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Характеристика району.

Київський район Одеси розташований на площі  3016 га, протяжність уздовж берега моря -  9.9 км. В районі офіційно проживає понад 260 тис. осіб.

Основну частину району становить житлова забудова. На даний час в районі 13 825 житлових будинків, з них 731 будинок комунальної власності, 57 відомчих будинків, 142 будинки ЖБК, 320 будинків ОСББ, 19 гуртожитків та 12 556 будинків приватної власності.

Відкриття Центрів надання послуг

У вересні 2018 року в  будівлі Київської райадміністрації відкрився Центр інтегрованих соціальних послуг, фронт-офіс Центрального об'єднання управління Пенсійного фонду України в м. Одесі та відновив свою роботу Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради. Реконструкцію будівлі було проведено за фінансової підтримки Кабінету Міністрів України, Світового банку та бюджету м. Одеси на суму 69 млн. грн.

У Центрі надання адміністративних послуг жителі Київського району мають можливість отримати послуги з реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання, вклеїти фото в паспорт, оформити новий паспорт у вигляді      ID-карти, отримати довідку про реєстрацію місця проживання. Також можна отримувати виїзні паспорти. Центр виступає в ролі посередника між замовниками і міграційною службою, яка виносить рішення про видачу необхідних документів, створює їх і через центр надання адміністративних послуг видає громадянам.
В Центрі можна отримати близько 400 послуг у тому числі: первинну консультацію з питань надання різних соціальних послуг, подати документи на отримання муніципальної матеріальної допомоги. Послуги надаються:
- управлінням соціального захисту населення в Київському районі;
- територіальним відділом служби у справах дітей Одеської міськради в Київському районі;
- відділом соціальної роботи в Київському районі Одеського міського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді;
- комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Київського району міста Одеси».

У фронт-офісі Центрального об'єднання управління Пенсійного фонду України в м. Одесі серед інших послуг можливо отримати: 
- консультацію з питань пенсійного забезпечення;
- тимчасове пенсійне посвідчення;
- довідку про доходи, для виплати лікарняного, про страховий стаж;
- подати анкету на виготовлення пенсійного посвідчення або на сучасне електронне пенсійне посвідчення, яке є одночасно і банківською карткою, та заявку на СМС-інформування.

Загальна чисельність співробітників у будівлі адміністрації - понад 200 чоловік. Щоденна кількість відвідувачів у будівлі - близько 1000 чоловік. Найбільша їх кількість щодня звертається в Центр інтегрованих соціальних послуг (до 450 осіб), фронт-офісу Центрального об'єднання управління пенсійного фонду (до 300 осіб) та Центру надання адміністративних послуг (до 100 осіб).


Соціальна підтримка населення

У Київському районі в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, на кінець 2018 року зареєстровано                             47948 карток. 
Пільгами на житлово-комунальні послуги у минулому році користувалися 22143 особи. 
Впродовж  2018 року щомісяця близько 13267 сімей отримали соціальну підтримку з Державного бюджету України на суму 209 млн. 666 тис. грн.
 
Відповідно до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки надана:
	адресна одноразова муніципальна допомога на суму майже 10 млн.грн. 2429 громадянам: особам з інвалідністю внаслідок війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасникам бойових дій Другої світової війни, в’язням гетто та концтаборів, сім’ям загиблих (померлих) ветеранів Другої світової війни;
	адресна одноразова муніципальна допомога на суму  3 млн. 697 тис. грн. з числа дітей Другої світової  війни 18 487 особам;
	адресна щомісячна муніципальна надбавка в розмірі 800 грн. на суму 2 млн. 159 тис. грн. – 226 громадянам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни;
	15 937 непрацюючим пенсіонерам щомісячна адресна дотація в розмірі 400 грн. для розрахунків за опалення на суму 19 млн. 124 тис. грн.


Кількість пенсіонерів  в Київському  районі  у минулому році  становила 60 419 осіб.
Середній розмір пенсії у минулому році  в районі  складав  2726 грн. 
У 2018 році 49 181 пенсіонер одержував пенсію понад 1500 грн. 
  
