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Про хід виконання Плану заходів з реалізації Програми
економічного і соціального розвитку м.Києва в Оболонському районі за 2015 рік
Відповідно до рішення Київської міської ради від 28.01.2015 №59/924 „Про
Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік”, на
виконання п.10,11 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 16.02.2015 №119 „Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік” був розроблений та
затверджений розпорядженням Оболонської РДА від 12.03.2015 №115 „План
заходів з реалізації Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на
2015 рік в Оболонському районі”.
Виконання бюджетних показників
На 01.01.2016 до Зведеного бюджету Оболонського району мобілізовано
5399,6 млн.грн. (з врахуванням надходжень по підприємствах, які перейшли до
СДПІ по роботі з ВПП), що на 32,6% більше, ніж за 2014 рік.
Податковий борг (недоїмка) по зобов’язаннях до Зведеного бюджету на 01.01.2016
становить 556,6 млн.грн. без врахування підприємств, по яких порушено провадження у
справі про банкрутство.
На 01.01.2016 до Загального фонду бюджету міста Києва надійшло податків та
зборів, зібраних на території Оболонського району на суму – 1238213,6 тис.грн., що
становить 103,9% до індикативного показника (1192045,9 тис.грн.).
Видаткова частина районного бюджету за 2015 рік виконана в сумі –
755887,4 тис.грн., що становить 97,8% до уточненого плану 2015 рік – 773207,18
тис.грн.
Оболонський є одним з найпотужніших промислових районів столиці
України. Виробництво промислової продукції здійснюється на 86 підприємствах, з
них 3 державних: ДП завод «Генератор», ПАТ «Маяк», ДП «Київська офсетна
фабрика».
В 2015 році реалізовано товарної продукції в сумі 6,1 мільярди гривень (на
75,2 млн.грн. більше, ніж у 2014 році). Провідною галуззю виробництва була і
залишається харчова промисловість: на неї припадає 51,5% (більше половини)
всієї реалізованої товарної продукції району. Лідер галузі - підприємство ПАТ
«Оболонь». На другому місці «Хімічна галузь» – 11,7% (ТОВ «СК Джонсон»,
ТОВ «Тіккуріла»), за нею «Виробництво неметалевих виробів» – 13,4% (ТОВ
«Бетон Комплекс»).
24 промислових підприємства району впроваджували і реалізовували
інноваційну продукцію. Найбільш активними були підприємства: КВО
«Медапаратура», КДВП «Контакт», ПАТ «Пром’звязок», ТОВ «Український
папір», АТ «Чинбар», ПП «Ярослав». Реалізовано інноваційної продукції в сумі
1,3 мільярди гривень.
Протягом 2015 року провідні промислові підприємства району брали участь
у різних бізнесових форумах, виставках і конкурсах. В 2015 році проведено 6
засідань координуючого органу - Рада директорів підприємств та організацій
району.
Вагомий внесок малого бізнесу та підприємництва в наповненні
районного бюджету та створенні нових робочих місць.
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На 01.01.2016 в районі зареєстровано 70085 суб’єктів господарювання, в т.ч.
44339 фізичних та 25746 юридичних осіб. За 2015 рік зареєстровано 4231 суб’єкт
господарювання, в т.ч. 2036 фізичних та 2195 юридичних осіб. На 01.01.2016 до
бюджету міста від діяльності малого підприємництва надійшло 185,73 млн.грн.,
що на 74,56 млн.грн. (67,06%) більше, ніж на 01.01.2015.
Забезпечено функціонування відділу (Центру) надання адміністративних
послуг. На 01.01.2016 Центром надано 37174 адміністративні послуги та прийнято
34503 заяви, видано 104 документи дозвільного характеру, надано 201
консультацію з питань отримання дозвільних документів, сформовано 143
дозвільні справи, зареєстровано 22 декларації відповідності матеріально-технічної
бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
Будівництво
За 2015 рік по галузі «Охорона здоров’я» освоєно капіталовкладень на суму
3137,3 тис. грн.
По об’єкту «Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду дитячої
поліклініки №2 на вул. Тимошенко, 14» освоєно 1 328,8 тис.грн.
