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Голови Київської міської організації Товариства сприяння обороні
України про виконання статутної діяльності у 2017 році
Київська міська організація ТСО України функціонує на підставі
Статуту в складі Громадської організації "Товариство сприяння обороні
України" та зареєстрована управлінням юстиції виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 10 серпня 1993 року.
Міська організація продовжує співпрацювати зі структурними
підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районними в місті Києві державними
адміністраціями, загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими
навчальними закладами столиці, профспілковими, громадськими організаціями,
громадськістю міста Києва.
Станом на 01.01.2018 року Київська міська організація ТСО України
об'єднує 10 районних організацій, 9 спортивно-технічних клуби, спортивнотехнічний центр, дитячо-юнацьку спортивну школу з радіоспорту, дитячоюнацьку спортивно-технічну школу з автомотоспорту, морську школу, клуб
службового собаківництва, а також 232 секції та гуртки в первинних групах,
при спортивно-технічних і спортивних клубах міського Товариства,
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах міста
Києва.
Незважаючи на економічні труднощі в діяльності, міська організація
протягом 2017 року, спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, районними в м. Києві структурними підрозділами
зокрема Департаментом з питань освіти, науки, молоді та спорту КМДА,
державними і громадськими організаціями, проводила відповідну роботу по
реалізації державної політики програм розвитку військово-патріотичного
виховання, фізичної культури і спорту, зокрема виконання Указу Президента
України №334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного
виховання дітей та молоді», спільного Плану невідкладних заходів,
спрямованих на налагодження взаємодії в питаннях національно-патріотичного
виховання допризовної молоді та популяризації військової служби, Наказу
Міністерства освіти від 16.05.2015р., №641«Про заходи щодо реалізації
концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Київської
міської Програми «Київ спортивний на 2016-2018 роки» та інших
регламентуючих документів Громадської Організації "Товариство сприяння
обороні України (ТСОУ)".

Чисельність всіх працівників міської організації становить 237 осіб.
Чисельність всіх працівників в тому числі:
 штатних працівників - 155 чол.;
 апарат міської організації - 26 чол.;
 школи - 70 чол.;
 спортивно-технічні клуби - 52 чол.;
 виробничий комбінат - 1 чол.;
 позаштатні працівники на громадських засадах - 82 чол.;
 голови районних організацій - 10 чол.;
 інструктори зі службового собаківництва - 5 чол.;
 викладачі-методисти - 70 чол.
Кількість дійсних членів організації становить 2545 осіб в 130
первинних групах, при спортивно-технічних і спортивних клубах,
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах міста
Києва, що свідчить про досить велику та активну діяльність міського
Товариства.
2017 рік став знаковим для міської організації, по-перше: проведені
позачергові конференції в Київській міській та всіх районних організаціях ТСО
України міста Києва, на яких затверджені нові статути, і приведені у
відповідність із Законом України «Про громадські організації».
Протягом року організацією проводилися наради, семінари, засідання
Ради правлінь, а також проведена позачергова конференція - основним
напрямком роботи якої прийнято рішення щодо поліпшення функціонування
діяльності міської організації в підготовці робітничих професій, військовопатріотичного виховання та спортивно-масової роботи.
Головною метою цих рутинних, але необхідних справ є
перезавантаження і оновлення діяльності районних організацій з урахуванням
сьогоднішніх реалій життя, залучення нових патріотичних організацій і
громадян до роботи, підвищення ролі і авторитету міського Товариства.
Військово-патріотична і спортивно-масова діяльність
Як було сказано вище, одним з головних напрямків діяльності Київської
міської організації є військово-патріотична та спортивно-масова робота і вона
проводиться на високому рівні, про що свідчать підсумки спортивної діяльності
серед обласних відокремлених підрозділів всеукраїнського Товариства, де
міська організація за підсумками 2017 посіла - I-е місце!
Відповідний річний План Київської міської організації ТСО України з
військово-патріотичної та спортивно-масової роботи виконується за винятком
форс-мажорних обставин, пов'язаних з погодними умовами, і не має
відповідних технічних засобів для проведення заходів.
З відомими вам всім подіями в Україні, а це військовою агресією
Російської Федерації, яке відбулося 4 роки тому і війною, що триває на сході
України, Товариство сприяння обороні України, по суті своїй, однією з перших
організацій в Україні та безпосередньо в Києві, зрозуміло, що необхідні
кардинальні зміни в своїй діяльності, особливо в напрямку військово-

