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ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА ТА ПРОГРАМИ 

СОЦІАЛЬНОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В ЧАСТИНІ 

ОСВОЄННЯ КОШТІВ, ДЕ ГОЛОВНИМ РОЗПОРЯДНИКОМ Є 

РАЙОННІ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Виконання бюджету міста Києва по головному розпоряднику коштів 

«Печерська районна в місті Києві державна адміністрація» за І півріччя 2019 

року. 

Для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів 

бюджету міста Києва в Печерському районі, головним розпорядником коштів 

визначено Печерську районну в місті Києві державну адміністрацію.  

Рішенням сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467                   

«Про бюджет міста Києва на 2019 рік» (із урахуванням змін та доповнень) по 

Печерському району затверджений загальний обсяг видатків в сумі 985,7 млн 

грн, в тому числі видатки загального фонду 861,6 млн грн, видатки 

спеціального фонду 124,1 млн грн.  

З метою реалізації Стратегії розвитку системи управління державними 

фінансами в місті Києві на виконання наказу Міністерства фінансів України   

№836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» в 2019 році 

бюджет міста Києва був сформований та затверджений на основі програмно-

цільового методу. Основним елементом ПЦМ є бюджетна програма. 

Розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації    

№ 90 від 13.02.2019  «Про затвердження паспортів бюджетних програм  на 2019 

рік» (із урахуванням змін та доповнень) затверджено 31 паспорт за 

бюджетними програмами. Мета кожної бюджетної програми визначена                                  

у паспорті.  

Більшість видатків бюджету традиційно були спрямовані на                 

соціально – культурну сферу (освіта, соціальний захист і соціальне 

забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт). У звітному 

періоді сукупна частка цих видатків у структурі видатків бюджету становила 

84,9 % (337,2 млн грн).  

Виконання видаткової частини загального фонду по головному 

розпоряднику коштів «Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація» за І півріччя 2019 року склало 397,3 млн грн, або 81,9 % до 

уточненого плану. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень, 

потреби розпорядників коштів у відповідних видатках та наявного фінансового 

ресурсу. У першочерговому порядку профінансовані видатки на захищені 

статті витрат, виконання яких склало 367,0 млн грн, або 92,4% всіх видатків 

загального фонду, з них: 

 заробітна плата з нарахуваннями – 323,7 млн грн; 

 оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії – 32,4 млн грн; 

 харчування – 9,5 млн грн; 

 надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам – 

1,4 млн грн. 



У першому півріччі 2019 року забезпечено своєчасну та в повному обсязі 

виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та в повному обсязі 

проведені розрахунки за спожиті тепло-енергоносії бюджетними установами.  

Виконання по іншим статтям видатків на утримання бюджетних установ 

району склало 30,3 млн грн, в тому числі 19,0 млн грн -  видатки на житлово-

комунальне господарство. 

На функціонування і розвиток закладів освіти Печерського району за 

рахунок видатків загального фонду бюджету передбачено кошти по 8 

програмах, виконання яких склало 310 млн грн, або 81,4% до плану.   

Основні напрямки використання коштів: 

- встановлення та обслуговування питних фонтанчиків у закладах освіти – 

заплановано 1,4 млн грн, кошти не використані; 

- протипожежні заходи – заплановано 26,3 млн грн., використано 0,4 млн 

грн; 

- заміна ламп на енергоощадне освітлення – заплановано 7,7 млн грн, кошти 

не використані; 

- заходи з Національно-патріотичного виховання «Джура» - план 50,0 тис 

грн, виконано 28,7 тис грн; 

- Нова Українська школа – 7,3 млн грн, виконано 1,7 млн грн. 

По спеціальному фонду (бюджету розвитку) виконання склало 4,7 млн 

грн, в тому числі 1,9 млн грн на придбання обладнання та 2,8 млн грн -  

проведення капітальних ремонтів.  

Для задоволення культурних потреб населення району по галузі 

«Культура і мистецтво»  передбачені видатки по 3 програмах, виконання яких 

по загальному фонду склало 8,0 млн грн, або 81,5%. 

Кошти спеціального фонду по галузі «Культура і мистецтво» 

передбачені в сумі 1,0 млн грн. Станом на 01.07.2019 не використовувались. 

На утримання установ соціального захисту та соціального 

забезпечення населення з загального фонду бюджету передбачені  видатки  по 

5 програмах. Виконання складає 10,4 млн грн, або 88,2% до плану першого 

півріччя.  

Кошти спеціального фонду по галузі «Соціальний захист» передбачені у 

сумі 30,0 тис грн для придбання обладнання по програмі підтримка 

функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Станом 

на 01.07.2019 не використовувались. 

На функціонування  соціальних  програм і заходів  з питань сім’ї, дітей 

та молоді видатки на 2019 рік затверджені в сумі 9,7 млн грн по 2 програмах. 

Виконання плану І-го півріччя становить 87%, або 4,6 млн грн.  

Кошти спеціального фонду по галузі «Молодіжна політика» не 

передбачені. 

На утримання установ фізичної культури та спорту, проведення 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи затверджено видатки в 

сумі 10,1 млн грн на рік. Виконання плану першого півріччя становить 4,2 млн 

грн, або 83,0 %. На придбання предметів довгострокового користування по 



галузі «Фізична культура та спорт»  передбачені кошти спеціального фонду в 

сумі 109,4 тис грн. Станом на 01.07.2019 кошти не використовувались. 

По програмі «Керівництво і управління Печерською районною в місті 

Києві державною адміністрацією» на перше півріччя затверджені видатки в 

сумі 49,9 млн грн. Виконання становить 41,1 млн грн,  або 82,4 %.   

На придбання предметів довгострокового користування по галузі 

передбачені кошти спеціального фонду в сумі 1,8 млн грн. Станом на 

01.07.2019 витрачено 0,6 млн грн. 

По галузі «Житлово-комунальне господарство» затверджена 1 

програма по загальному фонду бюджету – «Організація благоустрою населених 

пунктів», виконання якої склало 19,0 млн грн, або 85,2% до плану.  

- поточні видатки цільового фонду спеціального фонду бюджету в сумі 

16,9 млн грн на благоустрій території району (утримання КП УЗН). Виконання 

склало 6,3 млн грн, або 75,7%.    

Крім, того у 2019 році в рамках проекту «Громадський бюджет міста 

Києва» у Печерському районі реалізовується вісім громадських проектів: 

5 проектів по галузі Освіта, 

2 проекти по галузі «Житлово-комунальне господарство»: 

- «Дитячий майданчик з інклюзивними елементами, за адресою: вулиця 

Предславинська, 38»; 

- Зелений бульвар; 

 1 проект «Сучасний сервіс в Шостій київській державній нотаріальній 

конторі! Відремонтуємо контору разом!» потребував вирішення майнового 

питання. З метою реалізації даного проекту Київською міською радою 

прийнято рішення №891/7547 від 16.05.2019 про збільшення розміру статутного 

капіталу комунальних підприємств Керуюча компанія по обслуговуванню 

житлового фонду. Головним розпорядником коштів підготовлений проект  

розпорядження КМДА про перерозподіл видатків. 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ЕКОНОМІЧНОГО І 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА НА 2018-2020 РОКИ В 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ 
 

Рішенням сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 

прийнята Програма  економічного і соціального розвитку міста Києва на 

2018-2020 роки.  