По об’єкту «Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду центральної
районної поліклініки на вул. Тимошенко, 14» освоєно 1808,5 тис.грн.
Згідно з Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015
рік заплановано освоєння коштів по галузі “Освіта” у сумі 5 126,1 тис.грн.
За 2015 рік по галузі «Освіта» освоєно капіталовкладень на суму 5034,6 тис.грн.
По об’єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №585 на вул.
Маршала Малиновського, 1-Б» освоєно 3 232,4 тис.грн. Закінчено роботи по
реконструкції даху. В повному обсязі замінено вікна, виконано огорожу,
внутрішні будівельні роботи 4 групових приміщень, спортивного
залу,реконструкцію внутрішніх інженерних мереж. Розпочато роботи по
влаштуванню дитячих майданчиків.
По об’єктах «Реконструкція дошкільного навчального закладу №321 на вул.
Авозаводській, 13-А», «Реконструкція дошкільного навчального закладу №436 на
вул. Авозаводській, 17-А», «Реконструкція гімназії-інтернату №299 на
вул.Макіївській, 9» виконано проектні роботи та передано проектно-кошторисну
документацію на проведення експертизи.
По об’єкту «Реконструкція будівлі спеціалізованої школи №211 на вулиця
Лайоша Гавро, 24-А» виконано мозаїчну штукатурку цоколя та озеленення території.
В 2015 році в районі введено в експлуатацію 7 багатоквартирних житлових
будинків та 40 індивідуальних будинків в котеджному комплексі «Італійський
квартал».
Транспорт
У 2015 році автотранспортними підприємствами перевезено:
- 237,4 тис. тонн вантажів, вантажооборот виконано в обсязі 46 млн. 232,45
тис. тонно/км. Темп росту перевезення вантажів відповідно до 2014 року –
104,4%, вантажообороту – 61,5%.
- 29 млн. 434,4 тис. пасажирів, пасажирооборот за звітний період склав 410
млн. 681,3 тис/пас.км. Темп росту перевезення пасажирів відповідно до 2014 року
– 95,2%, пасажирообороту – 95,5%.
Енергозбереження
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В районі успішно реалізується «Регіональна програма підвищення
енергоефективності для міста Києва», мета якої - створити умови для економного і
раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів в промисловості, на
транспорті, в бюджетній сфері і комунальному господарстві району.
Завдяки встановленню та технічному обслуговуванню вузлів обліку та
модульних тепло пунктів, сумарна економія коштів по сплаті за теплову енергію на
об’єктах бюджетної сфери та КП УЖГ за 2015 рік склала 116 млн. грн.
В промисловому секторі району також активно впроваджуються
енергозберігаючі технології, які дозволяють отримувати значний економічний
ефект. Фінансування енергозберігаючих заходів проводиться за власні кошти
промислових підприємств. В 2015 році підприємствами, установами і організаціями
району було виділено 2422,8 тис. грн., що дало змогу заощадити 2932,09 тис.грн.
Економія паливо-енергетичних ресурсів склала 0,51315 тис.т.у.п. Впровадження
заходів по енергозбереженню найбільш активно проводиться на ПАТ «Оболонь»,
ЗАТ «Чинбар», Інститут Тутковського.
Торговельне обслуговування населення району здійснюють: 688
стаціонарних об’єктів торгівлі по продажу продовольчих та непродовольчих товарів,
332 підприємства ресторанного господарства, 11 підприємств ринкової мережі.
В 2015 році в районі відкрито 10 продовольчих магазинів, з них 4
супермаркети, 3 заклади ресторанного господарства.
В кінці року в торговому центрі «Городок» на пр-ті. Московському, 23
відкрито гіпермаркет «FOZZI».
632 об’єкти побутового обслуговування надають свої послуги мешканцям
району. У 2015 році відкрито 32 підприємства побутового обслуговування, це –
перукарні, послуги по догляду за тілом людини, послуги хімчистки, прання
білизни, багетна майстерня, фотодрук, виготовлення візитних карток , швейні
майстерні, пошиття гардин.
