ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації
ПІДПИС П. ОНОФРІЙЧУК
«22» квітня 2019 року
ПРОТОКОЛ №1
засідання Ради директорів підприємств промислового комплексу, установ та
організацій Дніпровського району м. Києва при Дніпровській районній в
місті Києві державній адміністрації (далі – Рада директорів)
18.04.2019

м. Київ

Головував:
Яременко В.Е. - голова Ради директорів, директор державного підприємства
«Науково-дослідний інститут «Еластик».
Присутні:
Члени Ради директорів (уповноважені представники підприємств, установ):
Агафонов В.М., Владимиров О.В., Гончаренко Л.П., Гондар О.О., Грабовляк В.І.,
Гуня В.А., Дмитренко О.Г., Заєць В.А., Кошова І., Курченко М.О., Лотоцький О.Б.,
Новожицька О.Г., Мишак В.Д., Мясковський П.М., Рижий М.Л., Шульга В.І.,
Хіміченко В.Б., Шевченко О.Л., Черненко А.Ю.;
У засіданні взяли участь:
Онофрійчук П.В. - голова Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації;
Загородня А.В. - заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації;
Лобач Г.В. - начальник відділу з питань промисловості, підприємництва та
регуляторної політики Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації, секретар Ради директорів;
Марек О.В. - завідувач сектору з питань охорони праці Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації;
Мірошниченко В. - завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами та
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.
Запрошені:
Командир військової частини А0525 Збройних Сил України;
Воробйов Я.Ю. - голова комітету промисловості, розвитку підприємництва,
екології, благоустрою та охорони навколишнього середовища Громадської ради
при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації;
Липська Г. - асистент голови комітету малого і середнього бізнесу Київської
торгово-промислової палати;
Некрасов О. – адвокат адвокатської компанії Pragnum;

Наумець В.В. – головний спеціаліст управління промисловості та інноваційної
політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської
міської державної адміністрації;
Присутні 19 членів Ради директорів та їх повноважних представників із 38.
Кворум для ухвалення рішень є.
Порядок денний:
1.
Про заходи щодо відзначення 50-річчя утворення Дніпровського
району міста Києва.
Інформує: Загородня А.В. – заступник голови Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації;
2.
Про розвиток шефства над військовою частиною А0525 Збройних Сил
України у 2019 році згідно з Указом Президента України від 11.02.2016 №44/2016
„Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України”.
Інформують: Лобач Г.В. - начальник відділу з питань промисловості,
підприємництва та регуляторної політики, секретар Ради директорів;
Командир військової частини А0525
3.
Про результати роботи промислового комплексу столиці,
Дніпровського району за 2018 рік та І квартал 2019 року.
Інформує: Лобач Г.В. - начальник відділу з питань промисловості,
підприємництва та регуляторної політики, секретар Ради директорів;
4.
Про перевірки суб’єктів господарювання органами державного нагляду
(контролю) Держпраці.
Інформує: Некрасов О. – адвокат адвокатської компанії Pragnum.
5.
Різне.
1.
Про заходи щодо відзначення 50-річчя утворення Дніпровського району
міста Києва.
Слухали:
Загородня А.В. проінформувала про низку святкових заходів у квітні-травні
поточного року з відзначення 50-річчя утворення Дніпровського району міста
Києва.
Зокрема, 17.04.2019 у Колонній залі Київської міської державної
адміністрації відбувся «Дніпровський бал - 2019». Було проінформовано про
проведення урочистого зібрання і концертної програми 17.05.2019 в Жовтневому
палаці, на яке запрошені представники підприємств, установ та організацій району,
а також культурну програму в Парку та відпочинку «Перемога» 25.05.201926.05.2019.
Інформація про план заходів розміщений на веб-сайті райдержадміністрації
https://dnipr.kyivcity.gov.ua.
Виступили: Онофрійчук П.В., Яременко В.Е.
Вирішили:
1.1 Інформацію Загородньої А.В. про заходи щодо відзначення 50-річчя
утворення Дніпровського району у квітні-травні 2019 року взяти до уваги.