Вперше Програма розроблена на середньостроковий період і є 

деталізованим плановим документом реалізації Стратегії міста Києва до 2025 

року.  

В основу Програми покладені ключові положення Стратегії реформ – 2020, 

Державної стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року і галузевих загальнодержавних та міських 

цільових програм. 



В районі, для реалізації поставлених завдань, розроблено та розпорядженням 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації  від 26.01.2018                  

№ 81 затверджено план заходів.  

Завдання та заходи Програми узгоджені з бюджетом . В процесі виконання 

Програма може уточнюватись та корегуватись відповідно до рішень міської 

ради та районних розпоряджень. 

Важливою складовою Програми є Програма капітальних вкладень та 

капітальних ремонтів. Функцію замовника по виконанню робіт Печерська 

районна в місті Києві державна адміністрація визначила виконувати 

Управління житлово – комунального господарства та будівництва та Керуючу 

компанію по утриманню житлового фонду Печерського району. 

В програму капітальних вкладень включено один об’єкт: 

Реконструкція з надбудовою будівлі, розташованої на території школи І-ІІІ 

ступенів №5 на вул. Тимірязєвська, 36, для створення навчально-виховного 

комплексу . На поточний рік передбачено кошти у сумі 5 млн 200 тис грн. 

Для проведення капітальних ремонтів, на звітну дату, передбачено 64 млн 

883,5 тис грн. 

Кошти були розподілені  по галузям, наступним чином: 

Житлово-комунальне господарство 

Запланований обсяг видатків – 50 млн 883,5 тис грн. 

Освіта 

Запланований обсяг видатків – 13 млн грн. 

Культура 

Запланований обсяг видатків – 1 млн грн. 

Враховуючи, що для забезпечення використання запланованих коштів треба 

виконати передбачені законодавством дії, а саме: провести тендерні закупівлі, 

провести експертизи, відсоток виконання робіт на звітну дату склав 18,4 

відсотки,  в абсолютних одиницях це 11 млн  904,5 тис грн.  

В галузевому розрізі: 

Житлово-комунальне господарство 

Виконано робіт– 8 млн 011,3 тис грн (15,8 % від плану  по ЖКГ) 

Освіта 

Виконано робіт– 3 млн 658,4 тис грн (28,1 % від плану по освіті) 

Культура 

Виконано робіт станом на 01.07.2019 – 234,8 тис грн (23,5 % від плану  по 

культурі)  

Житлово-комунальне господарство. 

Капітальний ремонт сходових клітин: 

Завершено станом на 01.07.2019 – 12 об’єктів  на загальну суму 4 млн 548,1 

тис грн, а саме: 

- 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. 

Освіта. 

Завершено станом на 01.07.2019 – 1 об’єкт  на суму 396,0 тис грн, а саме: 

Капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального закладу № 653, 

вул. Гусовського, 2-А. 

 

СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  

ГОСПОДАРСТВА В РАЙОНІ,  ВИКОНАННЯ  

ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ  

 

На території Печерського району здійснюють свою роботу три 

комунальних підприємства: 

- КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району 

м. Києва»; 

- КП по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва; 

- КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» 

Печерського району.  

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 

району м. Києва». 

Одним із основних напрямків підприємства є утримання будинків та 

прибудинкових територій в належному санітарному стані та постійна робота 

над поліпшенням благоустрою. 

На утриманні підприємства перебуває 672 житлові будинки (що складає 

70% від загальної кількості житлових будинків Печерського району).  

Площа, прибирання якої здійснює підприємство:  

- 455,54 тис кв м тротуарів; 

- 548,48 тис кв м прибудинкових територій. 

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського 

району м. Києва 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 195,36 тис кв м. 

На утримання балансових територій у І півріччі 2019 року підприємством  

витрачено 25333,2 тис грн. 

КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на 

них» Печерського району м. Києва проводить роботи з утримання об'єктів 

вулично-дорожньої мережі району в належному технічному та санітарному 

стані. 

На утриманні підприємства перебувають: 



- автомобільні дороги протяжністю 99,7 км; 

- тротуари загальної площею 246,1 тис кв м.  

 З початку року протягом зимового періоду комунальними 

підприємствами району проводилися роботи із належного утримання території 

району, здійснювалось очищення закріплених територій від снігу та ожеледі, як 

у ручному режимі, так і за допомогою спецтранспорту. 

 Так, за звітній період комунальними підприємствами Печерського району 

було використано: 

7459 т піскосуміші,  

3793 т палива,  

вивезено 25331 т снігу. 

 Разом з тим слід зауважити, що оскільки Печерський район є 

центральним районом міста Києва, на його території проводиться велика 

кількість урочистих та святкових заходів, під час яких район відвідує велика 

кількість людей. Також в Печерському районі багато учбових закладів, ділових 

центрів, офісів тощо, відповідно протягом доби в Печерськом районі перебуває 

значна кількість громадян. 

Викладене передбачає і зумовлює додаткове навантаження на комунальні 

підприємства району, працівниками яких оперативно вживаються заходи з 

прибирання закріплених територій. 

В той же час, на території Печерського району є безгосподарні території 

(площею 5,286 га), прибирання яких періодично здійснюється силами  

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району 

м. Києва» та КП УЗН Печерського району. 

 Окрім житлових будинків, які перебувають в оперативному управлінні 

Печерської РДА (672), на території Печерського району розташовані також 265 

житлових будинків інших форм управління: відомчої належності (63), ОСББ 

(99), ЖБК (29) та приватні товариства (74).  

 Середній вік житлового фонду Печерського району на сьогодні складає 

близько 60-70 років (467 будинків відносяться до застарілої забудови), 

відповідно для підтримання його у належному технічному стану необхідні 

значні капіталовкладення. 

Зокрема на проведення капітальних видів робіт  в будинках, які 

перебувають в управлінні КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Печерського району м. Києва» необхідно близько 700 млн грн, а це 

капітальні ремонти покрівель, фасадів, інженерних мереж, сходів та ін. 

Житлові будинки Печерського району облаштовані 1228 ліфтами, в тому 

числі в житлових будинках комунальної власності – 719 ліфтів, із них: 

- відпрацювали термін експлуатації (понад 25 років) в житлових будинках 

комунальної власності – 417 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 

Департаменту 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.   

За І півріччя 2019 року виконані роботи по заміні 4 ліфтів у житлових 

будинках за адресами: 

- бульв. Лесі Українки, 17 під’їзд 1;  

- пров. Лабораторний, 26-а, під’їзд 1; 

- бульв. Лесі Українки, 18-а, під’їзд 1; 

- вул. Саперне поле,26-а, під’їзд 1;  

На даний час проводяться роботи по заміні 8 ліфтів, а саме: 

- бульв. Дружби Народів, 18/7, під’їзд 1; 

- вул. Івана Федорова, 6-а, під’їзд 1;  

- вул. Велика Васильківська, 129, під’їзд 4; 

- вул. Генерала Алмазова, 6, під’їзд 1 (вантажний); 

- вул. Генерала Алмазова, 6 (пасажирський); 

- вул. Панаса Мирного, 11 під’їзд 2  

- вул. Леоніда Первомайського,4 під’їзд 1; 

- вул. Леоніда Первомайського, 4 під’їзд 2. 