На території району функціонує 11 ринків загальною площею 17,4452 га. та
загальною кількістю торговельних місць - 7947 од. Сьогодні ринки вирішують
важливі соціальні і економічні завдання: стабілізують ринок праці та дають
населенню нові робочі місця .
Для більш повного задоволення населення продуктами харчування за
доступними цінами в 2015 році в районі проведено 48 сільськогосподарських
ярмарків, до участі в яких залучались безпосередньо товаровиробники
сільськогосподарської продукції та підприємства харчової та переробної
промисловості з різних регіонів України.
З 1 серпня по 1 вересня 2015 року в Оболонському району в торгових
центрах «Дрім Таун» та «Караван» проведено шкільні ярмарки по продажу
товарів для школярів. Райдержадміністрацією організовано участь підприємств
торгівлі в міському ярмарку по продажу товарів для садівників, городників та
фермерів на вул. Ревуцького.
На весняно-літній період 2015 року була розгорнута мережа об’єктів
дрібнороздрібної торгівлі по продажу морозива, прохолоджувальних напоїв,
плодоовочевої продукції та баштанних культур.
Проведено конкурси серед суб’єктів господарювання сфери побутового
обслуговування на звання «Зразковий в Оболонському районі м. Києва» та
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«Зразковий в місті Києві». Присвоєно звання «Зразковий в Оболонському районі м.
Києва» 5 підприємствам побуту та 4 на звання «Зразковий в місті Києві».
Своєчасно і в повному обсязі виплачувалися пенсії.
Збір до Пенсійного фонду за 2015 рік становить 10,3 млн.грн. Пенсій
виплачено в сумі 2101,2 млн.грн.
Загальна сума боргу до Пенсійного фонду на 01.01.2016 складає – 13,95 млн.
грн., в т.ч. ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» - 3,42
млн.грн., загальна сума боргу по відшкодуванню пенсійних виплат по пільговим
та науковим пенсіям – 10,53 млн.грн. Порівняно з 01.01.2015 загальна сума боргу
збільшилась на 2,95 млн.грн.
Одна з головних соціальних проблем – наявність заборгованості з виплати
заробітної плати. По бюджетних установах заборгованість відсутня.
Згідно із статистичними даними на 01.01.2016 заборгованість із виплати
заробітної плати на підприємствах Оболонського району складала 3362,5 тис.грн.,
з неї борг економічно-активних підприємств – 3318,0 тис.грн (98,7%), підприємств
банкрутів – 44,5 тис.грн (1,3%).
Житловий фонд Оболонського району налічує 994 житлових будинки.
Багатоповерхові будинки району обладнані ліфтами в кількості 27 ліфтів, з
них відпрацювали термін експлуатації та потребують заміни – 1600. Технічне
обслуговування ліфтів з 1 серпня 2015 року обслуговування ліфтів здійснює МП
«Промкомплекс» у формі ТОВ.
За 2015 рік КП «Київкомунсервіс» забезпечено вивезення 356,6 тис.м3
твердих побутових відходів та 25,0 тис.м3 великогабаритних відходів, для збору
яких біля житлових будинків встановлено 1212 контейнерів для побутових
відходів. Для розміщення сміттєзбиральних контейнерів облаштовано 203
майданчики, в тому числі 38 з Г- та П-подібними огорожами.
Всього за 2015 рік житловими організаціями надано послуг населенню в
сумі 491,82 мільйонів гривень. Рівень сплати за утримання будинків і
прибудинкових територій
мешканцями, з врахуванням сплати боргів, по
Оболонському району у 2015 році склав 99,23%.
В Оболонському районі міста Києва на 01.01.2016 у сфері управління
Оболонської РДА перебуває 626,7 тис. кв.м. нежитлових приміщень. За 2015 рік
передано в орендне користування 61,5 тис.кв.м. приміщень, оформлено 179
договорів оренди з підприємствами різної форми власності, громадськими та
благодійними організаціями.
Середня вартість 1 кв.м. оренди нежитлових приміщень які перебувають у
господарському віданні комунальних підприємств становить 84,5 грн., які
перебувають в оперативному управлінні районного управління освіти – 15,83 грн,
районного управління охорони здоров’я –25,8 грн.