патріотичного виховання населення шляхом організаційних, військовоспортивних та інших заходів.
Беручи все це до уваги, міське Товариство перше (у 2013 році) серед
всіх організацій ТСО України створила при міській організації Координаційний
центр військово-патріотичної та оборонно-спортивної роботи. Центр протягом
4 років працював дуже активно, координуючи діяльність Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, Київського
міського військового комісаріату, Київської міської організації ТСО України і
Київського міського відділення Комітету з фізичного виховання та спорту
МОНУ з залученням інших виконавчих структур, громадських організацій та
військових частин.
На сьогодні діяльність Координаційного центру трансформувалася і
перейшла в безпосередню діяльність, а саме в підписання Угод, Меморандумів
та Планів з послідовною швидкою їх реалізацією, що дає більш дієвий ефект
виконання заходів і різних проектів.
Як приклад, підписані Угоди про співробітництво з управліннями
професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської
МДА і Київської обласної державної адміністрації, Київським міським
відділенням Комітету з фізичного виховання та спорту МОН, Профспілкою
КМДА і Київради, федераціями спорту, спортивними клубами та іншими
громадськими організаціями та навчальними закладами.
Незважаючи на складності в сьогоднішній ситуації, для виконання
статутної діяльності міське Товариство разом з підлеглими і підзвітними
організаціями знаходять можливість допомагати і підтримувати первинні
групи, районні організації та навчальні заклади міста Києва в їх діяльності і
проведенні різних заходів.
Протягом 2017 року Київська міська організація ТСО України спільно з
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної
адміністрації, Київським міським військовим комісаріатом, Київським міським
відділенням Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти
України, військовими частинами, що дислокуються в м. Києві провели цілий
ряд дуже важливих військово-патріотичних та спортивно-масових заходів, які
вже традиційно проводяться в місті Києві, це:
 тестові змагання-випробування з військово-спортивного багатоборства
серед збірних команд загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів м. Києва;
 спартакіада з військово-спортивного багатоборства серед збірних команд
загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва;
 спартакіада з військово-спортивного багатоборства серед збірних команд
професійно-технічних навчальних закладів м. Києва;
 III-я спартакіада з військово-спортивного багатоборства "Захисник
України" серед збірних команд вищих навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації міста Києва;
 військово-спортивні змагання з кульової стрільби "Снайпер столиці" та
"Влучний стрілець".

Другий рік працює проект по військово-патріотичному вихованню
учнівської молоді "День в Українській Армії" серед навчальних закладів міста
Києва, за минулий навчальний 2016-2017 рік пройшли підготовку понад 900
учнів.
Необхідність такого проекту виникла, як було вже сказано, в зв'язку з
ситуацією, яка склалася в Україні - агресією Росії, що спонукає український
народ до вивчення військової справи та для захисту держави.
Традиційні військово-прикладні види спорту, а саме: радіоспорт,
підводний спорт, картинг, мотоспорт, стрілецький спорт, автомобільний спорт,
модельні види спорту (автомодельний, судномодельний, авіамодельний), спорт
з собаками, військово-спортивне багатоборство, активно пропагуються в
секціях і клубах як серед учнівської та студентської молоді так і серед
дорослого населення міста Києва.
У спортивних секціях і гуртках міського Товариства працюють
кваліфіковані тренери-викладачі, інструктори, методисти, які виховують
спортсменів-патріотів, членів збірних команд, які беруть участь в змаганнях
всеукраїнського, європейського та світового рівня.
У 2017 році, наші спортсмени успішно виступали, як на всеукраїнських
так і на європейських і світових змаганнях.
Так на чемпіонатах і кубках світу завойовано 48 медалей, з яких: 15 золотих, 18 - срібних і 15 - бронзових; на чемпіонатах і кубках Європи,
видобуто 91 медаль, з яких: 56 - золоті, 22 - срібні і 13 - бронзових; на
чемпіонатах України та всеукраїнських змаганнях завойовано 523 медалі, з
яких: 233 - золоті, 169 - срібних і 121 - бронзові.
Підсумок: 662 медалі !!! - І Перше місце серед обласних організацій
Товариства України за підсумками 2017 року !
Найбільший внесок в залік міської Товариства внесли: дитячо-юнацька
спортивна школа з радіоспорту (392 медалі і 64879 очок, директор Петровський
А. П.), підприємство «МСТК», в якому якісно працюють секції з
авіамодельного, судномодельного і автомодельного спорту (234 медалі і 25650
очок, директор Мельниченко Р.В.), традиційно багато роботи з дітьми та
молоддю було проведено в спортивно-технічному центрі «Відродження»
(директор Бахарєв С.А.), активно розвивається діяльність секцій з картингу в
дитячо-юнацькій спортивно-технічній школі з автомотоспорту (директор
Савенко С. К.).
Аналізуючи розвиток даних видів спорту і перспективи розширення
видів спорту в міській організації, хороші можливості на 2018 спортивний рік
мають спортивні секції з картингу, стрілецького спорту (з 2018 року відкрився
стрілецький тир в Дніпровському СТК), автомотоспорту, плавання (з 2018 року
працює на повну ставку тренер з плавання в палаці підводного спорту ТСО
України) і військово-спортивного багатоборства.
Протягом року в організації підготовлено: 1 - майстер спорту
міжнародного класу, 6 - майстрів спорту, 8 - кандидатів в майстри спорту і 56 спортсменів масових розрядів.
Досить активну участь міська організація брала в проведенні
всеукраїнських змагань, при безпосередній участі якого було проведено 15
таких заходів, які пройшли на високому організаційному рівні.

