Звіт про роботу відділу економіки Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації за 2014 рік
Відповідно до визначених повноважень робота відділу економіки Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації спрямована на виконання покладених на
нього завдань, опрацювання доручень Адміністрації Президента України, Апарату
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої
влади, завдань і доручень керівництва Київської міської державної адміністрації та
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, а також на підготовку
відповідних матеріалів за результатами проведеної роботи.
Ведеться постійний контроль за виконанням показників соціально-економічного
розвитку району та вживаються відповідні заходи щодо покращення економічної
ситуації.
Упродовж звітного періоду відділом проведена наступна робота:
І. Аналіз стану і тенденцій економічного та соціального розвитку Оболонського
району м. Києва.
1. Підготовлено узагальнений звіт про виконання Плану заходів з реалізації
Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2014 рік в Оболонському
районі.
2. Підготовлена інформація для щомісячної доповіді Президенту України.
3. Підготовлено і надано до департаменту економіки та інвестицій Київської
міської державної адміністрації:
- аналітичні матеріали для проведення рейтингової оцінки діяльності місцевих
державних адміністрацій за січень – квітень 2014 року та січень - червень 2014 року;
- пропозиції щодо поліпшення ситуації в окремих сферах діяльності;
- пропозиції щодо удосконалення методики рейтингової оцінки діяльності районних
в місті Києві державних адміністрацій.
4. Підготовлено інформацію про результати оцінки міжрегіональної та
внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у 2013
році по Оболонському району.
5. Підготовлені щомісячні довідки про соціально-економічний розвиток
Оболонського району м. Києва.
6. Підготовлений Паспорт району (щоквартально).
ІІ. Прогнозування економічного і соціального розвитку міста Києва та участь у
підготовці відповідних програм (відповідно до компетенції).
Участь у розробці проекту Програми економічного і соціального розвитку міста
Києва на 2015 рік в частині, що стосується району:
- опрацювання розрахункових форм основних прогнозних показників по розділах
проекту Програми в частині, що стосується;
- опрацювання та узагальнення матеріалів і пропозицій, отриманих від структурних
підрозділів ОРДА, підприємств, установ і організацій району;
- надання консультацій.
ІІІ. Моніторинг Плану заходів з реалізації Програми економічного і соціального
розвитку м.Києва на 2014 рік в Оболонському районі.
Аналітична робота щодо виконання Плану заходів з реалізації Програми економічного
і соціального розвитку м.Києва на 2014 рік в Оболонському районі:
- підготовлено розгорнутий звіт про хід виконання Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва в Оболонському районі за 2013 рік;
- проведено моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Програми економічного і
соціального розвитку м.Києва на 2014 рік в Оболонському, за результатами якого
підготовлені аналітичні довідки (щомісячні, щоквартальні).

ІV. Сприяння розвитку промислового комплексу району.
1. Проведено аналіз роботи промислового та наукового комплексу Оболонського
району м. Києва (щомісячно).
2. Залучення промислових підприємств та установ до участі в районних, міських
та міжнародних виставках і ярмарках, згідно з графіком. Організовано і проведено
виставку на тему: «Промисловість та наука м. Києва - для потреб суспільства та
силових структур України» (9-10 грудня 2014 року в Інституті надтвердих матеріалів
ім. Бакуля НАН України).
3. Проводились співбесіди та робочі наради з керівниками промислових
підприємств, які знизили обсяги реалізації окремих видів товарної продукції.
4. Участь у формуванні електронної інформаційної системи «Промисловість та
наука».
5. Проведено 5 засідань Ради директорів промислових підприємств, установ та
організацій Оболонського району.
6. Проведена робота по залученню промислових підприємств щодо підписання
трьохстороннього Меморандуму з питань енергопостачання.
7. Проведена робота районної робочої групи з виявлення та припинення
діяльності нелегальних пунктів приймання металобрухту на території району.
8. Проведено збір інформації щодо наявності транспортних засобів на
промислових підприємствах і наукових установах району, які можуть бути залучені в
період мобілізації.
V. Здійснення Державних закупівель.
1.Підготовлені зведені звіти про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти розпорядниками бюджетних коштів в Оболонському районі м. Києва за
формою державного статистичного спостереження № 1-торги (квартальна).