Отримано від оренди нежилих приміщень у 2015 році – 14760,8 тис.грн.,
що на 4101,0 тис.грн. більше ніж за 2014 рік. Частина коштів від отриманої
комунальними підприємствами суми перераховано до бюджету міста Києва.
Направлено боржникам 115 приписів, рахунків–попереджень на суму
1190,8 тис.грн.
Програма зайнятості населення:
Ринок праці становить 7747 осіб, з них мають статус безробітних 5555 осіб.
На 01.01.2016 в районі:
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721 особа пройшла професійне навчання;
1696 осіб працевлаштовані, з них безробітних – 1334 особи;
Рівень безробіття - 0,95%.
Соціальний захист населення.
В період жорсткої економії бюджетних коштів робота відповідних служб
була спрямована на збереження соціальних стандартів життя населення через
недопущення зниження рівня заробітних плат, пенсій, інших виплат.
Всього державну соціальну допомогу і компенсації в 2015 році отримали
16616 осіб. Сума виплаченої державної допомоги становить 161,97 млн. грн.
Одним із особливо важливих напрямків соціального захисту є програма, яку
було створено для надання допомоги малозабезпеченим родинам в оплаті
житлово-комунальних послуг. Протягом 2015 року 23657 сімей звернулись за
субсидіями, призначено субсидій 23657 сім’ям.
Відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» було
забезпечено:
- 487 малозабезпечених одиноких громадян безкоштовним харчуванням в сумі
300,1 тис.грн;
- 1330осіб продуктовими наборами на суму 232,3 тис.грн.;
- 1536 осіб отримали одноразову адресну матеріальну допомогу в сумі 632,5
тис.грн;
- відзначення річниці аварії на ЧАЕС – 2,0 тис.грн.;
- комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського
району - громадські роботи – 11,4 тис. грн. 331 особа.
Згідно з програмою «Соціальне партнерство» в 2015 році надано фінансову
підтримку Громадським організаціям району в сумі 1134,3 тис.грн., Товариству
Червоного Хреста в сумі 95,0 тис.грн., підписка газети «Вечірній Київ» - 706,3 тис.грн.
1312 непрацездатних громадян отримали соціальні послуги на дому від
працівників територіального центру. Соціальними робітниками було надано
57513 соціально-побутових послуг одиноким непрацездатним громадянам.
Розвинута інфраструктура і достатній кадровий потенціал медичної галузі
(працює 512 лікарів та 615 медичних сестер) дає можливість забезпечити
населення якісною медико-санітарною допомогою.
Діяльність у сфері охорони здоров’я спрямовувалася на профілактику,
виявлення та лікування захворювань, надання невідкладної медичної допомоги,
забезпечення медикаментами пільгових верств населення.
На 01.01.2016 на обліку перебуває 8379 осіб учасників бойових дій,
інвалідів війни, учасників війни, осіб прирівняних по пільгах.
За 2015 рік отримали медичну реабілітацію на рівні первинної медикосанітарної допомоги (денні стаціонари 878 - 10,5%, стаціонари вдома 405748,4%) та в стаціонарних закладах (шпиталь ІВВВ, інші стаціонарні заклади) 3333
(39,8%) осіб учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників війни, осіб
прирівняних по пільгах.
Для забезпечення медикаментами пільгових верст населення протягом 2015
року було витрачено 6 446362, 55 грн. Виділена сума коштів в розрахунку на
одного пільговика на рік складала 160,68 грн.
В усіх медичних закладах Оболонського району, що підпорядковані
управлінню охорони здоров'я Оболонської районної в місті Києві державної
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адміністрації, забезпечено безвідмовне та безкоштовне надання медичної допомоги
всім громадянам та сім'ям, які переселилися з тимчасово окупованих територій та
територій на яких проводиться антитерористична операція (територія Автономної
Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей).
В закладах охорони здоров'я підпорядкованих управлінню охорони здоров'я
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації організовано
медичне забезпечення членів сімей бійців, загиблих та поранених бійців 12 БТО
«Київ» та тих, які приймали участь в антитерористичній операції.
