
Громадський звіт Печерської  

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 I півріччя 2019 року  



ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА  

ТА ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОГО І ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 



ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА ПО ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ 

КОШТІВ – ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
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Житлово-комунальне 

господарство 

Фізична культура і спорт 

Виконання по загальному фонду в розрізі галузей за перше півріччя 2019 року 

397,3 млн грн                                        



                   
Структура видатків загального фонду за економічною класифікацією   

Всього передбачено 

на 2019 рік 

861,6 млн грн 

Виконання за І 

півріччя 2019 року 

397,3 млн грн 

 

Захищені  статті 

367,0 млн грн 

(92,4 %) 

  

Заробітна плата з 

нарахуваннями 

323,7 млн грн 

Енергоносії 

32,4 млн грн 

Харчування 

9,5 млн грн 

Інші статті 30,3  

млн грн 

Поточне утримання 

10,4 млн грн 

Трансферти 

підприємствам 

(благоустрій) 

19,0 млн грн 

Інші поточні видатки 

0,9 млн грн 



ОСВІТА – ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД – 310,0 МЛН ГРН 

                   

Найменування бюджетної 

програми  (підпрограми) 

План на рік  План на І 

півріччя 

Касові видатки % 

виконання 

Загальний фонд, всього 659,3 380,7 310,0 81,4 
Надання дошкільної освіти 119,7 70,8 53,1 75,0 
Надання загальної середньої 

освіти  
454,5 262,3 214,8 81,9 

Надання загальної середньої 

освіти вечірніми (змінними) 

школами 

1,3 0,7 0,7 99,0 

Надання позашкільної освіти  16,2 8,3 5,9 71,0 

Надання спеціальної освіти 

школами естетичного виховання  
53,2 31,1 30,4 97,9 

Методичне забезпечення 

діяльності навчальних закладів 
3,7 1,9 1,5 77,2 

Інші програми, заклади та 

заходи у сфері освіти 
8,9 4,6 3,2 69,1 

Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів 
1,8 1,0 0,4 42,8 



ОСВІТА – СПЕЦІЛЬНИЙ ФОНД   

                   

Придбання обладнання  

Заплановано на 2019 рік  24,7 

млн грн 

Використано за  

І півріччя 2019 року   

4,7 млн грн 



КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО  
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СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

                   

Найменування бюджетної програми  

(підпрограми) 

План на рік  План на І 

півріччя 

Касові 

видатки 

% 

виконання 

Загальний фонд, всього (млн грн) 25,1 11,8 10,4 88,2 

Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування  

17,8 8,8 8,3 93,9 

Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям ветеранів і 

осіб з інвалідністю 

0,4 0,2 0,0 0,0 

Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 

1,1 0,7 0,6 81,3 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

5,8 2,1 1,5 74,9 



СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ І ЗАХОДИ З ПИТАНЬ СІМЇ, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ  
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

                   

Найменування бюджетної програми  

(підпрограми) 

План на рік з 

урахуванням 

змін 

План на І 

півріччя 

Касові 

видатки 

% 

виконання 

Керівництво і управління 

Печерською районною в місті Києві 

державною адміністрацією 

94,1 49,9 41,1 82,4 

Загальний фонд (млн грн) 

 



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
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ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ЕКОНОМІЧНОГО 

І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА НА 2018-2020 

РОКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ   



ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА НА 2018-2020 РОКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ  

                   

 

 

Міські цільові 

програми 

Державна 

стратегія 

регіонального 

розвитку на 

період до  

2020 року 

Стратегія 

розвитку  

м. Києва до  

2025 року 

 

Комплексні і 

галузеві 

загальнодержавні 

програми 

 

Стратегія реформ  

2020 

 



ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА В 

ЧАСТИНІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ ПО 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНУ НА 2019 РІК 

                   

Реконструкція з надбудовою 

будівлі, розташованої на території 

школи І-ІІІ ступенів № 5 на вул. 

Тимірязівська, 36, для створення 

навчально-виховного комплексу 

Запланований обсяг видатків відповідно до  Програми становить 

 70 083,5 тис грн 

Культура – 1000,0 тис грн 

Житлово-комунальне господарство   

50 883,5 тис грн 

Програма в частині капітальних 

ремонтів – 64 883,5 тис грн 

Програма в частині капітальних 

вкладень – 5 200,0 тис грн 

Освіта – 13000,0 тис грн 



                   

Галузь  «Житлово-комунальне господарство» 

Капітальний ремонт сходових клітин виконаний на 

12 об’єктах загальною сумою 4 548,1 тис грн:  

 

- вул. Московська, 39 на суму 495,8 тис грн; 

- вул. Московська, 24 на суму 237,4 тис грн; 

- вул. Московська, 29-Б на суму 108,5 тис грн; 

- вул. Генерала Алмазова, 2 на суму 377,7 тис грн; 

- вул. Генерала Алмазова, 4 на суму 157,8 тис грн; 

- вул.  Різницька, 8  на суму 444,4 тис грн; 

- вул.  Панаса Мирного, 20  на суму 206,9 тис грн; 

- вул. Рибальська, 13  на суму 394,8 тис грн; 

- Печерський узвіз, 17  на суму 295,8 тис грн; 

- вул. М.Бойчука, 18-Б  на суму 395,7 тис грн; 

- вул. Глазунова, 4/47  на суму 641,3 тис грн; 

- вул. Є. Коновальця, 15 корп. 2  на суму 792,0 тис грн. 

 
 

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА В 

ЧАСТИНІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ ПО 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНУ НА 2019 РІК 



                   

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА В 

ЧАСТИНІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ ПО 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНУ НА 2019 РІК 



                   

По галузі «Освіта» виконаний капітальний ремонт приміщення 

дошкільного навчального закладу № 653, за адресою вулиця    

Гусовського, 2-А на загальну суму 396,0 тис грн 

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА В 

ЧАСТИНІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ ПО 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНУ НА 2019 РІК 



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  

ГОСПОДАРСТВО  



КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПЕЧЕРСЬКОГО 

РАЙОНУ М. КИЄВА» 

                   

Одним із основних напрямків  

КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Печерського району міста 

Києва» є утримання будинків та 

прибудинкових територій  в належному 

санітарному стані та постійна робота над 

поліпшенням благоустрою. 