Для участі спортсменів у змаганнях і проведення різних військовопатріотичних і спортивно-масових заходів в 2017 році міською організацією
було виділено 160 тис. грн.
Для подальшої правильної і ефективної роботи, вирішення питань щодо
розвитку спортивно-технічних, військово-прикладних видів спорту, військовопатріотичного виховання та оборонно-спортивної роботи Організація
послідовно проводить інноваційну політику в цьому напрямку і залучає нові
форми роботи, пошук і залучення зацікавлених організацій і фахівців до
співпраці.
Діяльність міської організації регулярно висвітлюється на сайтах
районних, міських та всеукраїнської організацій, в друкованому журналі
"Вісник ТСО України", "Вісник Міністерства оборони України", "Оборонний
Вісник", на телебаченні (в грудні 2017 року на п'ятому Каналі були освітлений
15 хвилинний ролик-програма "Навчайся з нами" про діяльність Київської
міської організації ТСО України).
Фінансово-економічний стан підприємств
Київської міської організації
У підпорядкуванні Київської міської організації сприяння обороні
України 26 організацій:
 10 районних;
 3 автошколи;
 11 спортивно-технічних навчальних закладів;
 1 дитячо-юнацька спортивно-технічна школа з автомотоспорту;
 1 виробничий комбінат.
В травні 2017 року передана у підпорядкування КМО ТСО України
Дарницька автомобільна школа, яка за фінансовими показниками мала збитки
станом на 01 липня 2017 року у розмірі 426 тис. грн.
Виходячи з фінансово-економічних показників Київської міської
організації за 2017 рік отримали дохід від усіх видів діяльності в сумі 39 млн.
457 тис. грн., що на 8 млн. 501 тис. грн. перевищує валові доходи за 2016 рік.
Витрати по 2017 року склали 38 млн. 260 тис. грн.
Фінансовий результат до оподаткування становить 1 млн. 580 тис. грн.
(Загальна сума прибутку - 1 млн. 197 тис. грн., збитку - 383 тис. грн.).
Перераховано до Державного бюджету: податок на прибуток - 304 тис.
грн.; податок на додану вартість - 4 млн. 704 тис. грн.
До суми валових доходів зараховані надходження,
отримані організаціями Товариства:
№
Назва
1 Автомобільні школи
2 Міський комітет
3 Спортивно-технічні клуби та

Сума, грн.
14 млн. 267 тис.
12 млн. 990 тис.
11 млн. 189 тис.

%
36,2%
32,9%
28,4%

4

навчальні заклади
Дитячо-юнацька спортивна школа

608 тис.

1,5%

5

Промисловий комбінат

403 тис.

1%

Основними джерелами доходів були:
№
Назва
Сума, грн.
1 Платна підготовка кадрів
8 млн. 872 тис.
2 Орендна плата
19 млн. 124 тис.
3 Відшкодування комунальних послуг 8 млн. 612 тис.
4 Підприємницька діяльність
91 тис.
5 Реалізація майна, техніки
238 тис.
6 Послуги автотранспорту
119 тис.
7 Відсотки установ банків
268 тис.
8 Водолазні роботи
732 тис.
9 Наповнення балонів
63 тис.
10 Планові нормативні відрахування
256 тис.
11 Інші надходження
1 млн. 082 тис.