З метою розширення діагностичних можливостей та дотримання високого
рівня надання медичної допомоги в КНП «Консультативно-діагностичний центр»
Оболонського району було придбано біохімічний, гематологічний аналізатори,
обладнання для лабораторної та інших служб на 870,0 тис. грн.
В галузі культури робота була спрямована на збереження і розвиток
інфраструктури закладів, їх творчого, кадрового потенціалу, зміцнення
матеріально-технічної бази.
З метою виконання капітальних ремонтів, передбачених Програмою
економічного та соціального розвитку міста Києва на 2015 рік, були проведені
капітальні ремонти приміщень закладів культури:
- заміна фасадних вікон у Центральній районній бібліотеці ім. Аркадія Гайдара
для дітей (пр. Г.Сталінграду, 51- Б) на суму 125,0 тис.грн.;
- заміна фасадних вікон та облаштування вхідної групи (ремонт козирка,
відмостки, ганку) бібліотеки ім.Саші Чекаліна для дітей (вул.Вишгородська, 38) –
на суму 195,0 тис.грн.
- капітальний ремонт (сантехнічні та загально будівельні роботи) у Дитячій
музичної школи №36 (вул. Героїв Дніпра, 14-Г) – виконані роботи на суму – 179,9
тис.грн. Виконання капітальних ремонтів у закладах культури склало – 99, 98% 499, 9 тис.грн. від запланованого обсягу 500,0 тис.грн.
У бібліотеках №102, 129 для дітей, публічній бібліотеці ім. Самеда Вургуна
були проведені пожежні сигналізації на загальну суму 87,0 тис.грн. Для ЦБС
(117,0 тис.грн. та ЦБ (42,0 тис.грн.) була придбана комп’ютерна техніка на за
загальну суму - 159,0 тис.грн
Протягом року проведено низку культурно-мистецьких заходів: відзначення
201 річниці від дня народження Т.Г.Шевченка у закладах культури району;
урочиста церемонія підняття державного Прапора України та святкування; 24-ї
річниці незалежності України; новорічно-різдвяні свята.
Освіта. Одним з головних завдань гуманітарної галузі є створення належних
умов для функціонування загальноосвітніх, шкільних та позашкільних закладів, а
також вдосконалення мережі закладів, які надають соціальні послуги та допомогу
дітям та молоді. Освітянська галузь району сьогодні може задовольнити будь-кого
з батьків. Адже, мережа навчальних закладів постійно удосконалюється.
У загальноосвітніх навчальних закладах здобувають освіту 26657 учнів. У 2015
році мережа загальноосвітніх навчальних закладів збільшилась на один навчальний
заклад, в районі їх налічується 52, це: 17 середніх загальноосвітніх навчальних
закладів І-ІІІ ступеня; 11 спеціалізованих шкіл І-ІІІ ступеня; 3 гімназії; 1 ліцей; 5 шкілінтернатів; 2 навчально-виховних комплекси; 2 школи-дитячі садки; 3 школи І
ступеня; 8 приватних загальноосвітніх навчальних закладів.
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В порівнянні з минулим навчальним роком збільшились наступні
показники: середня наповнюваність класів у загальноосвітніх начальних закладах
з 24,6 до 25,3;кількість класів з 996 до 1055; кількість учнів з 25480 до 26657;
кількість першокласників з 3029 до 3198.
Відповідні показники пов’язані зі змінами в демографічній ситуації країни
та прибуттям до району учнів з АР Крим і мешканців східних регіонів України.
У 2015 році загальноосвітні навчальні заклади району закінчили 2144
випускники дев’ятих класів та 1513 випускників одинадцятих класів. За
результатами навчання у 2015 медалями «За високі досягнення у навчанні» та «За
досягнення у навчанні» нагороджено 159 випускників.
Всі заплановані заході щодо матеріально-технічного забезпечення
навчальних закладів і підвищення стандартів у сфері освіти стовідсотково
виконані.
Районний План заходів з реалізації Програми економічного і соціального
розвитку за 2015 рік в цілому 100% виконано.
В районі створені всі необхідні умови для подальшого економічного,
соціального і культурного розвитку.