На утриманні підприємства перебуває 672 

житлові будинки (з яких 467 відносяться до 

застарілої забудови). 

Площа прибирання: 455,54 тис. кв. м 

тротуарів; 

 

548,48 тис. кв. м прибудинкових територій. 



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 

                   

Комунальне підприємство по 

утриманню зелених насаджень 

Печерського району здійснює догляд 

за зеленими насадженнями 

загального користування (парки, 

сквери, бульвари) та вздовж вулиць 

району. 

 

На утриманні підприємства 

перебуває  26 скверів та 7 парків. 

 

Загальна площа підпорядкованих 

територій складає 347,14 га. 

 

На утримання балансових територій 

у І півріччі 2019 року підприємством  

витрачено 25333,2 тис. грн  

 

 



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 

                   



КП «ШЕУ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА 

СПОРУД НА НИХ» ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 

                   

На утриманні підприємства перебувають автомобільні дороги протяжністю 99,7 

кілометрів та тротуари загальною площею 246,1 тисяч квадратних метрів. 



ПРОХОДЖЕННЯ ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ 

                   



ПРОХОДЖЕННЯ ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ 

                   



ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН – СЕРЦЕ КИЄВА 

                   

Печерський район – район 

історичної забудови міста Києва, 

розташований в центральній 

частині міста на правому березі 

річки Дніпро. 

 

На території Печерського району 

наявна  велика кількість будинків 

застарілої забудови - до 1917 року, 

які є памʼятками архітектури. 

 

Як відомо, в Печерському районі 

розташована велика кількість 

урядових закладів, іноземних 

представництв, музеїв, ділових та 

торгівельних центрів тощо.  



ЖИТЛОВИЙ ФОНД ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 
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На території Печерського району 

розташовано 966 житлових будинків, із 

них:  

 

- 672 будинки в управлінні КП «Керуюча 

компанія»; 

 

- 74 будинки, збудовані за кошти 

інвесторів; 

 

- 63 будинки відомчої належності; 

 

- 99 будинків ОСББ; 

 

- 29 будинків ЖБК. 



Житлові будинки Печерського району облаштовано 1228 ліфтами, в тому числі в житлових будинках 

комунальної власності – 719 ліфтів, із них: 

 

- відпрацювали термін експлуатації (понад 25 років) у житлових будинках комунальної власності 

– 455 ліфтів; 

- проводилась робота щодо формування адресних переліків для виконання робіт із реконструкції 

ліфтів.  

 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 02.04.2019 № 568 «Про Комплексний план реконструкції та модернізації ліфтового 

господарства у житловому фонді міста Києва у 2019 році» в межах бюджетних призначень, 

затверджених Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік» передбачено роботи із 

реконструкції (заміни) та капітального ремонту 37 ліфтів у житлових будинках Печерського району.   

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ЗАМІНА ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ РАЙОНУ  

                   



РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ЗАМІНА ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ РАЙОНУ  

                   



0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

2017 2018 2019 

16 15 

37 

6 5 4 3 

7 8 

План  

Перехідні  

Нові  

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ЗАМІНА ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ РАЙОНУ  

                   

Порівняльна діаграма щодо виконання робіт із заміни (реконструкціями) ліфтів у житлових 

будинках Печерського району за період 2017-2019 років 



ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

                   

Виконано роботи з поточного ремонту:  

 

- покрівель у 53 житлових  будинках; 

- фасадів у 83 житлових  будинках;  

- сходових клітин у 38 житлових будинках; 

- ремонт ґанків у 48 житлових  будинках; 

- водостічних труб у 78 житлових будинках; 

- дитячих та спортивних майданчиків з 

фарбуванням елементів – 58 шт; 

- лав для відпочинку 67 шт; 

- очищено від сміття –142     

зливоприймальних  колодязя; 

- проведено кронування 1687 дерев; 

- видалено 209 сухостійних дерев;          

- влаштовано 2 пандуси на ґанках; 

житлових  будинків; 

- влаштовано 7 П-подібних огорож для 

сміттєвих  контейнерів. 

 

 



                   

ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ НА БУЛЬВ.АРІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 19  



                   

РЕМОНТ ФАСАДІВ БУДИНКІВ 



                   

РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП 



                   

РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН 



РЕМОНТ ТА ФАРБУВАННЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ 

                   



                   

РЕМОНТ ТА ФАРБУВАННЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ 



РЕМОНТ ЗЛИВОПРИЙМАЧІВ ТА ЇХ ОЧИЩЕННЯ  

                   



САНІТАРНА ОБРІЗКА ДЕРЕВ ТА ЗНЯТТЯ ОМЕЛИ 

                   



                   

РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП 



ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ ТА ПОРУЧНІВ 

                   



ВЛАШТУВАННЯ ОГОРОЖ, РЕМОНТ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ СМІТТЯ ТА 

РЕМОНТ ПЕРЕХІДНИХ СХОДІВ 

                   



ВЛАШТУВАННЯ П-ОГОРОД ДЛЯ КОНТЕЙНЕРІВ 

                   



ПРОГРАМА СПІВФІНАНСУВАННЯ  

                   



                   

Рішення Київської міської ради від 
22.12.2016  

№ 780/1784  
«Про затвердження положення про 
співфінансування реконструкції, 

реставрації, проведення капітальних 
ремонтів, технічного переоснащення 
спільного майна у багатоквартирних 

будинках м. Києва  

Програмою запроваджено прогресивну шкалу співфінансування, а саме:    

 

- модернізація та заміна ліфтів – 95 на 5 %; 

- капітальний ремонт покрівель – 90 на 10 %;  

- ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж (в тому числі встановлення 

індивідуального теплового пункту) – 85 на 15 %; 

- інші види робіт – 70 на 30 %. 

ПРОГРАМА СПІВФІНАНСУВАННЯ  



                   

Нині в Україні триває масштабна 

реформа, яка дає кожному українцю, 

що мешкає в багатоквартирному 

будинку, шанс на більш комфортне 

та економне життя.  