1.2 Секретарю Ради директорів Лобачу Г.В. розіслати презентаційний
матеріал по заходам з відзначення 50-річчя утворення Дніпровського району
зацікавленим суб’єктам господарювання.
Термін: 30.04.2019
2.
Про розвиток шефства над військовою частиною А0525 Збройних Сил
України у 2019 році згідно з Указом Президента України від 11.02.2016 №44/2016
„Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України”.
Слухали:
Лобач Г.В. проінформував присутніх, що згідно з Указом Президента
України від 11.02.2016 №44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам
Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної
служби України» (із внесенням змін і доповнень) за Дніпровською
райдержадміністрацією закріплена військова частина А0525 Збройних Сил
України, яка дислокується у Київській області.
26.02.2018 між районною державною адміністрацією та військовою
частиною А0525 було підписано договір щодо організації шефських зв’язків та
подальшого співробітництва. В рамках договору передбачено вирішення питань,
пов’язаних із задоволенням соціально-побутових проблем військовослужбовців,
здійснення спільних заходів військово-патріотичного виховання молоді,
проведення спортивних змагань, проведення семінарів та творчих вечорів,
виставок та показових виступів.
У 2018 році підшефній військовій частині суб’єктами господарювання
району було передано на благодійній основі матеріально-технічні засоби (миючі
засоби, засоби гігієни, аптечки, цемент, лопати, кабель, електроди, рукавиці,
ланцюгова пила, кутові шліфувальні машини, набори інструментів, папір, тощо).
Активну участь у заходах брали ПАТ «Укрвторчормет», Київський завод
експериментальних конструкцій, ТОВ «Київський механічний завод «Магістраль»
ім. М.П. Шульгіна, підприємці та інші.
Командир військової частини А0525 подякував керівникам підприємств за
отриману допомогу, проінформував про стан розв'язання соціально-побутових
проблем військовослужбовців та поточну потребу військової частини у
матеріальних засобах, процедурі їх передачі.
Виступили: Онофрійчук П.В., Грабовляк В.І., Рижий М.Л., Дмитренко О.Г.,
Яременко В.Е.
Вирішили:
2.1
Інформацію щодо шефства над військовою частиною А0525
прийняти для врахування в роботі.
2.2
Просити керівників підприємств, установ долучитись до надання
допомоги підшефній військовій частині А0525 на підставі поданого нею переліку
необхідних матеріально-технічних засобів для розв'язання соціально-побутових
проблем військовослужбовців.
Термін: протягом 2019 року
3. Про результати роботи промислового комплексу столиці, Дніпровського району
за 2018 рік та І квартал 2019 року.