Замовник виконання робіт із заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів 

- КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції 

«Київбудреконструкція». 

У порівнянні з 2017 роком збільшилась планова кількість ліфтів із 

виконання робіт по їх заміні (реконструкції). Так, у І півріччі 2019 року 

виконано робіт вдвічі більше ніж у 2017 та 2018 роках. 

За отримані кошти по складовій тарифу «Поточний ремонт», протягом 

звітного періоду КП «Керуюча компанія» виконано роботи з поточного 

ремонту:  

 покрівель у 53 житлових будинках; 

 фасадів у 83 житлових будинках; 

 сходових клітин у 38 житлових будинках.  

 ремонт ганків 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 та видалено 209 сухостійних дерева; 

 влаштовано 2 пандуси на ганках житлових будинків; 

 влаштовано 7 П-подібних огорож для контейнерів.  

З 2019 року, з метою забезпечення комфортних умов проживання киян, на 

сьогодні в місті Києві реалізується програма реконструкції, реставрації, 

проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у 

багатоквартирних будинках міста Києва, які експлуатуються більше 10 років, 



де більша частина коштів фінансується з бюджету міста Києва, участь у якій 

пропонується співвласникам будинків. 

Цією 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 %. 

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 багатоквартирним будинком 

здійснюють його співвласники. 

У зв′язку із зазначеним, проводиться відповідна робота по інформуванню 

населення щодо доцільності та переваг створення ОСББ та обрання управителя 

в житлових будинках, а саме: надаються консультації зацікавленим мешканцям, 

проводяться зустрічі з ініціативними групами тощо. 

Так, в зв′язку із самоусуненням державного підприємства 

«Рембудексплуатація», у якого на обслуговуванні перебувало 3 житлових 

будинки, розташованих на території Печерського району, виникли проблеми із 

обслуговуванням будинків, вивезенням сміття з прибудинкових територій 

тощо. Відповідними службами району було проведено роботу з співвласниками 

будинків щодо необхідності обрання управителя або створення ОСББ для 

подальшого належного утримання будинків.  

Так, організувавшись, співвласники вказаних будинків, обрали форму 

управління, уклавши договір з КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Печерського району м. Києва».  

Хочу зазначити, що станом на звітний період, в Печерському районі 

створено 193 ОСББ в 202-ох житлових будинках різних форм власності (в тому 

числі в І півріччі 2019 році створено 4 ОСББ). 

Переваги створення ОСББ також полягають в тому, що співвласники 

будинку, в якому зареєстровано ОСББ можуть не тільки ефективно управляти 

будинком, а й приймати участь у програмі співфінансування з 

енергоефективності (70/30), яка затверджена рішенням Київської міської ради 

від 26.12.2014 № 865/865 не чекаючи виділення коштів з бюджету міста.  

Суть даної програми полягає в тому, що співвласники сплачують лише   

30% вартості робіт, а 70 % сплачується з бюджету м. Києва.  

Також, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                         

від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері 

енергоефективності та енергозбереження», держава відшкодовує  ОСББ і ЖБК 



частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного 

обладнання та матеріалів. 

Так, протягом 2016-2019 років, участь у зазначеній програмі  прийняло 27 

ОСББ/ЖБК завдяки якій, співвласники будинку виконали роботи з 

енергоефективності та поліпшили технічний стан своїх будинків. 

Приклад: ЖБК «Машинобудівник» вул. Велика Васильківська, 101 тричі 

приймало участь у програмі співфінансування, та виконали в будинку роботи: 

заміна вікон на енергозберігаючі, влаштування ЛЕД освітлення, перекладання 

стояків електроживлення, капітальний ремонт даху та його утеплення, 

встановлення ІТП та утеплення фасаду будинку.  

Методичні матеріали та зразки документів щодо створення ОСББ або 

обрання Управителя висвітлено на сайті Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації https://pechersk.kyivcity.gov.ua/ → розділ «Діяльність» 

→ ЖКГ та будівництво → Створення та діяльність ОСББ/Управління 

багатоквартирним будинком. Також, за консультаціями з даного питання 

співвласники можуть звернутись до відділу по роботі та створенню ОСББ, за 

адресою: вул. Московська, 37/2, каб. № 12, тел.: (044) 288-59-38. 

 

ЗАХОДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З МЕТОЮ НАЛЕЖНОГО 

ПРОВЕДЕННЯ ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ 

 

Теплопостачання житлових будинків та соціально-побутової сфери 

здійснювалось у стабільному робочому режимі. 

Проблемними питаннями протягом минулого опалювального періоду 

2018/2019 були  

- низькі параметри подачі теплоносія з ТЕЦ-5, внаслідок чого була 

відсутня можливість забезпечити належним теплопостачанням мешканців 

житлових будинків району; 

- також зношеність інженерних мереж, на яких часто відбувалися 

пошкодження, що спричиняли відключення житлових будинків від 

централізованого опалення. 

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. 

Ліквідації аварій здійснювались у найкоротші терміни працівниками КП 

«Київтеплоенерго», житлово-експлуатаційних дільниць та аварійними 

бригадами КП «Керуюча компанія», які укомплектовані персоналом 

відповідної кваліфікації, та забезпечені необхідним обладнанням, 

інструментами, матеріалами, автотранспортом, засобами індивідуального 

захисту та мобільним зв’язком.  

З 06 квітня 2019 року розпочалось відключення систем опалення на 

об’єктах соціальної сфери та в житлових будинках, а вже з 15 квітня почалася 

підготовка до нового опалювального періоду. Відповідно до наданих доручень, 
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комунальними підприємствами району та відповідними службами були 

розроблені заходи по підготовці господарства району до роботи в осінньо-

зимовий період.  

В райдержадміністрації створено оперативний районний штаб для 

здійснення постійного контролю за підготовкою підприємств, установ і 

організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років та його сталого 

проходження за участю відповідних служб району: КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва», житлово-

експлуатаційних дільниць, комунального підприємства по утриманню зелених 

насаджень, комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління 

по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського 

району», відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини, 

управління освіти та інноваційного розвитку, управління охорони здоров’я, 

управління праці та соціального захисту населення, інспекторів Державної 

інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і 

теплової енергії у місті Києві Держенергонагляду у центральному регіоні, 

відповідного підрозділ КП «Київтеплоенерго» та представника РЕВМ ПрАТ 

«АК «Київводоканал». Двічі на місяць проводились засідання штабу, на яких 

відповідальні служби звітували про хід підготовки та виконання запланованих 

заходів до опалювального сезону.  

У Печерському районі до опалювального сезону 2019-2020 років 

готувались 909 житлових будинків всіх форм власності. 

Також готувались об’єкти соціально-культурної сфери, а саме: 

- 54 заклади освіти, із них 47 окремо розташованих (22 садочки, 25 шкіл); 

- 17 закладів медицини (з низ 3 районного підпорядкування); 

- 27 закладів культури (з них 3 районного підпорядкування); 

- 2 територіальних центра соціального обслуговування; 

- - 2 клуби за місцем проживання: «Бригантина» вул. Підвисоцького, 12-А та 

«Чайка» - вул. Марії Приймаченко, 8.  