 

Змінюється сам принцип управління 

багатоквартирними будинками.  

 

Наголошуємо, що станом на 

сьогоднішній день, введено в дію 

Закон України «Про житлово-

комунальні послуги» відповідно до 

якого, співвласники житлових 

будинків зобов’язані обрати форму 

управління будинком.  

 

Згідно ст. 9 Закону України «Про 

особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному 

будинку» управління здійснюють 

його співвласники.  

РЕФОРМА 



УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ 

                   

 

У І півріччі 2019 року в 

Печерському районі: 

 

- створено 4 ОСББ; 

- обрано управителя в 4 

будинках.   

 

Обрання форми управління будинком 



ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ МЕШКАНЦІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ ОСББ 

                   

Особлива увага приділяється інформуванню 

мешканців щодо діяльності створення ОСББ. 

 

Протягом звітного періоду проведено: 

- зустрічі/наради із діючими ініціативними 

групами – 22; 

 

- прийнято участь в прийомах мешканців 

району, які проводили керівники ЖЕД – 24; 

 

- наради із керівниками КП «Керуюча 

компанія» та підпорядкованих ЖЕД щодо 

посилення роботи по створенню ОСББ – 4; 

 

- надавалися консультації мешканцям та 

ініціативним групам як в телефонному режимі, 

так і при особистому спілкуванні – 72.  



                   

Програма співфінансування з енергоефективності (70/30), яка затверджена рішенням Київської 

міської ради від 26.12.2014 № 865/865 «Про затвердження положення про конкурс з реалізації 

енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об′єднання 

співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках». 

 

У 2018 році у програмі прийняло участь 7 ОСББ/ЖБК, в 2019 році – 9 ОСББ/ЖБК. 

ПРОГРАМА СПІВФІНАНСУВАННЯ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

                   

Методичні матеріали та 

зразки документів щодо 

створення ОСББ або 

обрання Управителя 

висвітлено на сайті 

Печерської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації.  

 

Також, 

проконсультуватись з 

даного питання можна 

звернувшись до відділу по 

роботі та створенню 

ОСББ за адресою:  

      

вул. Московська, 37/2, каб.  

№ 12, тел.: (044) 288-59-38. 
 

 

 
 

C:/Users/Inna/Desktop/Звіт голови за перше піврічча ОСББ 2019/ https:/pechersk.kyivcity.gov.ua/ → розділ


ЗАХОДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З МЕТОЮ  

НАЛЕЖНОГО ПРОВЕДЕННЯ  

ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ 



Проводилась відповідна робота з контролю за 

проходженням минулого опалювального сезону та по 

завершенню розпочато роботу з підготовки господарства 

району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 

років.  

 

В поточному році підготовлено до опалювального сезону   

909 житлових будинків всіх форм власності з них: 

673 – комунальної власності;  

27 – ЖБК;  

71 – ОСББ; 

64 – відомчі будинки;  

4 – відомчі гуртожитки;  

68 – інвестиційні;  

54 – заклади освіти, із них 47 окремо розташованих                      

(22 садочки, 25 шкіл); 

17 – закладів медицини (з них 3 районного 

підпорядкування); 

28 – закладів культури (з них 2 районного 

підпорядкування); 

2 – приміщення територіальних центрів соціального 

обслуговування; 

2 – клуби за місцем проживання: «Бригантина» вул. 

Підвисоцького, 12-А, «Чайка» -  вул. Марії Приймаченко, 8. 

      

ПІДГОТОВКА ГОСПОДАРСТВА РАЙОНУ ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ 

ПЕРІОД 2019-2020 РОКІВ 

                   



{ 

За звітний період по району було зареєстровано 49 аварійних ситуацій, під час яких в                         

203 житлових будинках було відключено опалення та гаряче водопостачання, із них 26 на 

мережах КП «Київтеплоенерго» та 23 на внутрішньобудинкових мережах житлових будинків, 

які обслуговуються житлово-експлуатаційними дільницями. 

ЗАХОДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З МЕТОЮ НАЛЕЖНОГО ПРОВЕДЕННЯ 

ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

                   



РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ  

                   



РАЙОННИЙ ШТАБ З ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГОСПОДАРСТВ ПЕЧЕРСЬКОГО 

РАЙОНУ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2019-2020 РОКИ 

                   



ПІДГОТОВКА ГОСПОДАРСТВ РАЙОНУ ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ 

ПЕРІОД 2019-2020 РОКІВ 

                   

673 

27 

71 

64 

4 68 
54 17 28 2 2 

Комунальної власності 

 

ЖБК 

 

ОСББ  

 

відомчі будинки 

 

відомчі гуртожитки 

 

інвестиційні 

 

заклади освіти 

 

заклади медицини 

 

заклади культури 

 

приміщення Територіального 

центру соціального 

обслуговування 

 

клуби за місцем проживання 

 

 

  



ОСНОВНИМИ ВИДАМИ РОБІТ, ЯКІ ЗАПЛАНОВАНО ВИКОНАТИ 

ПРАЦІВНИКАМИ КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ 

ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДО ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ 2019/2020  
                   

Вид робіт План 
Факт станом на 

01.07.2019 
% 

Технічне обслуговування систем опалення, 

гарячого і холодного водопостачання та 

водовідведення  

672  337  50  

Відновлення опалення сходових клітин  11  5  50  

Перевірка та відновлення герметизації 

інженерних вводів  

672  337  50  

Частковий ремонт систем 

централізованого гарячого водопостачання  

32  16  50  

Частковий ремонт систем 

централізованого опалення  

18  9  50  

Заміна ізоляції трубопроводів ЦГВП та ЦО 

у підвалах, на горищах та техповерхах  

74 (буд)/  

662(п.м)  

37(буд)/  

331(п.м)  

50  

50  

Промивання систем централізованого 

опалення проточною водою  

672  337  50  

Ремонт електросистем  21(будинок)/ 

12(щитових)/ 394(п. м)  

10(будинків) 

6(щитових)/ 197(п. 