Щомісячно проходять засідання Координаційної ради районної адміністрації  з надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Київського району.
 За 2018 рік у райадміністрацію звернулося 464 громадянина. За результатами розгляду матеріальна допомога була надана 366 громадянам на загальну суму 2 млн. 168 тис. 400 грн., що на 1 млн. 220 тис. 140 грн. або на 36% менше ніж в аналогічному періоді минулого року.
 Корективи, внесені до Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Одеси, дали можливість детальніше визначати матеріальний стан заявників та їх сімей, а також виявляти громадян, які дійсно потребують уваги з боку органів міської влади.
Зазначений підхід посприяв ефективнішому використанню бюджетних коштів, що дало змогу зменшити суму видатків по Київському району за  2018 рік з 4 млн. грн. до 2млн.185 тис. грн. Економія бюджетних коштів склала 1 млн. 815 тис. грн.
Проте, виріс середній розмір наданої матеріальної допомоги який склав 5 тис.924 грн., що на 46,5% більше ніж за аналогічний період минулого року. 
Згідно з Міською цільовою програмою одноразова матеріальна допомога на ремонт будинків (квартир) в 2018 році була надана з бюджету міста                 3 ветеранам Другої світової війни.

Легалізація заробітної плати та зайнятості населення

Одним з пріоритетів у роботі, що проводилась - легалізація заробітної плати та зайнятості населення. Протягом 2018 року Координаційною радою із забезпечення податкових і інших надходжень у бюджет м. Одеси при Київській районній адміністрації проведено 22 засідання, на які було запрошено 280 представників підприємств і установ району та заслухано 24 представника підприємств. 
За інформацією державної податкової інспекції, у 2018 році була погашена заборгованість із сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування суб’єктами господарювання, які запрошувалися на засідання Координаційної ради, в сумі майже 172 тис. грн.

Питання обліку та розподілу жилої площі

У рамках своїх повноважень в питаннях обліку та розподілу жилої площі районною адміністрації оформлено і видано 14 ордерів на житлову площу в державному житловому фонді. У тому числі поліпшили свої житлові умови  7 дітей-сиріт, 1 багатодітна сім’я, 1 учасник ліквідації Чорнобильської аварії, та 26 ордерів на службове житло. Слід зазначити, що в 2018 році в основному службове житло було надано військовослужбовцям Південного регіонального управління Державної прикордонної Служби України, більша половина, яких брали безпосередню участь в проведенні АТО.

Підтримка вимушених переселенців
З метою соціальної підтримки вимушених переселенців Київська районна адміністрація в рамках своїх повноважень постійно проводить відповідну роботу.  
Розпорядженням голови Київської районної адміністрації створена та функціонує тимчасово діюча моніторингова група з виявлення незареєстрованих на материковій частині України вимушених переселенців, які виїхали з тимчасово окупованої території АР Крим та районів проведення АТО.
За даними районного управління соціального захисту населення з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції обліковано 9089 осіб, в тому числі - 6331 сім’я, яка переміщена. З початку року  3296 сім’ям призначена державна соціальна допомога в сумі 27 млн. 355 тис. грн.
За базою даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, на обліку перебуває 6 учасників бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб. У вересні 2018 року управлінням соціального захисту населення здійснено виплату соціальної стипендії 30 студентам на суму 228 тис. грн.
У 2018 році внутрішньо-переміщеній особі - багатодітній матері Київського району була виділена матеріальна допомога на придбання холодильника у розмірі 10 000 грн.

Підтримка багатодітних сімей
У Київському районі 1049 багатодітних сімей виховують 3385 дитини, проживає 50 багатодітних матерів, яким було присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».
У районній адміністрації  і КП «ЖКС» району забезпечено позачерговий прийом представників багатодітних сімей. Проводяться засідання круглих столів щодо проблемних питань багатодітних сімей, на яких представники різних установ та організацій району надають роз’яснення з проблемних питань: отримання пільг, субсидій, оплата харчування у школах та дошкільних закладах, послуг сімейного лікаря, надання медичного обслуговування, монетизації пільг на проїзд у громадському транспорті та ін. 