КП «Керуюча компанія» під час підготовки житлового фонду до осінньо-

зимового періоду 2019/2020 років за перше півріччя було виконано основних 

видів робіт на 50 % згідно плану, було підготовлено 337 житлових будинків:  

КП «Керуюча компанія» було виконано такі види робіт:  

- перевірено та підготовлено 337 систем опалення, холодного 

водопостачання та каналізації, 222 системи централізованого гарячого 

водопостачання та 337 електросистеми і 327 електрощитових; 

- відновлено опалення сходових клітин у 5 будинках; 

- перевірено та відновлено герметизацію 2553 інженерних вводів; 

- виконано частковий ремонт систем централізованого ГВП в 16 

житлових будинках; 

- виконано частковий ремонт систем централізованого опалення в                           

9 житлових будинках та промито 337 систем центрального опалення; 

- відремонтовано та замінено 331 пог. м ізоляції трубопроводів ЦГВП та 

ЦО у підвалах, на горищах та техповерхах у 37 житлових будинках; 



- відремонтовано 6 електрощитових та замінено 197 пог.м 

внутрішньобудинкових електромереж; 

- відремонтовано 41492 кв. м покрівель 44 житлових будинків; 

- заготовлено 25 лопат, 25 скребків та 300 тон посипкового матеріалу                   

(100 тон піску та 200 тон солі). 

У рамках підготовки до зимового періоду 2019-2020 року 

підприємствами було проведено роботи із підготовки снігоприбиральної 

техніки (КП КК – 14 одиниць, КП ШЕУ – 43 одиниці, КП УЗН – 11 одиниць), 

здійснено закупівлю посипкового матеріалу.  

Заклади соціальної сфери у звітний період готувались також 

відповідно до затвердженого плану заходів. Критичних ситуацій у підготовці не 

було.  

 

Стан контролю за благоустроєм району, контролю та протидії 

розміщенню несанкціонованих місць стихійної торгівлі та самовільному 

встановленню тимчасових споруд та реалізація державних  

 

За І півріччя  2019 року фахівцями відділу було 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). 

В межах повноважень відділу вживаються заходи щодо опрацювання 

спеціалістами звернень громадян, які записуються на особистий прийом з 

питаннями, 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 з 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. 

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». 

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. В 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. 

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 припис, 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, 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. 

 

Заходи, які вживаються відділами з питань майна комунальної власності, 

для передачі вільних нежитлових приміщень в оренду та надходження 

коштів за оренду до бюджету 

 

На виконання делегованих Київською міською радою та її виконавчим 

органом повноважень у сфері управління комунальною власністю 

територіальної громади міста Києва Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація за І півріччя 2019 року здійснювала функції щодо реалізації 

державної політики у сфері управління комунальною власністю територіальної 

громади міста Києва, а саме виступала орендодавцем щодо нерухомого майна, 

яке передане до сфери управління, у встановленому законодавством 

та нормативно – правовими актами порядку. 

Порядок оформлення орендних відносин на нерухомі об’єкти 

комунальної власності територіальної громади м. Києва регулюється Законом 

України «Про оренду державного та комунального майна» та Положенням про 



оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням 

Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280. 

Зазначаємо, що Печерська районна вмісті Києві державна адміністрація 

діє таким чином і в такий спосіб, щоб не ослаблювати економічних показників 

територіальної громади міста Києва. 

З метою ефективного використання майна територіальної громади міста 

Києва, переданого до сфери управління Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації, структурним підрозділом Печерської 

райдержадміністрації – відділом з питань майна комунальної власності 

відповідно до зазначеного Положення, на підставі інформації, яка надається 

підприємствами – балансоутримувачами, формуються переліки майна, які 

можуть бути передані в оренду.  

Зазначений перелік оприлюднений на офіційному веб-порталі Київської 

міської державної адміністрації та на сайті Печерської райдержадміністрації 

станом на І півріччя 2019 року  в кількості 155 об’єків. 

Також в І півріччі 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 комунальної власності та 2 оголошення про конкурс на 

право оренди нежитлових приміщень по 8 об’єктах оренди. 

В першому півріччі 2019 року проведено два засідання постійно діючої 

конкурсної комісії Печерської районної в місті Києві державної адміністрації на 

право оренди майна територіальної громади міста Києва, на яких на 

конкурсних засадах передано в орендне користування 5 об’єктів нерухомості. 

Розмір орендної плати за результатами конкурсу за оренду зазначених 

приміщень в сумі складає близько 128 тис грн без ПДВ за перший місяць 

оренди, що на 64 % більше від стартового розміру орендної плати. 

Станом на 01 липня 2019 року 256 орендарям було передано в оренду 

близько 29000 кв. м нежитлових приміщень комунальної власності, 

що віднесені до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації та перебувають на балансі підпорядкованих комунальних 

підприємств та установ. 

За орендоване майно комунальної власності територіальної громади міста 

Києва за І півріччя 2019 року:  

 нараховано орендної плати – 14 млн 136 тис. 523 грн; 

отримано орендної плати – 14 млн 530 тис 357 грн; (без ПДВ, переплат) 

Співвідношення отриманої орендної плати за 6 місяців 2019 року 

становить  – 103 %. Тобто, за І 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. 

Хочу повідомити, що за І півріччя 2019 року по рейтинговому показнику 

діяльності районних в місті Києві державних адміністрації за показником 



співвідношення отриманої орендної  плати до нарахованої Печерська 

райдержадміністрація отримала 1 місце серед районів. 

 

Табл.1. Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої 

 
Однак є проблемні питання, а саме: 

сума заборгованості за оренду комунального майна станом на 1 липня 

2019 року складає 3 млн 099 ти грн. 

Тому, на виконання пункту 5 розпорядження Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації  від 11 листопада 2011 року  № 553 «Про 

створення Комісії по розгляду питань погашення заборгованості з орендної 

плати комунального майна територіальної громади міста Києва, переданого до 

сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації» 

щомісяця проводяться засідання комісії по розгляду питань погашення 

заборгованості з орендної плати та контролю за виконанням умов договорів 

про передачу в оренду майна територіальної громади міста Києва. На 

зазначеній комісії заслуховуються орендарі – боржники, по результатах 

заслуховування надаються доручення підприємствам - балансоутримувачам,   

які є отримувачами орендних платежів.  

 

Табл.2. Співвідношення суми заборгованості до початку поточного року 

 
Також, до орендарів – боржників юридичною службою комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
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Печерського району м. Києва» (як комунальне підприємство, що має найбільшу 

суму заборгованості) протягом І півріччя 2019 року вжиті наступні заходи : 

- направлено 52 (п’ятдесят дві) приписи-претензії на суму                             

1 млн 032 тис грн; 

- направлено 15 позовних заяв до суду про виселення та стягнення 

заборгованості на суму 797 тис грн; 

- отримано рішень суду на користь КП «Керуюча компанія» – 13, з яких 

- 8 про стягнення заборгованості та 1 – про витребування майна з чужого 

володіння, 3 - про виселення з нежитлового приміщення; 

- на розгляді в судах перебуває 18 справ. 

В результаті спільної співпраці Печерської адміністрації та підприємств – 

балансоутримувачів спостерігається зменшення заборгованості з орендної 

плати за користування майном комунальної власності територіальної громади 

міста Києва до початку року н 8 % . 