м)  

50 



РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ 

                   



                   

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ 2019-2020 РОКІВ 

Снігоприбиральна техніка, 

підготовлена для проходження 

зимового періоду 2019/2020 років: 

 

- КП “КК” – 14 одиниць; 

 

- КП “ШЕУ” – 43 одиниці; 

 

- КП “УЗН” – 11 одиниць. 



БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИДІЯ  

РОЗМІЩЕННЮ НЕСАНКЦІОНОВАНОЇ  

СТИХІЙНОЇ ТОРГІВЛІ  



ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ 

                   

За І півріччя 2019 року фахівцями відділу складено 227 протоколів про 

адміністративні правопорушення та внесено 1058 приписів (неналежний санітарно-

технічний стан території, незаконне розміщення тимчасових споруд, несанкціонована 

торгівля та інші порушення Правил благоустрою міста Києва). 



ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ 

                   

В межах повноважень відділу вживаються 

заходи щодо опрацювання спеціалістами 

звернень громадян, які записуються на 

особистий прийом з питань, що стосуються 

благоустрою, надається запитувана 

інформація, проводиться робота щодо 

вирішення проблемних питань.  

 

Фахівці відділу, при розгляді звернень, що 

надійшли до КБУ «Контактний центр 

міста Києва», зв’язуються із заявниками 

для всебічного та обґрунтованого 

вирішення питань, викладених у 

зверненні.  

 

Протягом І півріччя 2019 року: 

 

-  опрацьовано 957 звернення громадян; 

- опрацьовано 1372 документи  вхідної 

кореспонденції; 

- надіслано 626 листів, серед яких відповіді 

на контрольні документи та ініціативні 

листи. 



ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ 

                   

  

Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією, з метою недопущення несанкціонованої 

торгівлі на території району, створено робочу групу розпорядженням від 12.06.2019 № 429 «Про створення 

робочої групи з питання боротьби з несанкціонованою торгівлею на території Печерського району міста 

Києва», до складу якої включено фахівців структурних підрозділів Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації та представників Печерського управління поліції Головного управління 

Національної поліції в місті Києві та громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону «Муніципальна варта». 

      



ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ 

                   

  
          

Працівниками відділу контролю за благоустроєм 

Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації щоденно проводиться обстеження 

території району на предмет дотримання Правил 

благоустрою міста Києва, затверджених 

рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 

№ 1051/1051. У разі виявлення порушень 

вживаються заходи згідно з вимогами чинного 

законодавства. 

 

Зокрема, ведеться боротьба з незаконним 

розміщенням оголошень, інформаційно-

агітаційних плакатів, рекламних листівок, 

табличок, наліпок на об’єктах благоустрою в 

Печерському районі. Спеціалісти відділу активно 

використовують міську програму «Stop Spam», 

алгоритм дії якої наступний:  

на номер абонента, зазначеного в рекламі, 

здійснюється автодозвон з інформуванням 

рекламодавця автовідповідачем про порушення 

ним встановлених правила та зобов'язання 

негайного усунення порушення. Абонент 

запрошується до райдержадміністрації для 

надання пояснень та складання протоколу про 

адміністративне правопорушення. 



ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ 

                   

Таким чином, з початку 2019 року, станом на 

30.06.2019, спеціалістами відділу контролю за 

благоустроєм Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації: 

 

- складено 131 протокол про адміністративне 

правопорушення щодо порушення 

благоустрою, а саме: самовільне зайняття 

території (частини території) об'єкта 

благоустрою; 

 

- внесено 264 приписи, з метою прибирання 

та утримування в належному санітарно-

технічному стані балансових та прилеглих 

територій до підприємств, установ, 

організацій, закладів швидкого харчування, 

МАФів, отримання дозвільної документації на 

прокладання інженерних мереж, а також 

складено 15 протоколів про адміністративні 

правопорушення. 

          



ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ 

                   
 

 

  

    

   

          

Відділ, відповідно до наданих повноважень, здійснює контроль за виконанням умов та термінів 

аварійних та планових карток на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення, виданих 

Департаментом міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). Дотримання термінів та якості відновлення благоустрою території 

Печерського району після аварійних і планових розриттів на інженерних мережах знаходиться на 

постійному контролі. 

 

З початку 2019 року, станом на 30.06.2019, Печерською районною в місті Києві державною 

адміністрацією погоджено на закриття 111 аварійних та 25 планових контрольних карток на 

тимчасове порушення благоустрою та його відновлення в зв’язку з прокладанням або ремонтом 

інженерних мереж.  



ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ ВІДДІЛАМИ З  

ПИТАНЬ МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,  

ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ВІЛЬНИХ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ  

В ОРЕНДУ ТА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ  

ЗА ОРЕНДУ ДО БЮДЖЕТУ 



ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОГОЛОШЕНЬ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ В ОРЕНДУ 

НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ 

                   

Табл.2. Фотокопія сторінки сайту ІАС «Управління 

майновим комплексом територіальної громади міста 

Києва». Модуль «Оренда комунального майна» ДКВ                  

м. Києва 

За І півріччя 2019 року у газеті «Хрещатик» на офіційному веб – порталі Київської міської 

державної адміністрації та на сайті Печерської райдержадміністрації надруковано 13 оголошень 

про намір передати в оренду нежилі приміщення, що знаходяться у сфері управління Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації та 2 оголошення про конкурс на право оренди 

нежитлових приміщень по 8 об’єктах оренди. 

Табл.1. Фотокопія сторінки сайту Печерської районної в 

місті Києві державної адміністрації щодо оренди 

комунального майна 

 



ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 

ЗА ОРЕНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА 
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7587,132 7906,035 

I півріччя 

2018 

12254,9 12373,2 

I півріччя 

2019 

14136,5 14530,4 

Табл.3. Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої 

                   

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОЗИТИВНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ З ОПЛАТИ ЗА ОРЕНДУ 

КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА 

Співвідношення отриманої орендної плати станом на 01.07.2019 до нарахованої за 6 місяців 2019 року 

становить  у відсотках – 103%. Тобто, за 1 півріччя 2019 року сплачено орендних платежів більше ніж 

нараховано на 3%. В порівнянні до аналогічного періоду попереднього року, надходження за оренду 

комунального майна збільшилось на 2 млн 157 тис грн,  в порівнянні до 2017 року – на 6 млн 624 тис грн 

(Таблиця 3). 



ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 

ЗА ОРЕНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА 
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Початок 2018 3663,28 

1 півріччя 2018 3607,65 - 55,63 

Початок 2019 3350,59 - 257,06 

1 півріччя 2019 3099,408 - 251,182 

Табл.4 Співвідношення суми заборгованості до початку поточного року 

                   

Співвідношення суми заборгованості станом на 01 липня 2019 року до початку поточного року 

становить (3099,408/3350,59) – 92,5 (було в 2018 – 98,48%). Тобто, спостерігається зменшення 

заборгованості з орендної плати за користування майном комунальної власності територіальної громади 

міста Києва до початку року на 7,5 %.(Таблиця 4) 



ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 

ЗА ОРЕНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА 

                   

Подано 15 позовів до суду 

про стягнення 

заборгованості, виселення 

та розірвання договорів на 

суму 797 тисяч гривень 



                   

Печерською районною в місті Києві державною 

адміністрацією впродовж І півріччя 2019 року 

забезпечувалось проведення державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно, яке перебуває 

на балансовому утриманні підприємств, установ, 

організацій району.  

 

Так, за півроку право комунальної власності 

за територіальною громадою м. Києва в особі 

Київської міської ради зареєстровано на                          

47 об’єктах нерухомості. Загалом, станом на                  

01 липня 2019 року, право власності 

зареєстровано на 322 об’єктах нерухомості зі 719, 

що становить 45% від загальної їх кількості.  

ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЕСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ 

МАЙНО 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ  

ГРОМАДЯН  



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН  

                   

Основні документи, якими керується відділ у своїй роботі:  

 

-  Конституцією України та законами України; 

- Указами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади; 

- Розпорядженнями голови міської та районної держадміністрації; 

- Регламентом районної державної адміністрації. 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН  

                   

1. Організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією 

в межах своєї компетенції. 

 

2. Бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації, проєктів нормативно-правових 

актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації. 

 

3.Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.  

 

4. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку. 

 

5. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.  

 

6. Організовує роботу з укомплектування, зберігання та використання архівних документів.  

 

7. Надає адміністративні послуги, а саме: приймає від управління (центру) надання адміністративних послуг 

Печерської РДА заяви громадян про взяття на квартирний облік, внесення змін до облікових справ, зняття з 

квартирного обліку та необхідні для цього документи, перевіряє їх та виносить на розгляд громадської комісії з 

житлових питань при Печерській РДА, готує відповідні проєкти розпоряджень, після підписання яких, вносить 

дані в автоматизовану систему «Квартвідділ» та повідомляє громадян про результат розгляду заяв через 

управління (центр) надання адміністративних послуг Печерської РДА ;  



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН  

                   

За період з 01.01.2019 до 01.07.2019 відділом обліку та розподілу житлової площі підготовлено та 

проведено 11 засідань громадської комісії з житлових питань при Печерській районній в місті Києві 

державній адміністрації, під час яких були розглянуті заяви громадян та клопотання керівництва 

підприємств, установ, організацій про взяття на квартирний облік, внесення змін в облікові справи, 

заяви на видачу ордерів на кімнати в гуртожитках, відповідно до розпоряджень та рішень Київської 

міської ради про реалізацію житлових прав мешканців гуртожитків або набуття статусу житлових 

будинків колишніми відомчими гуртожитками та надані рекомендації Печерській 

райдержадміністрації щодо подальших дій по квартирним справам заявників. 



                   

 

За консультаціями з квартирних питань звернулось – 382 особи. 

 

Видано 11 ордерів мешканцям гуртожитків, що розташовані в Печерському районі та передані на 

баланс територіальної громади міста Києва. 

 

Видано 170 довідок про перебування на черзі квартирного обліку черговиків Печерської 

райдержадміністрації та 21 про не перебування на черзі квартирного обліку. 

 

Підготовлено 158 відповідей на звернення громадян та представників підприємств, установ, 

організацій Печерського району з питань квартирного обліку, надання житлової площі, з них: 35 – на 

запити про надання публічної інформації, відповіді громадянам та ПОУ – 41, доручень організацій 

вищого рівня – 23, доручень керівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

– 18, питання вирішено позитивно – 4, надано роз’яснення – 35, до справи – 1, на розгляді – 1.  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН  



                   

Підготовлено 24 проєкта розпоряджень Печерської райдержадміністрації про зарахування, внесення 

змін та зняття з черги квартирного обліку працівників підприємств, установ та організацій Печерського 

району, в яких опрацьовано 275 справ.  

 

Підготовлено 21 проєкт розпоряджень Печерської райдержадміністрації про затвердження рішення про 

надання житлової площі, в тому числі працівникам підприємств, установ та організацій Печерського 

району – 4 (надано жилу площу 9 родинам) та 17 родинам Печерського району). 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН  



                   

Підготовлено 11 проєктів розпоряджень Печерської райдержадміністрації про зарахування на 

квартирний облік, внесення змін до облікових справ та зняття з квартирного обліку мешканців 

Печерського району та працівників підприємств, установ та організацій Печерського району та 

опрацьовано 299 звернень громадян, які надійшли через ЦНАП Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН  



                   

Станом на 01.07.2019 на квартирному обліку перебуває 2420 родин, з них: 

  

- 1492 на загальних підставах; 

- 741 у першочерговому списку; 

- 187 у позачерговому списку. 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН  



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ  

ОСВІТНІХ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ  

У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РАЙОНУ 



МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
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ІНКЛЮЗИВНІ КЛАСИ ДЛЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

                   

- Спеціалізована школа №88 - вісім класів; 

 

- гімназія №117 ім. Л. Українки -  два класи; 

 

- спеціалізована школа №94 – п’ять класів; 

 

- школа І-ІІІ ступенів №5 – один клас; 

 

 - спеціалізована школа №181 - один клас; 

 

 - школа І-ІІІ ступенів №78 – один клас; 

 

 - Печерська гімназія №75 – один клас; 

 

 - загальна кількість здобувачів освіти – 24. 