Питання опіки та піклування
Згідно із повноваженнями адміністрацією проводиться діяльность, пов'язана із забезпеченням особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх осіб, які рішеннями суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними.
За 2018 рік підготовлено 100 висновків про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав (в тому числі з одночасним встановленням опіки);
-15 подань до суду про доцільність встановлення опіки над недієздатними особами;
- надано 163дозволи на вчинення правочинів щодо житла та майна за участю дітей та недієздатних громадян;
- прийнято 58 рішень щодо поміщення дітей у дитячі державні установи;
-42 дітям встановлено статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування.

Всього за звітний період громадянами України з дитячих державних установ Київського району усиновлено 45 дітей, іноземними громадянами -    9 дітей. Під опіку громадян визначено 17 дітей.
Також у минулому році співробітники відділу з питань діяльності органу опіки та піклування прийняли участь у 863 судових засіданнях, що становить в середньому 3-4 судових засідань в день з урахуванням штатної чисельності відділу 4 особи.
  
Освіта

В Київському районі  функціонують 53 комунальних заклади:
 - 27 дошкільних,
- 23 загальноосвітніх,
- 1 позашкільний,
- 1 центр творчості,
- 1 вечірня школа.

У рамках Нової української школи в закладах загальної середньої освіти відкрито 99 перших класів, в яких навчаються 2 900 учнів. 
Всього у 2018-2019 навчальному році в школах Київського району навчається 24 342 учня, 7 833 дитини дошкільного віку відвідують дитячі садки.
Для навчальних закладів закуплено мультимедійні дошки в комплекті з проекторами для загальноосвітніх установ на суму 886 тис. 380 грн. (Реалізація проекту Громадського бюджету 2017).
Загальна сума фінансування, яка була виділена з бюджету на заклади освіти Київського району у 2018 році складала майже 458 млн. грн.

Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради до початку навчального року виконано роботи:
- з утеплення фасаду будівлі, покрівлі, благоустрою території Одеського дошкільного навчального закладу №15,
- з  капітального ремонту покрівлі та укріплення 3-х опор Одеського дошкільного навчального закладу №267;
- з утеплення фасаду будівлі, покрівлі, повної реконструкції харчоблоку, благоустрою території Одеського навчально-виховного комплексу №263;
-  з капітального ремонту стадіону  Одеської загальноосвітньої школи №27;
- з капітального ремонту підлоги спортивної зали Одеської загальноосвітньої школи №51;
- з капітального ремонту будівлі та стадіону Одеської загальноосвітньої   школи №86;
- з капітального ремонту будівлі, благоустрою території, стадіону, корту та спортивних майданчиків Одеського навчально-виховного комплексу №84 . 

Інклюзивна  форма навчання

У 2018-2019рр. в закладах загальної середньої освіти було відкрито        16 інклюзивних класів, в яких навчаються 27 учнів, в дошкільних навчальних закладах - 4 групи з інклюзивною формою навчання, в яких виховуються        11 дітей.
У закладах створені необхідні умови: оформлені класні кімнати та кабінети психолога, введені додаткові посади помічників вчителя, з дітьми займаються логопеди, проводиться корекційна робота. В 2018 році з місцевого бюджету на організацію інклюзивного навчання в закладах освіти Київського району було виділено 207 тис. грн. на організацію додаткових корекційно-розвиваючих занять та майже 208 тис. грн. на придбання спеціальних засобів корекції психологічного розвитку. 147 учням з різними формами захворювань надана можливість здобувати освіту вдома.

Проведення капітального ремонту житлового фонду

У 2018 році за рахунок коштів бюджету міста та області підрядними організаціями Київської районної адміністрації проведено капітальний ремонт  інженерних мереж та конструктивних елементів у 76 житлових будинках та на 4-х об'єктах благоустрою  на загальну суму майже 13 млн. 300 тис. грн. в тому числі:
- за Міською цільовою програмою розвитку житлового господарств м. Одеси на 2017-2021 роки проведено капітальний ремонт інженерних мереж і конструктивних елементів 31 житлового будинку району на загальну суму 5 млн. грн.
- за рахунок коштів депутатського фонду Одеського обласного бюджету виконано роботи в 43 житлових будинках Київського району на загальну суму 6 млн. 900 тис. грн.
- за рахунок коштів депутатського фонду Одеської міської ради в         2018 році виконано роботи капітального характеру на загальну суму 1 млн. 400 тис. грн. на 6-ти об'єктах. 