Також, з метою захисту майнових інтересів територіальної громади міста 

Києва, недопущення вибуття приміщень зі сфери управління 

райдержадміністрації та комунальної власності територіальної громади міста 

Києва, 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’єктів нерухомості. Загалом, станом на 01 

липня 2019 року, право власності зареєстровано на 322 об’єкти нерухомості зі 

719, що становить 45 % від загальної їх кількості. Зазначена робота 

проводиться і надалі. 

 

СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ 

НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ В РАЙОННИХ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ  

 

Основні документи, якими керується відділ у своїй роботі  

1. конституцією України та законами України; 

2. указами  Президента України, Кабінету Міністрів України; 

3. наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; 

4. розпорядженнями голови міської та районної держадміністрації; 

5. регламентом районної державної адміністрації.  

Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації державної 

політики з житлових питань. 

Основні напрямки діяльності відділу:  

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. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;  



3. бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови 

райдержадміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними 

розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;  

4. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб;  

5. бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально - 

економічного та культурного розвитку району;  

6. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;  

7. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;  

8. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом 

повноважень;  

9. здійснює передбачені законом галузеві повноваження.  

10.  постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом 

повноважень;  

11.  організовує роботу з укомплектуванням, зберігання та використання 

архівних документів;  

12. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної 

підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з 

охорони праці, пожежної безпеки;  

13. приймає участь у забезпеченні захисту персональних даних;  

14. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 

інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;  

15. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян; 

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів 

відповідних місцевих рад;  

16. надає адміністративні послуги, а саме: приймає від управліня (центру) 

надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації 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 районній в місті Києві державній адміністрації, 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 районної 

в місті Києві державної адміністрації;  

17. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування: 

1) веде автоматизований облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов та передає дані на магнітних носіях до Департаменту 

будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації); 

2) оформлює ордери на жилі та службові жилі приміщення; 

3) приймає по актах від Департаменту будівництва та житлового 

забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) житлову площу. Акти затверджуються головою 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації; 



4) передає до Департаменту будівництва та житлового забезпечення 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) інформацію щодо житлової площі поточного звільнення згідно з 

повідомленням КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Печерського району міста Києва» та вносить пропозиції про подальше її 

використання; 

5) веде поточний облік всієї наданої житлової площі громадянам району в 

поточному році; 

6) формує Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов;  

18. Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації про: 

1) взяття на квартирний облік, внесення змін до облікових справ, зняття з 

квартирного обліку мешканців Печерського району міста Києва; 

2) взяття на соціальний квартирний облік внесення змін до облікових справ, 

зняття з соціального квартирного обліку мешканців Печерського району міста 

Києва: 

3) надання жилих приміщень мешканцям Печерського району міста Києва 

(черговикам); 

4) затвердження спільних рішень адміністрації підприємств, установ, 

організацій Печерського району і відповідних профспілкових комітетів про 

взяття на квартирний облік, внесення змін в облікові справи, зняття з 

квартирного обліку працівників підприємств, установ, організацій Печерського 

району міста Києва; 

5) включення жилих приміщень до числа службових підприємств, установ, 

організацій Печерського району міста Києва та виключення жилих приміщень з 

числа службових підприємств, установ, організацій Печерського району міста 

Києва; 

6) затвердження рішення адміністрації підприємств, установ, організацій 

Печерського району про надання службової жилої площі працівникам 

підприємств, установ, організацій Печерського району міста Києва; 

7) затвердження спільних рішень адміністрації підприємств, установ, 

організацій Печерського району і відповідних профспілкових комітетів про 

надання жилої площі працівникам підприємств, установ, організацій 

Печерського району міста Києва.  

 За перше півріччя відділом обліку та розподілу житлової площі 

підготовлено та проведено: 

1. 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.  



2. Прийом з житлових питань громадян та представників підприємств, 

установ,організацій Печерського району з квартирних питань – 382 особи.  

3. Видано 170 довідок про перебування на черзі квартирного обліку 

черговиків Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та 21 про 

не перебування на черзі квартирного обліку.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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).  

7. 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.  

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. 

Порушень термінів виконання доручень керівництва районної державної 

адміністрації, звернень громадян та представників підприємств установ та 

організацій з житлових питань не було. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ  

ОСВІТНІХ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ  

У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РАЙОНУ 

 

У Печерському  районі м. Києва функціонують різні типи навчальних 

закладів, зокрема : 

Комунальної форми власності - 24 

 Шкіл І-ІІІ ступенів – 6; 

 Спеціалізованих шкіл – 6; 

 Ліцеїв – 6; 

 Гімназій – 6; 



 Вечірня (змінна) школа  - 1; 

Приватної форми власності - 5 

 Спеціалізована школа І-Ш ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов 

«інтелект» 

 ТОВ «Учбовий комплекс «Олександрійська гімназія» 

 ТОВ  «НВК «Новопечерська школа»; 

 ТОВ «Фокус освіти» 

 ТОВ «Мейнстрім» 

Інших форм підпорядкування -2  

 Українська міжнародна школа (МОНУ) 

 Київський військовий ліцей імені Івана Богуна (МОУ) 

У 2018 – 2019 навчальному році у 25  закладах  загальної середньої освіти 

комунальної форми власності  Печерського району міста Києва навчається     в 

1-11 класах 14 325 учнів.  

Усі заклади загальної середньої освіти Печерського району працюють в 

одну зміну. Мережа закладів задовольняє потреби мешканців району. 

Навчальний процес організовано за інституційною  та індивідуальною формами 

навчання.  

У закладах освіти району працює 2068 педагогічних працівників, з них: 

заслужений учитель України – 57. Заслужений працівник України – 12. 

Заслужений працівник культури -2, Заслужений діяч культури – 2, Заслужений 

діяч мистецтв -1, Заслужений тренер України -1, Народний учитель Україии -1, 

спеціалісти вищої категорії -948, спеціаліст І категорії -213, спеціаліст ІІ 

категорії -261, спеціаліст -478, Кандидати наук -28. 

8627 учнів у 2018 – 2019 навчальних років  вивчали поглиблено 12 предметів 

інваріантної складової:  : 

- 6631 учнів - англійську мову, що становить 66% від загальної кількості учнів 

району;  

- 532 учнів  -  німецьку мову, що становить 7%;  

- 428 учні - французьку мову (2%);  

- 159 учнів - грецьку мову (2 %); 

- 245 учнів - російську мову (6%); 

- 330 учнів - інформатику (4 %); 

- 794 учня - математику (10 %); 

- 330 учнів - фізику (2,4%); 

- 36 учнів – біологію (0,4%); 

- 42 учнів – історію України (0,3%); 

- 8 учнів – хімію (0,2%); 

- 314 учнів – українську мову (4 %); 

- 23 учнів – географія (0,2%). 

У 2018 – 2019 н.р. 9 481 учнів Печерського району охоплено вивченням 

другої іноземної мови (англійської, німецької, грецької, іспанської, французької, 

китайської, японської).   



Рівний доступ до здобуття освіти в обсягах, визначених Державним 

стандартом, забезпечується також шляхом організації здобуття освіти за 

індивідуальною формою (екстернатом, сімейною (домашньою) формою, 

педагогічним патронажем). Так станом на червень 2019 року на екcтернатній 

формі навчання перебувало 142 учні; на індивідуальною формою навчання 

охоплено182 учня.  