%
22,5%
48,5%
21,8%
0,2%
0,6%
0,3%
0,7%
1,8%
0,2%
0,6%
2,8%

Темпи зростання доходів за 2017 рік найбільші в порівнянні з 2016
роком:
1. Дніпровський СТК - 44%;
2. Підприємство "Міський СТК" - 30%;
3. Київська автомобільна школа - 25%;
4. Морська школа - 12%
Київська автомобільна школа, Морська школа, підприємство "Міський
СТК", Дніпровський СТК, СТК "Гарт", Автомотоклуб, СТК КПІ, ДЮСТШ
закінчили 2017 рік з позитивними показниками без збитків.
Зі зростанням доходів також значно збільшилися витрати.
Не вдалося поліпшити фінансовий стан в 5 організаціях, за фінансовими
показниками збиткові: Дарницька автошкола, ПТНЗ ім. Корольова, Печерський
СТК, Київський виробничий комбінат, СТК ДВРЗ.
Основні фонди за первісною вартістю становлять 22 млн. 617 тис. грн.,
відпрацювання 15 млн. 944 тис. грн., це 70%, в тому числі транспортні засоби 2 млн. 641 тис. грн. (68%).
В СТК "Гарт", Печерський СТК, СТК ДВРЗ, відпрацювання
транспортних засобів становить - 100%.
Підприємство "Міський СТК", Автомотоклуб, професійно-технічний
навчальний заклад ім. Корольова - 95%, в інших - від 80-60%. Найнижче
відпрацювання транспортних засобів в Дарницькій автошколі - 41%.
Було придбано автотранспорт: Дарницькою автомобільною школою - 3
легкових автомобіля, Київською автомобільною школою -1 автобус.
Маючи низькі доходи підприємства не в змозі забезпечувати оновлення
матеріально-технічної бази, придбання основних фондів та їх поліпшення.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги зменшилась у
трьох організаціях - Київська автомобільна школа, СТК "Гарт", СТК ДВРЗ, в
інших організаціях значно збільшилася - Морська школа, ДЮСТШ,
підприємство "Міський СТК", Дніпровський СТК, Автомотоклуб.
В цілому дебіторська заборгованість в порівнянні з 2016 роком по
нашим організаціям збільшилася на 708 тис. грн.
Серед деяких підприємств значні суми простроченої дебіторської
заборгованості по оренді.
На розрахункових рахунках в банку "Фінанси та кредит" 15 тис. 792
грн. - кошти Київської автомобільної школи і в банку "Український
професійний банк" 18 тис. 797 грн. - кошти СТК "Гарт". Загальна сума коштів
34 тис. 589 грн., що відноситься до дебіторської заборгованості. У зв'язку з
припиненням діяльності банків, вищезгадані організації повинні контролювати
черговість повернення цих коштів.
Кредиторська заборгованість за 2017 рік становить 5 млн. 093 тис. грн.,
в тому числі поточна по заробітній платі - 365 тис. грн.
Підготовка робітничих кадрів
У 2017 році навчальні заклади Київської міської організації ТСО
України проводили підготовку по 11 професіям. Освітні послуги протягом року
надавали 10 закладів, в тому числі 3 школи і 7 спортивно-технічних клубів.
Підготовлено 5255 фахівців робітничих професій. Із загальної кількості
підготовлено 3316 водіїв, фахівців річкового і морського флоту - 1093 і 846
фахівців інших професій. Проведено курси з навчання МТБ зброї і безпеки
стрільби з 513 особами.





Детально з підготовки по кожному навчальному закладу:
Значно збільшив показники підготовки Дніпровський СТК. У 2016 році
підготовлено 991 фахівець, в 2017 році - 1425 чол.
Збільшила обсяги підготовки Київська автомобільна школа діє до: 2016
рік - 325 чол., 2017 рік - 366 чол.; СТК «Гарт» - 130 чол. в 2016 році, 159
чол. у 2017 році.
Міський Автомотоклуб в 2016 році - 66 чол., у 2017 році - 133 чол. (у
2016 році практично чимало часу не мав акредитації).
На рівні 2016 року виконано план підготовки в Київській морській школі
(2016 рік - 1423 чол., 2017 рік - 1426 чол.), МСТК (2016 рік - 240 2017 рік
- 241), СТК ім. Корольова (2016 рік - 265 2017 рік - 266 ).