Виконання міської програми «Рівність»

На виконання міської програми «Рівність» в 2018 році в Київському районі проведено установку пандусів та поручнів за місцем проживання осіб з обмеженими фізичними можливостями в житлових будинках за 8 адресами і капітальний ремонт квартир в житловому фонді за місцем проживання осіб, що мають інвалідність, за 3 адресами на загальну суму 1108000 грн. 
Ліфтове господарство

На виконання Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у Одесі на 2016-2020 рр. у  2018 році з міського бюджету коштів виділено 200 000 грн.
За 2018 рік замінено та модернізовано 233 ліфти. Всього з початку Програми за 2016-2018 роки відремонтовано та модернізовано 701 ліфт.

Робота з виявлення об'єктів самовільного будівництва

 Протягом року районною адміністрацією надавалася увага роботі з виявлення об'єктів самовільного будівництва. 
Виявлено 468 об’єктів будівництва. Вручено 445 приписів на надання правовстановлюючих документів. Прийнято 13 розпоряджень про демонтаж або приведення до первинного стану.
У результаті проведеної роз'яснювальної роботи з громадянами та забудовниками призупинено проведення робіт до оформлення відповідних правовстановлюючих документів на 102 будівельних об'єктах, в т.ч. тощо 74 об’єктів - зареєстровано повідомлення/декларації на початок підготовчих/будівельних робіт, щодо 14  об’єктів – документи направлено до Державного архітектурного-будівельного контролю, щодо 14 об’єктів - до юридичного департаменту Одеської міськради.

Робота  з виявлення і ліквідації стихійної торгівлі

Також в межах повноважень співробітниками адміністрації проводилась робота з виявлення і ліквідації стихійної та незаконної торгівлі на території району. Спільно з фахівцями Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів, Департаментом муніципальної безпеки із залученням співробітників Київського районного відділу Національної поліції України в Одеській області виконувались рейди, перевірки і комісійні обстеження.

За звітний період було проведено - 56 рейдів.
За їх результатами:
- щодо громадян, які здійснювали торговельну діяльність з рук в невстановленому місці, за звітний період було складено 257 протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 Кодекс України про адміністративні правопорушення.
- видано 257 приписів щодо виявлених фактів.

У ході рейдів і об'їздів території району виявлено 257 самовільно встановлених елементів вуличної торгівлі.
Заявки на демонтаж надправлені в управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради щодо 29 об'єктів торгівлі. Інші об'єкти були демонтовані їх власниками в добровільному порядку.

Практика адміністративних стягнень

У 2018 році адміністрацією було складено та передано до адміністративної комісії Київської райадміністрації 472 протоколи, до адміністративної комісії виконавчого комітету ОМР -182.
Всього адміністративною комісією Київської районної адміністрації за минулий рік проведено 22 засідання, розглянуто 705 протоколів про адміністративні правопорушення, винесено 686 постанов на суму 378 тис. 166 грн.  Надійшло в бюджет міста 290 тис. 365 гривень.  План надходжень до бюджету виконано на 116%.

Благоустрій

Протягом весняного періоду на територіях зелених зон та прибудинкових територіях району були організовані та проведені суботники (в тому числі й «День довкілля»).
Всього в суботниках взяли участь понад 1тис. 700 осіб.
Прибрано близько 73 гектарів територій. Висаджено 232 дерева, 335 кущів і 3650 кв. м квітників і газонів. Ліквідовано 6 місць стихійного скупчення сміття. Очищено 2 км узбережжя.
У 2018 році управлінню дорожнього господарства Одеської міської ради було виділено 37 млн. 176 тис. 400 грн. на капітальний ремонт доріг, тротуарів, внутріквартальних проїздів: у тому числі:
- території, прилеглої до Меморіалу героїчної оборони Одеси               411-ї берегової батареї (з улаштуванням тротуару та велодоріжки на суму більш ніж 4млн. грн;  
- тротуару Люстдорфської дороги (на ділянці від трамвайної зупинки         "вул. Офіцерська" до будинку №240 по Люстдорфській дорозі) на суму близько 1 млн. 100 тис. грн;
- вул. Композитора Глинки (на ділянці від вул. Толбухіна до вул. Ромашкової)  на суму майже 2 млн. 500 тис. грн.

