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Звіт про роботу відділу економіки  

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за 2017 рік 

 

Відповідно до визначених повноважень робота відділу економіки 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації спрямована на 

виконання покладених на нього завдань, опрацюванні доручень центральних 

органів виконавчої влади, завдань і доручень керівництва Київської міської 

державної адміністрації і Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, а також на підготовку відповідних матеріалів за результатами 

проведеної роботи. 

Здійснюється постійний контроль за виконанням показників соціально-

економічного розвитку району і 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 2016 рік 

в Оболонському районі. 

2.Контроль за наданням структурними підрозділами адміністрації до 

профільних департаментів Київської міської державної адміністрації 

аналітичних матеріалів для проведення рейтингової оцінки діяльності 

районних державних адміністрацій за окремими показниками (щомісячно). 

Аналіз показників рейтингової оцінки (щомісячно). 

3.Участь у щотижневих нарадах у голови ОРДА з керівниками структурних 

підрозділів щодо показників рейтингової оцінки діяльності адміністрації. 

4.Підготовлено і надано до департаменту економіки та інвестицій 

Київської міської державної адміністрації: 

-інформація-моніторинг соціально-економічного розвитку 

Оболонського району (щомісячно); 

- обґрунтовані пропозиції щодо розрахунків деяких показників 

рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних 

адміністрацій та  змін до переліку показників щомісячної оцінки. 

5.Підготовлено інформацію про результати оцінки міжрегіональної та 

внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку 

регіонів у 2016 році по Оболонському району. 

6.Підготовлені щомісячні довідки про соціально-економічний розвиток 

Оболонського району м. Києва.  

7. Здійснено оновлення даних Паспорту району (щоквартально). 

ІІ. Прогнозування економічного і соціального розвитку міста Києва і 

участь у підготовці відповідних програм (відповідно до компетенції). 

Участь у розробці проекту Програми економічного і соціального 

розвитку міста Києва на 2018-2020 роки в частині, що стосується району: 

- опрацювання розрахункових форм основних прогнозних показників 

по розділах проекту Програми в частині, що стосується; 

- надання консультацій. 
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ІІІ. Моніторинг Плану заходів з реалізації Програми економічного і 

соціального розвитку м.Києва на 2017 рік в Оболонському районі. 

Аналітична робота щодо виконання Плану заходів з реалізації 

Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік в 

Оболонському районі:  

- підготовлено розгорнутий звіт про хід виконання Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва  в Оболонському районі за 

2017 рік; 

- проведено моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Програми 

економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 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.  

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. Подовжено роботу з питань: 

- роботи із базою даних ІС «Промисловість і наука»; 

-  Конкурсу "Кращий експортер року»; 

- Столичний стандарт якості.  

6.Проведено 8 засідань Ради директорів промислових підприємств, 

установ та організацій Оболонського району. 

7.Участь у робочих нарадах в Департаменті промисловості та розвитку 

підприємництва Київської міської державної адміністрації (щотижнево). 

8. 25.05.2017 участь в виставці-презентації промислової продукції 

«Зроблено в Києві». Оболонський район на виставці був представлений 15-

тью промисловими підприємствами та однією науковою установою. 

9. 6 жовтня 2017 року для промисловців та підприємців району 

проведено круглий стіл на тему: «Іноземні інвестиції для українських 

підприємств».  

10. 10.11.2017 участь у Форумі ефективної взаємодії влади та 

громади Оболонського району. У заході брали участь представники 

підприємницьких кіл та промислового комплексу району. 

11. 16 листопада 2017 року проведено робочу зустріч столичної служби 

зайнятості з кадровою службою «УкрОборонПрому», зокрема підприємства 

району ДП «Завод «Генератор», спрямована на профорієнтацію 

підростаючого покоління, нинішніх випускників загальноосвітніх закладів. 

V. Стратегічне планування та участь у формуванні державної 

регіональної політики. 
1.Брали участь у реалізації плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

міста Києва до 2025 року на середньостроковий період - на 2016-2018  роки.  
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В Департамент економіки та інвестицій Київської міської державної 

адміністрації надана інформація щодо фінансування у 2017 році проектів 

регіонального розвитку.  

2. Організовано збір проектних ідей до проекту Плану заходів на 2019-

2020  роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 

(відповідне оголошення розміщено на сайті РДА). 

VІ. Забезпечення реалізації інвестиційної політики в Оболонському 

районі м. Києва. 
1.Щомісячно надавалися до департаменту економіки та інвестицій 

Київської міської державної адміністрації пропозиції (анкети) щодо взаємодії 

з міжнародними ґрантовими організаціями, благодійними фондами по 

залученню позабюджетних коштів. 

VІІ. Підприємництво та регуляторна політика. 

          1.Відповідно до Комплексної Київської міської цільової програми 

сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 

2015-2018 роки надано інформацію про виконання Програми в 2017 році 

(щоквартально).  

2. В приміщенні Оболонської РДА проведено семінар «Як розпочати 

свою справу» (квітень).   

3.Проведено засідання учасників Кластеру легкої промисловості. 

4. 30 жовтня 2017 року в приміщенні I-Hub (вул. Хрещатик, 10) 

представники малого та середнього бізнесу району брали участь у 

презентації Програми столичної влади та Німецько-Українського фонду з 

фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього 

підприємництва у місті Києві, за рахунок чого київським підприємцям 

компенсуватиметься 50% номінальної відсоткової ставки, що 

встановлюється кредитним договором. Захід був спрямований  на сприяння 

підприємцям у створенні нових робочих місць і зростанню бізнесу, 

покращення умов праці та підвищення якості послуг шляхом технічної 

модернізації обладнання. Інформація про можливість отримання фінансово-

кредитної підтримки в рамках цієї програми поширена серед підприємців 

району.  

5. 16 листопада 2017 року в Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації відбувся семінар з питання фінансово-кредитної 

підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, за участі представників 

малого й середнього бізнесу Оболонського району та районного відділення 

Ощадбанку.  

6. 8 грудня 2017 року в приміщенні Оболонської РДА відбувся семінар 

за участі зацікавлених представників промислових підприємств, малого і 

середнього підприємництва, структурних підрозділів райдержадміністрації, 

на якому експерти Незалежного інституту судових експертизи. 

7. Організовано та проведено 4 Координаційні ради з питань розвитку 

малого та середнього підприємництва при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації.   

ІІХ. Інше. 

1.Підготовлено Звіт Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації щодо виконання своїх повноважень у 2016 році.  
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2. З метою забезпечення відкритості та публічності роботи районного 

органу влади підготовлено громадський звіт про роботу Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації за перше півріччя 2017 року. 

3. Проведена робота по залученню підприємств району щодо надання 

шефської допомоги військовим частинам, закріплених за містом Київ, та 

силам АТО (надана благодійна допомога містам: Авдіївка, Маріуполь, 

Балаклія). 

4.Здійснювалося надання консультацій, роз'яснень установам, 

підприємствам, організаціям і громадянам, що зверталися з питань 

компетенції відділу. 

5. 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; 

 регуляторна політика. 