З метою належної організації освіти дітей з особливими освітніми потребами 

у закладах загальної середньої освіти Печерська відкриті спеціальні та 

інклюзивні класи. У школі I-III ст. №134 функціонують 5 спеціальних класів 

для дітей з мовленнєвими вадами, у яких навчається 46 учнів. Крім того, у 8 

школах відкрито 20 класів з інклюзивним навчанням, у яких здобувають освіту 

26 учнів з особливими освітніми потребами. У всіх вищеперерахованих 

закладах організована робота команд психолого-педагогічного супроводу, 

введені ставки помічників учителя, створені ресурсні кімнати, закуплені 

необхідні для навчання та корекційної роботи обладнання, дидактичні 

матеріали, технічні засоби. Відкрито 19 ставок помічника вчителя. 

За підсумками 2018-2019 навчального року в районі отримали свідоцтва 

про базову загальну середню освіту 1496 учнів, з них з відзнакою 123 (9%). 

Свідоцтво про повну загальну середню освіту отримали 1326 випускників. 101 

учень отримав свідоцтво особливого зразка про повну загальну середню освіту, 

що становить 8 % від загальної кількості випускників 2019 року. Золоті медалі 

отримали 60 учнів, а Срібні – 41 випускник. Протягом останніх років ці 

показники стабільно високі. Всі медалісти вступили до вищих навчальних 

закладів не тільки України, а й зарубіжжя. 

У 2019 році заклади загальної середньої освіти Печерського району були 

активними учасниками зовнішнього незалежного оцінювання. На базі ЗЗСО 

працювали 7 пунктів тестування. У пунктах тестування Печерська працювали 

112 аудиторій, було залучено 1.239 працівники , що становить 66%. усіх 

працівників ЗЗСО Печерського району. Пункти тестування прийняли 3 482 

учасника тестування.  

За результатами ЗНО-2019 у Печерському районі 11 учнів показали 200-

бальний результат : 5 — з математики, 2 — з англійської мови, 1 — з фізики, 1- 

з біології, 2 — з хімії. Це учні природничо-наукового ліцею №145 та Києво-

Печерського ліцею №171 “Лідер”. 

 6. У Печерському районі створено цілісну систему щодо виявлення              та 

підтримки творчої молоді шляхом залученням її до участі у різноманітних 

конкурсах, олімпіадах, фестивалях, змаганнях тощо.  

У 2018-2019 навчальному році в шкільних предметних олімпіадах взяли 

участь 16287 учнів, учасниками районних  учнівських олімпіад стали 4439 

учнів, призерами – 2156 школярів. Переможцями міських олімпіад з 

навчальних предметів стали 737 учнів закладів освіти Печерська. З 

Всеукраїнських олімпіад повернулися з перемогами 41 школяр.  

Учні Печерська здобували золоті, срібні, бронзові медалі на 

- 39-му Пекінському міжнародному конкурсі юнацької наукової творчості; 

- на VІІІ Європейській олімпіаді з математики для дівчат (EGMO), 



- на  ХІ Міжнародна математична олімпіада; 

- на  30-тій Міжнародній учнівській олімпіаді з біології (Угорщина); 

- на Міжнародній олімпіаді з лінгвістики (Корея). 

У 11 закладах загальної середньої освіти району здійснюється дослідно-

експериментальна робота (всього 18 експериментів.  

Школа І-ІІІ ступенів № 5 та Спеціалізована школа № 88 вже третій рік 

постіль беруть участь у всеукраїнському експерименті «Розроблення та 

впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах 

реалізації нового державного стандарту»(НУШ).  

У 2019 році побачили світ посібники, збірники, книги, авторами яких є як 

педагогічні працівники наших закладів освіти, так і педагогічні колективи. 

Заклади загальної середньої освіти району особливу увагу приділяють 

налагодженню міжнародного співробітництва, перебувають у постійному 

пошуку ефективних способів і засобів його розвитку. 

Так, в січні в Києво-Печерському ліцею «Лідер» № 171 у рамках 

формування сучасної культурної особистості  відбувся спільний освітній 

семінар вчителів  Кореї та України. Гості відвідали  уроки, провели флеш-моб, 

відбувся обмін досвідом роботи. 

У  березні  в Ліцеї інформаційних технологій №79 пройшов ХVІІ 

Міжнародний фестиваль «Співдружність», у якому взяли участь делегації 

Гімназії № 34 м. Мінська (Білорусь) та Гімназії Хааберсті м. Таллінна (Естонія). 

Протягом тижня учні з різних країн презентували творчий вернісаж 

«Легенди мого краю», відвідували екскурсії, музеї, театри, брали активну 

участь у спортивних змаганнях.  Фестиваль  створив атмосферу дружби і 

взаєморозуміння, презентував Україну як гостинну європейську державу. 

З метою національно-патріотичного виховання учнів, вшанування бойового 

подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню 

Українському народу, посилення суспільної уваги та турботи про захисників 

рідної землі, збереження та розвитку національних військових традицій 

постійно проводяться виховні години, тематичні уроки, уроки мужності за 

участі військовослужбовців Збройних сил України та інших силових структур, 

учасників АТО, ООС, ветеранів армії та флоту, представників волонтерських 

організацій; засідання круглих столів. 

На базі школи І-ІІІ ступенів № 84 проведено районні тестові змагання з 

кульової стрільби допризовників-старшокласників (9,10,11-х класів).   

У травні проведено районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в якому взяло участь 20 команд 

закладів . 

У районі працює 4 позашкільні навчальні заклади, які підпорядковані 

управлінню освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації, зокрема: 

- Печерський палац дітей та юнацтва, пріоритетним напрямком                               

у діяльності якого є створення системи навчально-виховної роботи,              що 

дає можливість забезпечити всебічний і гармонійний розвиток дитини в 

позаурочний час. Навчально-виховна діяльність Палацу проводиться за такими 



напрямками: естетичний, декоративно-прикладний, організаційно-масовий. У 

закладі навчається 2028 вихованців у 57 гуртках; 

- Центр культурного, спортивного розвитку дітей, юнацтва та молоді “Арт” 

працює за двома напрямками: художньо-естетичний, спортивно-туристичний. 

У закладі навчається у 603 учні в 14 гуртках;  

- ДЮСШ № 1 культивує 6 видів спорту: баскетбол, теніс, н/теніс, сучасне 

п’ятиборство, боротьба самбо, футбол. У закладі виховується 598  юних 

спортсмени в 55 групі; 

- СДЮШОР № 9 культивує плавання та водне поло. У закладі навчається 183 

дітей у 18 групі. Заняття здійснюються на базі ШВСМ міста Києва та шкіл І-ІІІ 

ступенів № 133. 

Протягом 2019 року у закладах загальної середньої освіти Печерського 

району працює: 211 гуртків, 99 спортивних секцій, 96 творчих обєднань, які 

відвідують 10795 учнів.  

Всі гуртки позашкільних навчальних закладів та секції працюють на 

безоплатній основі. 

Відповідно до заявок батьків у червні 2019 року організовано роботу  

шести таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів освіти   

Всього перебувало в таборах 329 дітей молодших класів (учні 1-4 класів).  

З них пільгової категорії 10 дітей (2 учнів – діти, позбавлені батьківського 

піклування; 5 учнів - діти із сімей учасників АТО, 3 учнів – із числа дітей  з 

інвалідністю) отримували відпочинок на безоплатній основі. 