З метою виконання рішень постанов Ради Правління ГО «ТСО
УКРАЇНИ» від 08 червня 2017 року, Протокол №8, керівництвом Київської
міської організації ТСО України заплановані комплексні перевірки навчальних
закладів з надання освітніх послуг і фінансово-господарської діяльності.
На квітень 2018 року запланована атестація керівників навчальних
закладів та їх заступників з метою визначення дієздатності виконувати на

необхідному рівні статутні завдання, підвищувати рентабельність закладів,
збільшувати конкурентоспроможність в умовах жорстокої конкуренції.
Київською міською організацією ТСО України протягом року
(щоквартально), проводилися практичні семінари з керівниками навчальних
закладів з метою підвищення їх професійного рівня, збільшення можливостей
поліпшення фінансово-господарської діяльності установ, збільшення кількості
підготовлених осіб, в першу чергу за рахунок підвищення якості навчання,
впровадження новітніх засобів навчання та технологій навчально-виробничого
процесу.
Діяльність керівників була спрямована на співпрацю з місцевими
органами державної влади для отримання грантів на підготовку учасників АТО,
їх реабілітації в повсякденному житті через отримання нових професій.
У 2017 році Дніпровський СТК виграв тендер за програмою реабілітації
учасників АТО в трьох районах: Шевченківському, Печерському та
Святошинському. За цією Програмою було підготовлено 55 осіб, з яких:
підготовлено водіїв категорії Д - 4, С - 17, РЄ - 1, В - 33 людини.
Керівництво розробило кошторис, надало певні знижки і в результаті в
повному обсязі Дніпровський СТК отримав кошти, які були виділені Київською
міською державною адміністрацією.
Таку роботу плануємо продовжити і в 2018 році.
У 2017 році до складу Київської міської організації було передано
Дарницьку автошколу ТСО України. У 2-му півріччі було проведено ряд
заходів з метою адаптації автошколи, працівників колективу з вимогами, які є
обов'язковими для всіх навчальних закладів Київської міської організації ТСО
України.
На посаду директора школи був призначений Цісельський С.В., який
провів ряд заходів по оптимізації навчально-виробничого процесу, коригування
штатної структури, відповідно до завдань і можливостями школи з підготовки
водіїв і фахівців інших професій. На I-е півріччя 2018 року запланована
перевірка фінансово-господарської діяльності та вивчення питання якісної
підготовки водіїв.
У 2017 році, на жаль, не проводили підготовку СТК ДВРЗ,
Солом'янський СТК, СТК КПІ. Діяльність цих спортивно-технічних клубів
зараз припинена до встановлення можливостей проходження акредитації в
органах МВСУ. Такі можливості, перш за все, з'являться за умови отримання
закладами орендного майна для створення матеріально-технічної бази.
У 2017 році навчальні заклади провели дієву роботу по внесенню змін
до акредитаційних справ в ДСЦ МВС України. Ця робота стосувалася, в першу
чергу, оновлення даних про навчальний заклад, склад фахівців, що проводять
підготовку водіїв, відновлення або укладення нових договорів оренди
приміщення та автомототехники, проведення технічного огляду.
На жаль, така робота на деякий час припинила реєстрацію навчальних
груп і відвернула людські і матеріальні ресурси закладів. Своєчасно впоралися
з проблемою відновлення даних в наглядових справах керівництво Київської
автошколи, підприємства "Міського СТК", а також Дніпровського СТК. Більш
за всіх у цій ситуації зазнав втрат навчально-виробничий процес в СТК імені
Корольова і Київський міський автомотоклуб.