НАГОРОДЖЕННЯ ЗОЛОТОЮ ТА СРІБНОЮ МЕДАЛЯМИ У РОЗРІЗІ  

2014 – 2019 РОКІВ 
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ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ РАЙОНУ, ДЕ НАВЧАЛИСЯ  

АБІТУРІЄНТИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 200 БАЛІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО У 2019 РОЦІ 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

                   

У одинадцяти закладах загальної середньої 

освіти району здійснюється дослідно-

експериментальна робота (всього 18 

експериментів):  

 

- Школа І-ІІІ ступенів №5; 

- спеціалізована школа №47; 

- Ліцей інформаційних технологій №79; 

- гімназія «Консул» №86; 

- спеціалізована школа №88; 

- гімназія №117 імені Лесі Українки; 

- Києво-Печерський ліцей №171 «Лідер»; 

- спеціалізована школа №181.  

 

Український гуманітарний ліцей працюють 

в експериментах Всеукраїнського рівня, а 

Кловський ліцей №77, Спеціалізована школа 

№80 та Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» - 

у експериментах  регіонального рівня. 



ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

                   



МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ОСВІТЯН ПЕЧЕРСЬКА 

                   



НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

                   

7 травня на будівлі Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» відкрито меморіальну дошку на честь  

героя-кіборга Брановицького Ігоря Євгеновича, випускника 9-го класу 1991 року. 

 

У заході взяли участь мама Героя, Брановицька Ніна Костянтинівна, учні та педагоги, побратими й 

військовослужбовці, громадськість 



РАЙОННИЙ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-

ПАТРІОТИЧНОЇ ГРИ «СОКІЛ» («ДЖУРА»)  

                   



                   

Палац дітей та юнацтва 

2228 вихованців 

57 гуртків 

Центр «АРТ» 

603 вихованця 

14 гуртків 

Дитячо-юнацька спортивна 

школа №1 

598 вихованців 

55 груп 

Спеціалізована дитячо-

юнацька спортивна школа 

олімпійського резерву №9 

183 вихованця 

18 груп 

ЗАКЛАДИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 



ЛІТНІ ТАБОРИ ВІДПОЧИНКУ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ РАЙОНУ 

                   



МУЛЬТИПРОФІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ РАЙОНУ  

                   

Крім традиційної системи харчування, у п’яти школах Печерського району запроваджене 

мультипрофільне харчування: у гімназії №86 «Консул», спеціалізованій школі №47, школі                 

І-ІІІ ступенів №90, спеціалізованій школі №88, школі І-ІІІ ступенів №133. 

 

Наразі вивчається питання запровадження такої системи харчування і в інших закладах 

загальної середньої освіти району. 



МУЛЬТИПРОФІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ РАЙОНУ  

                   



У 2019 році передбачено 

12 862,70 тис грн, з них: 

 

- дидактичні матеріали –  

1606,4 тис грн; 

 

- сучасні меблі –  

6452,4 тис грн; 

 

- комп'ютерне обладнання –  

4803,9 тис грн. 

                   

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 



                   

МЕРЕЖА ФУНКЦІОНУЮЧИХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ  

19 

1 2 

5 

3 

8 

Загального розвитку - 19 
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ЧЕРГА В СИСТЕМІ  ЕЛЕКТРОННОГО ЗАПИСУ ДІТЕЙ ДО ЗДО 
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ФЕСТИВАЛІ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ: «МИ – ТАЛАНТИ ТВОЇ, УКРАЇНО!» ТА  

«HELLO ENGLISH!» 

                   

 



КОНКУРС «ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

                   



КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ НА ТЕРИТОРІЇ 

ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 



КУЛЬТУРНІ ЗАКЛАДИ НА ТЕРИТОРІЇ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

                   

На території Печерського району розташовано близько 650 пам’яток історії, 

архітектури і містобудування, культури і мистецтва, археології, садово-паркового та 

монументального мистецтва, працює 63 колективи різновідомчих закладів культури і 

мистецтва, серед яких: 

 

- 17 бібліотек та Централізована бібліотечна система Печерського району м. Києва;  

- 15 музейних закладів;  

- 3 художні галереї;  

- 6 театрів; 

- 5 дитячих музичних шкіл;  

- 4 концертно-мистецьких установи та ін. 



КУЛЬТУРНІ ЗАКЛАДИ НА ТЕРИТОРІЇ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

                   



КУЛЬТУРНІ ЗАКЛАДИ НА ТЕРИТОРІЇ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

                   



ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

                   



КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ НА ТЕРИТОРІЇ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

                   



КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ НА ТЕРИТОРІЇ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

                   



У ЦНАП ПЕЧЕСЬКОЇ РДА ДІЯЛА ВИСТАВКА КАРТИН «ПРОГУЛЯНКА 

МІСТОМ» 

                   



ДО ДНЯ ПАМЯТІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ НА ПЕЧЕРСЬКУ 

ОРГАНІЗОВАНО ФОТОВИСТАВКУ «ЧОРНОБИЛЬ. ЧОРНА БИЛЬ, ЧОРНИЙ 

БІЛЬ» 

                   



Святковий концерт з нагоди Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

                   



УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ ПІДНЯТТЯ ПРАПОРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА 

ТЕРИТОРІЇ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

                   



«З ГРУЗІЇ З ЛЮБОВ’Ю»: ДО ДНЯ КИЄВА ГРУЗИНСЬКІ ФОТОХУДОЖНИКИ 

ПРЕДСТАВИЛИ СВІТЛИНИ 

                   



ДЕНЬ КИЄВА 

                   



ДО ДНЯ КИЄВА В ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНІ СТОЛИЦІ МОЛОДЬ ПРОВЕЛА 

ГУМОРИСТИЧНИЙ БАТЛ – ОЦІНЮВАЛИ ЖАРТИ ЗІРКИ ШОУ-БІЗНЕСУ 

                   



ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

                   



ДИТЯЧІ МУЗИЧНІ ШКОЛИ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

                   



РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ  

ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  



МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ 

                   

У підпорядкуванні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації у 2019 році 

перебувають 3 лікувально-профілактичні заклади: 

 

- Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги», до 

складу якого входять 11 амбулаторій; 

 

- Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»; 

 

-      Госпіталь для ветеранів війни «Печерський». 



ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

                   

Згідно з рішеннями Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва 

на 2018 рік» та від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік», утримання 

закладів охорони здоров’я районного підпорядкування здійснюється через Департамент охорони 

здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  



РОЗВИТОК ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 

                   

З метою підвищення якості кадрових ресурсів та удосконалення алгоритмів роботи амбулаторної 

медичної допомоги у І півріччі 2019 року продовжувалося планове навчання лікарів та поступова 

заміна дільничних терапевтів і педіатрів лікарями загальної практики. 

 

Станом на 01.07.2019 із 64 лікарів, які надають первинну медико - санітарну допомогу дорослому 

населенню району, кількість сімейних лікарів становить 42 (65,7%), педіатрів – 16 (25%), 

дільничних терапевтів – лише 6 (9,3%). 

 



ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ У МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

НАСЕЛЕННЯ 

                   

В КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району створена електронна 

реєстратура, що працює на основі Медичної інформаційної системи Нelsi me. Ця система дозволяє 

пацієнту через власний електронний кабінет в онлайн-режимі обрати собі лікаря, записуватись на 

прийом на певну годину, тим самим уникаючи очікування у черзі.  

 

МІС Helsi me передбачає можливість доступу пацієнта до інформації, яку лікар вносить до системи, в 

тому числі до лікарських призначень, плану лікування тощо.  

 

Для користувачів веб – сайту Печерської райдержадміністрації забезпечена можливість прямого 

переходу в мережу «Facebook» на веб - сторінки Медичної інформаційної системи «Нelsi me» та КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району для підписання декларації з 

лікарем за допомогою електронного підпису.  



БЕЗКОШТОВНІ ТА ПІЛЬГОВІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ 

                   

Забезпечення населення лікарськими засобами для амбулаторного лікування здійснюється за 

наступними напрямками:  

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».  

 

Протягом 6 місяців 2019 року КНП «Консультативно – діагностичний центр» Печерського району 

видав пільговим верствам населення району та певним категоріям хворих рецепти на                           

суму 1126,9 тис грн.  



                   

В рамках Урядової програми «Доступні ліки» 

згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.03.2017 №152 «Про доступність 

лікарських засобів».  

 

Протягом І півріччя 2019 року населенню 

району було оформлено 7011 електронних 

рецептів, за якими аптеками відпущено 

безкоштовні ліки. Вартість ліків аптекам 

відшкодовує Національна служба здоров’я 

України.  

 

З 01.04.2019 року відшкодування аптекам 

вартості безкоштовних для населення ліків за 

програмою «Доступні ліки» здійснює 

Національна служба здоров’я України.                             

В реалізації Урядової програми «Доступні 

ліки» на території Печерського району беруть 

участь 29 аптек різних форм власності.  

 

Протягом періоду функціонування 

електронного рецепту не зафіксовано жодного 

випадку звернень громадян щодо неналежного 

функціонування цієї системи. 

БЕЗКОШТОВНІ ТА ПІЛЬГОВІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ 



                   

 
Зубопротезування пільговим верствам Печерського району здійснюється на базі зубопротезного 

відділення КНП «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району.  

 

Протягом І півріччя 2019 року виконано безкоштовне  зубопротезування 89 особам.  

 

Зубопротезування виконано на суму 184,02 тисяч гривень з урахуванням вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 04.06.2015 № 389. 

БЕЗКОШТОВНІ ТА ПІЛЬГОВІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ 



                   

ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ 

З метою виконання наказу Департаменту охорони здоров`я від 22.02.2018 №179 «Про реалізацію 

проєкту «Лікар у Вашому домі» в місті Києві» у КНП «ЦПМСД» Печерського району організовано                

11 мультидисциплінарних бригад для медико – соціальної підтримки населення, що потребує 

додаткового соціального захисту.  

 

Протягом І півріччя 2019 року було проведено 114 виїздів до таких пацієнтів. Крім того, Комунальним 

некомерційним підприємством «ЦПМСД» Печерського району у місцях скупчення людей на території 

району організовано роботу двох пунктів із змінними локаціями для проведення експрес-

діагностування та виявлення захворювань на початковій стадії (цукровий діабет, хвороби системи 

кровообігу та ВІЛ-інфекції). 

 

Так, протягом І півріччя 2019 року силами лікувально-профілактичних закладів районного 

підпорядкування на наявність антитіл до ВІЛ обстежено 1376 осіб за допомогою «швидких тестів». 

Позитивний результат виявлено у 10 осіб (0,72% з числа обстежених). 

 



                   

ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ  

Силами лікувально-профілактичних закладів 

районного підпорядкування та відділу охорони 

здоров'я Печерської райдержадміністрації для 

мешканців району у І півріччі 2019 року 

організовано заходи в рамках Всесвітнього дня 

боротьби з онкологічними захворюваннями (лютий 

2019), Всесвітнього Дня здоров’я (квітень 2019), 

Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням 

(травень 2019).  

Щоквартально на базі жіночої консультації 

КНП «Консультативно – діагностичний центр» 

Печерського району проводяться заходи постійно 

діючого практикуму: «Печерську – здорове 

дитинство». Заходи серед іншого проводяться з 

метою підтримки грудного вигодовування в рамках 

Всесвітнього та Всеукраїнського тижнів грудного 

вигодовування.  

Відвідувачі заходів мають можливість 

набувати практичні навички (комплекси вправ для 

вагітних, догляд за молочними залозами), слухати 

лекції та отримувати відповіді фахівців на питання 

щодо догляду за новонародженими, немовлятами, 

гігієни та психології післяпологового періоду, 

партнерських пологів тощо. 



                   

ЛІКАР ДЛЯ КОЖНОЇ СІМ̕ Ї 

Згідно з вимогами Закону України «Про 

державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» Комунальне 

некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Печерського району 05.06.2018 року уклало з 

Національною службою здоров'я України 

Договір про фінансування.  