 Харчування дітей у школах у 2019 році організовано у відповідності до 

чинного законодавства та у межах затвердженого бюджету міста Києва по 

галузі “Освіта”.  

 Для учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання, з 

числа дітей пільгових категорій, установлюється одноразовий режим 

харчування (сніданок). З 14.624 учнів безоплатним харчуванням охоплено 5.912 

дітей, у тому числі: 5.704 учні 1-4 класів, 30 учнів із числа дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування, 4 учні з малозабезпечених сімей, 32 учні 

з числа дітей-інвалідів та з особливими освітніми потребами, 132 учні з сімей 

учасників антитерористичної операції.   

 Харчування у школах Печерського району здійснює КП “Шкільне”. Крім 

традиційної форми у п’яти закладах працює мультипрофільний тип харчування 

по типу “шведський стіл».  

 Харчування учнів, які не належать до пільгових категорій, здійснювалося 

за кошти батьків.  

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і 

науки. Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка 

даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння 

застосовувати їх у повсякденному житті. У Печерському районі відкрито 57 

класів, у яких навчається 1479 учнів. Управлінням освіти та інноваційного 

розвитку для успішного функціонування НУШ придбано: меблів, комп’ютерне 

обладнання та дидактичні матеріали на суму 12 862,70 тис грн. 



Реформу НУШ розраховано на роки, адже неможливо швидко змінити 

освітню традицію, що плекалася в Україні протягом десятиліть. Проте зміни 

вже розпочались,  

У районі функціонує 38 закладів дошкільної освіти: 27 комунальної форми 

власності, 3 відомчих, 8 приватних.  

З них комунальної форми власності: 

 загального розвитку-19; 

 комбінованого типу -5; 

 компенсуючого - 3, в тому числі: санаторних - 2, спеціалізований- 1.  

У садочках комунальної форми власності Печерського району міста 

Києва здобувають дошкільну освіту - 2667 дітей. Функціонує 28 груп 

компенсуючого типу, в яких виховується 585 осіб, що складає 22 % від 

загальної кількості дітей. Це групи для дітей з вадами мови, зору, із 

скаліотичною осанкою, для дітей з позитивною туберкуліновою пробою, для 

частохворіючих дітей.  

У період 2018-2019 навчального року в ІІ півріччі організовано                              

і проведено ряд заходів з метою надання якісних методичних послуг 

педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти району з різних 

напрямків.  

Векторне охоплення науково-методичного супровод координація 

експериментально-пошукової діяльності, експериментально-дослідницької, 

інноваційної роботи, нормативне забезпечення організації освітньої діяльності, 

розвиток сфери партнерства в освіті через завдання, які визначені річним 

планом роботи, а саме: 

- забезпечення комплексного підходу до формування ключових компетентностей 

особистості на засадах інтеграції змісту освіти та активне залучення дітей       

до різних видів діяльності, спілкування, відносин. 

- спрямування дієвості на результативність різних форм методичної роботи з 

використанням різних інтерактивних форм роботи з педагогічними 

колективами закладів дошкільної освіти.  

- забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичні, інтелектуальні                       

і творчі здібності шляхом виховання, навчання, соціалізації                                 

та формування необхідних компетентностей для успішної самореалізації. 

Зарахування дітей в ЗДО відбувається відповідно рішення                                        

від 13.09.2018 року № 1369/5433 Київської міської ради VI сесії VIII скликання    

«Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті 

Києві   на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості  та 

розпорядження № 517 від 26.03.2019 виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) «Про функціонування системи 

електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти 

територіальної громади  міста Києва – «СЕЗ ЗДО».  

На І півріччя 2019 року 

Черга на 2019 рік в СЕЗ налічує всього 1870 заявок.                 

- до 3-х років, зареєстрованих 913 - дітей,  

- з 3-х до 6(7) років зареєстрованих 957- дітей.  
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З підтвердженою реєстрацією в місті Києві, що зареєстровані в СЕЗ  - 594 

дитини.  

Оформлені 799 дітей з січня поточного року до ЗДО району.                                 

Організовані і проведені районні конкурси та фестивалі. 

 «Проектна діяльність  в ЗДО,  

 Конкурс «Інноваційно-розвивальне середовище в закладі дошкільної освіти, 

  Конкурс «Розмаїття талантів,  

 Фестиваль дитячої творчості: Ми – таланти твої, Україно,  

 Панорама - презентації з правил дорожнього руху «Зелений вогник», тиждень 

гри та іграшки в садочку,  

 спортивні змагання «Біла олімпіада»   та   «Веселі старти». 

Вихованців садочків охоплено пріоритетними напрямками освітньої 

діяльності, а саме:  

- художньо-естетичний – 131 дитина,   

- фізкультурно-оздоровчий – 1248 дітей,   

- пізнавальний – 482 дітей,   

- музичний – 236 дітей,   

- правове виховання – 40 дітей,   

- розвиток творчих здібностей – 556 дітей,   

- екологічне виховання – 198 дітей,   

- народознавчий - 509 дітей,   

- лего-конструювання – 380 дітей,   

- економічний – 127 дітей,   

- патріотичний – 250 дітей,   

- ІКТ – 20 дітей,   

- Інклюзивний – 9 дітей. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ, КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Печерської 

районної у місті Києві державної адміністрації забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері культури та мистецтва, з питань охорони культурної 

спадщини та відродження і розвитку культури української нації, здійснює, 

відповідно до законодавства, державне управління і контроль у сфері 

бібліотечної справи, музичного мистецтва, сприяє захисту прав і законних 

інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів, підприємств і 

організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території 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 – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, 

Національна історична бібліотека України, Центральна спеціалізована 

бібліотека для сліпих ім. М. Островського, Київська обласна бібліотека для 

юнацтва та 13 бібліотек Централізованої бібліотечної системи Печерського 

району; 

− 15 музейних закладів – Національний художній музей України, 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 

Меморіальний комплекс «Національний музей історії України у Другій світовій 

війні», Національний музей українського народного декоративного мистецтва 

України, Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», Національний 

музей «Меморіал жертв голодомору», Національний військово-історичний 

музей України, Музей історичних коштовностей України, Музей книги та 

друкарства України, Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, 

Музей культурної спадщини, Будинок-музей Марії Заньковецької, Водно-

інформаційний центр, Музей спортивної слави України; 

− 3 художні галереї – Київська міська галерея мистецтв «Лавра», Дитяча 

картинна галерея м. Києва, галерея «Мистецький арсенал»; 

− 6 театрів – Національний академічний драматичний театр ім. І.Франка, 

Київський національний академічний театр оперети, Київський академічний 

театр юного глядача на Липках, Київський академічний театр ляльок, 

Київський академічний театр на Печерську, театрально-видовищний заклад 

культури «Київськоий академічний театр «Золоті ворота»; 

− 9  закладів культури (палаци, центри, тощо) – Національний палац 

мистецтв «Україна», Міжнародний центр культури та мистецтв, Центральний 

будинок офіцерів Збройних Сил України, Центр культури та мистецтв МВС 

України, Центр художньої та технічної творчості «Печерськ», Київський 

міський палац ветеранів, клуби Національного транспортного університету, 

Національного університету технологій та дизайну, Національного 

лінгвістичного університету; 

− 2 кінозаклади – Будинок кіно, кінотеатр «Київ»; 

− 5 дитячих музичних шкіл - №№ 4 ім. Д. Шостаковича, 9, 10, 27, 28;  

− 4 концертно-мистецьких установи – Національний заслужений 

академічний симфонічний оркестр України, Національна філармонія України, 

Національний будинок органної та камерної музики, Державний духовий 

оркестр України; 

− Центральний парк культури і відпочинку м. Києва. 