Слухали:
Лобач Г.В. повідомив, що 2018 році по місті Києву спостерігалось падіння
промислового виробництва на -2,2% (97,8%), в той же час індекс промислової
продукції склав по Україні склав 101,1%. Значне зниження обсягів промислового
виробництва відбулось у галузях: виробництво виробів з деревини, поліграфічна
діяльність (на - 16,6%), текстильне виробництво (-11,5%), хімічні вироби (-11,2%).
Водночас, зріс обсяг реалізованої продукції на 9,3% більше, ніж у 2017 році, і склав
у відпускних цінах 189 млрд. грн.
Згідно статистичних даних на 01.01.2019 промисловий комплекс
Дніпровського району складає 54 підприємства, які звітують до Головного
управління статистики м. Києва. За підсумками роботи промислового комплексу
Дніпровського району за 2018 рік реалізовано продукції на суму 9 млрд. 425 млн.
грн або на майже 800 млн. грн. (109,1%) більше, ніж за попередній період.
Зростання обсягів реалізації промислової продукції у вартісних показниках
відбулось на підприємствах, зокрема: ТОВ «Еліт пошив» - 7 разів, ТОВ
«Єврореконструкція» - на 33,8%; ПАТ «Укрпластик» - 14,5%, МПП «Рабиця» 43,5%, ТОВ «Селтік» - 29,9%, ТОВ «Баленко завод пакувального обладнання» 17,6%, КУВП №4 УТОС – 7,2% та інші.
Значний спад обсягів виробництва і реалізації спостерігався на підприємстві
ТОВ «Київміськвторресурси», ПрАТ «Київський завод «Граніт», та ряду інших.
У 2018 році 8 підприємствами району (за 2017 рік - 8) експортовано товарної
продукції на суму майже 1,9 млрд. грн. (частка в реалізації 20,4%).
Спостерігається зниження середньої чисельності працівників промислової
діяльності, яка станом на 01.01.2019 склала 4014 особи (без врахування
Дарницького вагоноремонтного заводу 1115 осіб). Далось взнаки згортання
виробничої діяльності ПрАТ «Фанплит», яке втратило 450 робочих місць. Слід
зазначити про серйозну проблему про заповнення робітничих спеціальностей.
Доповідач також повідомив про заходи по сприянню розвитку
промисловості, які вживаються у поточному році з боку міської і районної влади
(затвердження нової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості
та споживчого ринку на 2019-2022 роки; реалізації програми фінансово-кредитної
підтримки; проекту рішення Київради щодо преференцій по сплаті земельного
податку для підприємств промисловості, тощо).
Виступили: Гондар О.О., Мишак В.Д., Курченко М.О., Яременко В.Е.
Вирішили:
3.1 Інформацію Лобача Г.В. щодо роботи промислового комплексу столиці,
Дніпровського району за 2018 рік та І квартал 2019 року взяти до уваги.
4.
Про перевірки суб’єктів господарювання органами державного нагляду
(контролю) Держпраці.
Слухали:
Некрасов О. проінформував про типові порушення, способи їх запобігання,
наслідки, відповідальність, які виникають за результатами перевірок суб’єктів
господарювання органами державного нагляду (контролю) Держпраці.
Доповідач привів приклади актуальна судової практики з даної
проблематики.

Виступили: Мишак В.Д., Лотоцький О.Б., Марек О.В., Лобач Г.В., Яременко
В.Е.
Вирішили:
4.1 Інформацію адвоката адвокатської компанії Pragnum Некрасова О. щодо
практики перевірок суб’єктів господарювання органами державного нагляду
(контролю) Держпраці взяти до відома.
5.

Різне.

Марек О.В. звернула увагу присутніх на звернення Організаційного комітету
з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в
Україні, який щорічно відзначається відповідно до Указу Президента України №
685/2006 від 18.08.2006.
Цьогоріч Україна долучилася до Міжнародної організації провести заходи до
Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом “Безпечне та здорове
майбутнє”.
Марек О.В. ознайомила присутніх з планом заходів з підготовки та
проведення у Дніпровському районі міста Києва «Тижня охорони праці»
22.04.2019-26.04.2019 року під девізом «Безпечне та здорове майбутнє праці» та
запропонувала підприємствам, установам та організаціям розробити плани заходів
та надати інформацію про їх проведення до сектору з питань охорони праці
райдержадміністрації.
Виступили: Мишак В.Д., Марек О.В., Лобач Г.В., Яременко В.Е.
Вирішили:
5.1 Інформацію Марек О.В. про підготовку та проведення у Дніпровському
районі «Тижня охорони праці» взяти до уваги.
5.2 Рекомендувати керівникам підприємств, науково-дослідних установ у
Дніпровському районі розробити відповідні плани заходів та надати інформацію
про їх проведення до сектору з питань охорони праці райдержадміністрації.
Термін: 03.05.2019
Голова Ради директорів підприємств
промислового комплексу, установ та
організацій Дніпровського району
м. Києва
Секретар Ради директорів підприємств
промислового комплексу, установ та
організацій Дніпровського району
м. Києва

ПІДПИС

ПІДПИС

В.ЯРЕМЕНКО

Г.ЛОБАЧ