 

Станом на завершення І півріччя 2019 

року лікарями КНП «Центр первинної 

медико – санітарної допомоги» Печерського 

району було підписано декларації                                            

з 60665 пацієнтами (46,9% від загальної 

кількості населення або 66,5% від кількості 

пацієнтів, яких загалом можуть обслужити 

лікарі КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Печерського району 

згідно зі штатним розписом підприємства та 

нормативами, встановленими Національною 

службою здоров'я України). 



                   

БОРОТЬБА З КОРОМ 

Протягом 6 місяців 2019 року і в даний час в районі тривають 

заходи по боротьбі з підйомом захворюваності дитячого та дорослого 

населення на кір. Слід зазначити, що залучення якомога більшої 

частини нещепленого раніше населення до вакцинації 

супроводжується певними труднощами, пов’язаними з міцно 

вкоріненими негативістськими настроями українського суспільства 

стосовно вакцинації. Переважна більшість додаткових контингентів 

населення, що підлягали вакцинації, до завершення І півріччя 2019 

року охоплена щепленнями.  

Станом на 03.07.2019 року на обліку в КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Печерського району перебували 17898 

дітей у віці до 18 років, з них 12017 дітей мали 2 щеплення проти 

кору, 4730 дітей – 1 щеплення.  

  

 З метою попередження випадків групових захворювань учнів 

та вихованців дитячих навчальних закладів, забезпечення належного 

виконання Календаря профілактичних щеплень, в Печерському 

районі діє спільний наказ підрозділу з питань охорони здоров'я та 

управління освіти та інноваційного розвитку «Про організацію 

взаємодії медичних працівників загальноосвітніх навчальних 

закладів та закладів охорони здоров’я Печерського району».  

У червні 2019 року спільно з Департаментом охорони здоров’я 

КМДА, Департаментом освіти і науки КМДА в районі розпочато 

реалізацію сценарію розроблених Міністерством охорони здоров'я 

України додаткових заходів з імунізації населення проти кору. 



ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОГО  

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  

                   

 
 
 
 
 
 
 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЦЕ 

 

система юридичних, економічних, соціальних заходів, що 

здійснюються за  рахунок перерозподілу національного 

доходу з метою забезпечення встановлених соціальних 

стандартів життя для кожної людини в умовах дії 

соціальних ризиків.  



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  

                   

Економічні 

Юридичні 

Соціальні 

 
Заходи соціальної підтримки та соціального 

захисту 

 



ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ 

                    

 
 

МАТЕРІАЛЬНА ПІДТРИМКА УРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ  

ОСІБ ТА СІМЕЙ З ДІТЬМИ 

Сім’ї  з дітьми – 3550 

Особи – 2011 

Загальна кількість допомог 5661  



ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ 

                    

 
 

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ОПЛАТУ  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Пільги на житлово-

комунальні послуги 

 -  5828 осіб 

 

Житлові субсидії 

 - 5896 осіб 

  

Адресна допомога ВПО на покриття витрат на проживання і 

оплату ЖКП:  

 

-1193 особи 

 
 



ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ 

                    

 
 

Компенсаційні виплати особам, що постраждали  

внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 

10 видів виплат 

отримує  

 

5821 особа 



ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ 

                    

 
 

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 

приміщення 

 
Постанова Кабінету Міністрів України від 

18.04.2018 № 280 – 2 особи; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

28.03.2018 № 214 – 3 особи; 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 

19.10.2016 № 719 – 2 особи. 

 Загальна сума призначеної компенсації  

 11 млн. 736 тис грн 



СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ  

                   

Забезпечення роботи соціальної складової картки  

«Картка киянина» 

 

Здійснено ідентифікацію карток  «Картка киянина»  

для 2004 осіб  

 



СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ  

                    

 
 

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації 

осіб з інвалідністю та оздоровлення дітей пільгових 

категорій 

 

Охоплено 3197 осіб 



СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ  

                   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку  

з похилим віком, хворобою, інвалідністю 

Направлення до 

Територіального центру 

Запити 

Прийняття рішення про 

обслуговування 

Заява 



ЮРИДИЧНІ ЗАХОДИ 

                    

 
 

 

Встановлення спеціального правового статусу 

деяким категоріям осіб  
 

Контроль за дотриманням прав повнолітніх 

недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких 

обмежена 

Контроль за дотриманням законодавства щодо 

призначення та виплати державних соціальних  

допомог та здійснення позовної роботи 

 

Контроль за правильністю нарахування пенсій 
 



                   

ЮРИДИЧНІ ЗАХОДИ 

  

  Спеціальний правовий статус особи – сукупність 

елементів, що характеризують правове положення окремих 

категорій громадян та осіб (дітей, студентів, 

військовослужбовців, робітників, посадових осіб, членів тих 

чи інших організацій, інвалідів війни та праці, пенсіонерів та 

інших).  



                   

ЮРИДИЧНІ ЗАХОДИ 

  

ветеранам праці   81 

За 1 півріччя 2019 року встановлено статус та видано 

посвідчень, що його підтверджують 415 особам: 

сім'ям загиблих (померлих) ветеранів війни 1 

особам з інвалідністю внаслідок війни  61 

учасникам Революції Гідності  4 

особам, які постраждали в наслідок 

Чорнобильської катастрофи 
268 



                   

ЮРИДИЧНІ ЗАХОДИ 

Контроль за дотриманням законодавства щодо виплати державних  

соціальних допомог 

Проведено  обстежень матеріально-побутових умов для призначення 

субсидій, державної соціальної допомоги та для перевірки 

достовірності інформації про  фактичне місце проживання внутрішньо 

переміщених осіб  

Прийнято на дому заяв на різні види допомоги від маломобільних осіб  

Отримувачами допомог  повернуто надміру виплачені кошти 

1235 

18 

24 782,50 

грн 

Станом на 01.07.2019 у провадженні в судах різних інстанцій 

знаходиться судових справ 
35 



                   

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  

 

 

15 

 бюджетних 

програм 

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ 

16  

комісій та робочих 

груп при 

Печерській  РДА 

43  

види 

державних 

соціальних 

допомог 

76 млн 095 тис грн 



Дякуємо за увагу 


