

запобігання порушенню 

вимог щодо обов'язковості 

таких консультацій 

Громадські 

слухання 

«Торгівля людьми 

як грубе порушення 

прав людини 

- одна з 

найгостріших 

проблем  

в Україні» 

 

20 од. 

(відповідн

о до 

Орієнтовн

ого плану 

консульта

цій з 

громадські

стю у 

Солом’янс

ькому 

районі м. 

Києва на 

2017 рік) 

15.02.201

7,  

вул. 

Антонова

, 4, 

підлітков

ий клуб 

«Старт» 

 

 

 

Громадські 

слухання 

 

 

 

 

 

 

«Платні послуги в 

бібліотеці. За що 

можуть платити 

мешканці району?» 

 

20.03.201

7,   

 вул. 

Освіти, 

14А, ЦРБ 

імені Ф. 

Достоєвс

ького 

 

 

Громадські 

слухання 

«Про заходи щодо 

покращення 

торговельного 

обслуговування 

 

 

09.03.201

7,  

вул. 

Громадські 

слухання 

 



 57 

№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

населення в 

торговельній 

мережі 

Солом’янського 

району м.  Києва» 

Г. 

Севастоп

оля, 42, 

біля 

будинку 

24.2 Створення умов для 

здійснення громадської 

експертизи проектів 

нормативно-правових актів, 

діяльності міської влади та 

органів місцевого 

самоврядування на 

відповідність принципам і 

цілям державної політики 

сприяння розвитку 

громадянського суспільства, 

неухильне реагування влади 

на висновки громадської 

експертизи та їх 

оприлюднення у ЗМІ 

У  IV кварталі щорічні громадські 

експертизи не проводились 

 

Кількість 

проведення 

щорічних 

громадських 

експертиз, (од.): не 

менше 1 

1 од. 0 0% 

 

Громадські експертизи 

будуть проводитись 

протягом наступного 

року 

24.3 Проведення семінарів, 

тренінгів, навчальних, 

просвітницьких  заходів з 

питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства, 

правової культури для 

неурядових організацій, 

населення, державних 

у  IV кварталі навчальні семінари не 

проводились 

 

Кількість 

навчальних 

семінарів, (од.): не 

менше 1 

Кількість 

учасників, (осіб): не 

менше 20 

1 од. 0 0% 

 

Навчальні семінари 

будуть проводитись 

протягом наступного 

року 
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№ 

п/п 

Основні проекти та заходи Програми на  

2017 рік 
Індикатори виконання 

Причини невиконання 

та/або неналежного 

виконання 

заходів/проектів 

Програми та заходи, які 

будуть вживатися з 

метою забезпечення їх 

виконання  

Назва заходу/ проекту Інформація про хід виконання Назва 
План на 

2017 рік 

Факт 

виконанн

я 

% виконання до 

запланованого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

службовців 

25 Міжнародне та міжрегіональне співробітництво 

25.1 Участь шкіл району в 

міжнародних та 

міжрегіональних освітніх 

програмах  

Продовжується Участь шкіл району 

в міжнародних та міжрегіональних 

освітніх програмах 

Співпраця 

навчальних 

закладів із 

зарубіжними 

навчальними 

закладами по 

формуванню 

позитивного 

відношення до 

вивчення іноземних 

мов та інтеграція 

молоді в 

міжнародний 

освітній та 

громадський 

простір. 

Формування 

громадського 

суспільства на 

регіональному рівні 

9 9 100% 

 

 

Начальник відділу економіки  

Солом'янської районної в місті Києві       

державної адміністрації                                                                                                                                  М. Барбазюк 
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