Платформа «Соціально активний громадянин»

В 2018 році реалізовано 3 проекти  на суму 12 млн. 284 тис. грн.
1. Благоустрій скверу на 7-й станції Великого Фонтану - (між Фонтанською дорогою та вулицею Бригадною) на суму 4 млн. 784 тис. грн.
2. Благоустрій скверу на розі вулиць Макаренко та Дубовий Гай на суму 4 млн. 800 тис. грн.
3. Автономна система освітлення пішохідних переходів на суму 2 млн. 700 тис. грн. 

Охорона здоров’я

Міська лікарня №8
У минулому році за кошти міського бюджету в рамках муніципальної програми «Здоров'я» для Одеської міської лікарні №8 закуплено нове реабілітаційне та фізіотерапевтичне обладнання на суму близько 600 тисяч гривень. 
Нове обладнання дозволило розширити спектр медичної допомоги у відділенні відновного лікування та реабілітації людей з інвалідністю. Тут за допомогою спеціальної апаратури і тренажерів проводять реабілітацію пацієнтів після інсульту, травм хребта, кінцівок та інших захворювань, що призводять до обмеження рухливості.

Дитяча міська лікарня ім. академіка Б.Я. Резніка
Також завдяки програмі «Здоров'я» для дитячої міської лікарні імені академіка Резніка придбаний спеціалізований реанімобіль, який забезпечує транспортування недоношених новонароджених з дотриманням сучасних світових стандартів. 
Також придбано сучасне медичне обладнання: монітори пацієнта високого класу, шприцевий інфузійний насос та автоматизований фотометр.
Відділення реанімації новонароджених лікарні Резніка за рахунок коштів міського бюджету оснащено новітнім медичним обладнанням, що дозволило створити в Одесі один з кращих в Україні неонатологічних центрів.

Амбулаторія сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги №3
Наразі за рахунок коштів міського бюджету проводиться капітальний ремонт амбулаторій сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 за адресами: Фонтанська дорога, 30/32 та Люстдорфська дорога, 170. Частину приміщень сімейної амбулаторії на Фонтанській дорозі, 30/32 вже відремонтовано для забезпечення прийому пацієнтів.
Після завершення ремонтних робіт амбулаторії будуть оснащені сучасним медичним обладнанням, меблями.

Проведення масових районних заходів

Одним з найприємніших напрямків роботи райадміністрації є організація та проведення масових культурних та спортивних заходів на території району.
Майже до кожного свята або пам’ятної дати райадміністрацією організовуються масові заходи, в яких беруть участь мешканці району.
Так, для дітей району проводяться концертні та театралізовані програми до новорічних та різдвяних свят з врученням солодких подарунків.
Традиційно щороку в ніч з 18 на 19 січня, на 16-й станції Великого Фонтану проходить обряд освячення води і мешканці та гості нашого району мають можливість взяти участь в водохресних купаннях.
До річниці Перемоги над нацизмом у Європі на території меморіалу  411-ї батареї організовувалася польова кухня і всі бажаючі могли скуштувати справжню солдатську кашу у супроводі відомих пісень воєнних років у виконанні духового оркестру Військової академії.
До Міжнародного дня захисту дітей на новому стадіоні в школі №84 відбулося відкриття щорічного футбольного турніру серед шкільних команд.
Доброю традицією стало проведення благодійної акції «Службовці – дітям» двічі на рік. Ця акція проводиться з метою привернення уваги органів місцевого самоврядування до вирішення проблем соціального захисту дітей та створення умов для їх інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.
Також особлива увага приділяється дітям з малозабезпечених сімей та дітям пільгових категорій.