СТК ім. Корольова знаходиться на завершальній стадії збільшення
акредитаційних обсягів підготовки водіїв і збільшення цих позицій.
В кінці 2017 року керівництво Дніпровського СТК оформило частина
території закладу як маневровий майданчик. Це дозволило, за рішенням ради
правління міської організації, укладати договори спільного використання
майданчика між навчальними закладами. Такі договори правочинні і
визнаються в сервісних центрах МВС. У деяких випадках фахівці центрів
вимагають підтвердження того, що майно ТСО України загальне і складається з
майна всіх організацій. Така норма вказана в Статуті Громадської організації
«ТСО УКРАЇНИ» пункт 8.5.
У Київській міській організації ТСО України приділялась значна увага
рекламній роботі де представництво навчальних закладів міської організації в
мережах інтернет значно збільшилася. У 2017 році було випущено на 5-му
телевізійному каналі рекламну передачу «Вчимося разом» (15 хвилин). У
передачі представлені навчальні заклади, порядок підготовки водіїв та інших
фахівців. Програма містила відгуки та інтерв'ю зі слухачами, рекламні меседжі
директорів установ і викладацького складу.
У Київській міській організації ТСО України впродовж півтора року діє
координаційний центр з прийому заявок від бажаючих пройти навчання в
підлеглих навчальних закладах організації. В даний час сайт міського
Товариства працює стабільно і знаходиться в інтернет на перших місцях серед
автошкіл міста Києва.
Необхідно відзначити роботу директора Дарницької автошколи
Цісельского С. В., з організації та просування в мережі інтернет окремого сайту
школи. Реклама школи розташована на багатьох інформаційних сайтах
України. За деякими позиціями - ключові слова сайт Дарницької автошколи
випереджає сайт Київського міського ТСО України. Така популярність стала
можлива за рахунок контекстної реклами і яскравого оформлення.
Керівництвом міської організації заплановані кроки по оновленню і
впровадженню новел в міський сайт. Зараз фахівці ІТ вже змінюють вигляд
сайту і його концепцію, і ці зміни повинні бути впроваджені найближчим
часом.
У 2018 році набрало чинності Положення «Про порядок підведення
підсумків роботи навчальних закладів Громадських організацій« ТСО
УКРАЇНИ» на що у Київській міській організації була створена комісія і видано
розпорядження про подачу даних відповідно до критеріїв оцінки роботи
навчальних закладів.
Після отримання даних від навчальних закладів проведено аналіз і
визначено переможців. Основними критеріями оцінки були в першу чергу
збільшення обсягів підготовки та підвищення заробітної плати працівникам.
За результатами аналізу до Київської міської організації ТСО України
представлені об'єктивні підсумки роботи установ: перше місце Дніпровський
СТК, друге місце - СТК «Гарт», 3-е місце - Київська автошкола, і з незначним
відставанням підприємство "Міський СТК".
З метою поліпшення підготовки кадрів робітничих професій в
установах проводилися заходи за якістю навчання, відповідальності викладачів

і інструкторів за кінцевий результат навчально-виробничого процесу, а також
фінансово-господарської діяльності шкіл і спортивно-технічних клубів.
Ця робота спланована і на 2018 рік.
Для виконання статутних завдань міська організація має в своєму
користуванні 11 земельних об'єктів загальною площею 6,344 га - з них:
 3 організації акти на постійне користування землею - Морська школа,
Дніпровський СТК, Дарницька автошкола;
 2 організації договору на оренду землі - Київська автомобільна школа,
підприємство "Міський спортивно-технічний клуб";
 5 організацій не оформили документи - СТК ДВРЗ, Київський
автомотоклуб, виробничий комбінат, ДЮСТШ, Дніпровський СТК
"Труханів острів".
На закріплених земельних ділянках розміщуються 67 будівель і споруд,
що забезпечують функціонування і діяльність наших організацій.
На жаль, не всі організації мають свідоцтва про право власності на
будівлі - Дніпровський СТК, Виробничий комбінат, СТК ДВРЗ, Київський
автомотоклуб.
В даний час міською організацією проводиться активна робота щодо
усунення цих недоліків і надання юридичних підстав для правомірного
функціонування вищезгаданих організацій.
З метою поліпшення фінансово-господарської діяльності та виконання
статутних завдань підприємствами Київської міської організації пропоную
наступні питання винести на затвердження.
1. Результат фінансово-економічної діяльності Київської міської організації
ТСО України взяти до відома.
2. Директорам підпорядкованих підприємств розробити конкретні плани і
працювати над збільшенням доходів від основного виду діяльності
підготовки кадрів і впровадити підготовку фахівців інших професій.
3. Забезпечити суворе дотримання фінансової дисципліни, недопущення
витрат, які допустили своїми діями або бездіяльністю збитки, пов'язані з
безгосподарністю, виплатою штрафів, пені і так далі.
4. Ретельно проводити аналіз фінансово-господарської діяльності кожним
підприємством, упорядкувати кошторисні ціни на підготовку водіїв в
організаціях, де нижче ціни підвищити до рівня цін в нашій системі
суспільства.
5. Провести атестацію керівників навчальних закладів та їх заступників до
20 квітня 2018 року.
6. Підготувати Акт усунення недоліків за результатами комплексних
перевірок закладів в березні-квітні до 01 травня 2018 року.
7. Провести аналіз результатів роботи навчальних закладів з підготовки
робітничих професій в 1-му кварталі 2018 року до 15 квітня 2018 року.

Голова Київської міської
організації ТСО України

О.М. НІКОЛАЄНКО