2. Підготовлено всі документи по діяльності комітету з конкурсних торгів та
проведених торгах за період 2011-2014 рр. та надано для перевірки Держфінінспекції
в м. Києві.
3. Виконується методологічне та інформаційне забезпечення роботи комітетів з
конкурсних торгів структурних підрозділів Оболонської райдержадміністрації з питань
державних закупівель. Надається допомога в складних процедурних питаннях, що
виникають у розпорядників коштів району при здійсненні закупівель.
4. Проведено роботу з перереєстрації та реєстрації в ІАС інтернет-порталу
«Київаудит» розпорядників та відокремлених структурних підрозділів Оболонської РДА.
5. Опрацьовано та внесено зміни до Додатку до Річного плану закупівель
Оболонської РДА на 2014 р.
6. Підготовлено та проведено навчальний семінар стосовно змін чинного
законодавства в сфері державних закупівель з членами галузевих комітетів з
конкурсних торгів та відокремлених структурних підрозділів Оболонського району.
VІ. Стратегічне планування та участь у формуванні державної регіональної
політики.
Підготовлені пропозиції від району із приведення Стратегії розвитку міста Києва
до 2025 року у відповідність до Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року (постанова КМУ від 06.08.2014 № 385).
VІІ. Забезпечення реалізації інвестиційної політики в Оболонському районі
міста Києва.
Підготовлено та надано інформацію до департаменту економіки та інвестицій
Київської міської державної адміністрації про проекти, які реалізуються або плануються
до реалізації у 2014-2017 роках за позабюджетні кошти (кредитні, інвестиційні тощо).
VІІІ. Розвиток інфраструктури (транспорт, енергетика і зв’язок).
1. Проведено перевірки технічного стану зупинок громадського транспорту та
доріг, стану освітлення вулично-дорожньої мережі (щомісячні об’їзди території
Оболонського району).

2. Проведені засідання районної комісії по ліквідації заборгованості за спожиті
енергоносії (щотижнево).
3. Участь в засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій та оперативного штабу з координації дій по проведенню заходів
щодо виконання завдань під час попередження виникнення можливої надзвичайної
ситуації природного та військового характеру. Вжиття заходів по недопущенню
проведення терористичних актів на потенційно-небезпечних об’єктах.
4. Відбулися виїзні наради:
- щодо влаштування заїзду (для автобусів) з вул. Озерна на територію СЗШ №
168;
- щодо встановлення знаку заборони для в’їзду автотранспорту до парку
відпочинку «Наталка»;
- щодо облаштування окремого дорожнього проїзду на вул. Богатирську з
виробничого майданчика цеху № 1 за адресою: вул. Богатирська, 5;
- щодо перевірки транспортних засобів підприємств-постачальників техніки за
мобілізаційним планом.
5. Розробка та підготовка інвестиційних проектів по реконструкції систем тепло
забезпечення з використанням теплових насосів в школах інтернатах № 4 та № 21, ДНЗ
№52та управлінні освіти.
6. Участь в засіданні Координаційної наради щодо забезпечення мобілізації
людських і транспортних ресурсів на території Оболонського району м. Києва.
7. Забезпечення районних заходів автотранспортом згідно з планом заходів,
пов’язаних з проведенням різних державних заходів, тощо.
ІХ. Інше.
1. Проведена робота по залученню підприємств району до наданню благодійної
допомоги для відправки в зону АТО.
2. Велась робота по залученню промислових підприємств до надання шефської
допомоги військовому шпиталю, розташованому у Пущі Водиці.
3. Надана шефська допомога ВМС Збройним Силам України.
4. Здійснювалося надання консультацій, роз'яснень установам, підприємствам,
організаціям і громадянам, що зверталися з економічних питань.
З метою забезпечення прозорості та відкритості у діяльності органів місцевої
виконавчої влади відділом економіки в межах повноважень постійно розміщується
відповідна інформація про свою діяльність на субвеб-сторінці Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації на єдиному веб-порталі Київської міської громади у
розділах:
довідник;
статистика;
звітність;
державні закупівлі.