До мережі закладів, підпорядкованих відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини Печерської районної у місті Києві державної 

адміністрації, належать 18 закладів – 13  бібліотек Централізованої бібліотечної 

системи та дитячі музичні школи №№ 4 ім. Д. Шостаковича, 9, 10, 27, 28.  

Впродовж  І півріччя 2019 року Печерською районною в місті Києві державною 

адміністрацією проводилась робота по визначеним пріоритетним напрямкам у 

галузі «Культура і мистецтво», а саме: 

− організація, проведення районних культурно-мистецьких заходів; 



− розвиток бібліотечної справи – забезпечення бюджетного утримання                         

13 бібліотек Централізованої бібліотечної системи, удосконалення їх 

матеріально-технічної бази; 

− забезпечення роботи комунальних мистецьких навчальних закладів 

спеціалізованої мистецької освіти – дитячих музичних шкіл №№ 4                               

ім. Д. Д. Шостаковича, 9, 10, 27, 28; 

− сприяння розвитку культури та мистецтва у Печерському районі, 

популяризація сучасного українського мистецтва, використання нетрадиційних 

об’єктів для його поширення.   

Проведення культурно-мистецьких заходів Печерського району в І 

півріччі 2019 року було здійснено на суму 74,5 тис грн. 

Відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації протягом І-го півріччя 2019 року 

проведено наступні культурно-мистецькі заходи: 

− 10 березня 2019 року, в Маріїнському парку на сцені «Мушля» відбулося 

районне свято для всієї родини – Масляна.  

Під час святкування, всі бажаючі мали змогу взяти участь в майстер-класі 

з приготування традиційних млинців від переможниці 6-го сезону відомого 

кулінарного шоу Асмік Гаспарян та відчути себе справжніми майстер-шефами 

країни.  

Несподіванкою для всіх присутніх став конкурсний відбір учасників на 

найвідоміше кулінарне шоу країни популярного телеканалу. 

Дітей розважили «Хмарним шоу», конкурсами та призами. Усі бажаючі 

могли зробити фото біля унікальної фотозони від майстрині з рогозоплетіння 

Ірини Контар та навчитися самим плести цікаві фігурки.  

Також талановиті музиканти та співаки, під час концертної програми, 

дивували всіх присутніх своєю творчістю, а на наймолодших гостей свята 

Масляної чекали різноманітні ігри разом з аніматорами, призами та 

традиційними розвагами. 

− з 25 березня по 4 квітня 2019 року, на першому поверсі Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації (ЦНАП) відбулася виставка 

картин сучасного українського мистецтва «Прогулянки містом». 

Концепція виставки в синтезі двох напрямків мистецтва: реалізм та 

абстракціонізм, який доповнює один одного своїми емоціями на полотні. Два 

напрямки, які яскраво різняться, але поєднуються в кольорі, створили 

«Прогулянку містом» та звертають увагу глядача на звичайні речі, які 

відбуваються в житті, крізь інтерпретацію погляду художників. 

У виставці «Прогулянки містом» прийняли участь роботи сучасних 

українських художників: Ігоря Мошкова, Людмили Світлої, Катерини 

Шевченко, Оксани Попінової, Галини Попінової, Марина Комендантової, 

Наталії Кохаль та Ірини Терентьєвої.  

− з 15 до 30 квітня 2019 року, в Камінній залі Національного історико-

архітектурного музею Київська фортеця (вул. Госпітальна, 24-а), проходила 

фотовиставка, присвячена Чорнобильській трагедії: «Чорнобиль, чорна биль, 



чорний біль». Ця виставка поклала початок співпраці з митцями світового 

рівня, серед яких: 

Олександр Харват – Посол Миру, заслужений художник Міжнародної 

федерації фотомистецтва, член правління Національної спілки фотохудожників 

України, активний громадський діяч та відомий фотограф, чиї роботи високо 

цінують і в Україні, і за кордоном, учасник та дипломант понад 200 виставок у 

різних країнах світу;  

Антоніо Арагон Ренунціо – один з найвідоміших репортерів та мандрівників 

світу, виставки його робіт проходили з успіхом у Іспанії, Данії, Німеччині, 

Англії, Мексиці, Китаї, Дубаї та ін., переможець конкурсу UNICEF 

«Фотографія року» у 2018 році, висвітлював події в таких місцях, як: Нікарагуа, 

Гондурас, Таїланд, Мексика, Марокко, Туреччина, Алжир, Того, Буркіна-Фасо, 

Бенін, Бірма, Гана тощо;  

Наталія Звіададзе – художник Міжнародної федерації фотомистецтва, член 

художньої ради Асоціації фотографів Грузії, член Національної спілки 

фотохудожників України, учасниця багатьох міжнародних виставок, бронзова 

призерка Третього національного відкритого конкурсу абстрактної фотографії 

2019. 

Експозиція складалася із 60-ти широкоформатних фото, зроблених у лютому 

2019 року під час спільної поїздки у Чорнобильську зону. На них 

фоторозповідь життя сьогоднішньої Прип’яті через 33 роки після страшної 

трагедії, яка зруйнувала життя її мешканців та невидимим ворогом увірвалася в 

наш дім. 

26 квітня, на 33-ю річницю трагедії, усі бажаючі могли зустрітися з авторами та 

послухати їхні враження від поїздки та спілкування з людьми, які й досі живуть 

у зоні відчуження. 

− 7 травня 2019 року відбувся урочистий захід з нагоди Дня пам’яті та 

примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.  

В урочистостях взяли участь представники ветеранських організацій 

Печерського району. Для гостей пролунала концертна програма Академічного 

ансамблю пісні і танцю України Державної прикордонної служби України. 

− 16 травня 2019 року о 9.30 біля Печерської райдержадміністрації 

відбулася урочиста церемонія підняття Державного Прапору України та 

Прапору Європейського Союзу з нагоди відзначення Дня Європи. Серед 

запрошених учасників – родини Героїв Небесної Сотні, ветерани АТО, лідери 

учнівського самоврядування, активісти, учні Київського військового ліцею ім. 

Івана Богуна, військові, делегація району Шарлоттенбург-Вільмерсдорф міста 

Берлін та ін. Урочиста церемонія включала в себе і мистецьку складову. Гості 

мали можливість послухати юних скрипалів з ансамблю «Грайлик» та зробити 

спільне фото у вишиванках. 

− з 23-31 травня 2019 року, відбулося відкриття фотовиставки «З Грузії з 

любов’ю!» в Київському Національному історико-архітектурному музеї 

«Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24-а). Фотовиставка – подарунок від 

грузинських митців до Дня Києва. Що символічно, День Києва та День 

Незалежності Грузії відзначаються в один день. 



На виставці світлин представлені роботи двадцяти п’яти авторів, серед них: 

Каха Пхакадзе – голова Асоціації Фотографів Грузії, почесний член НСФХУ, 

QEP, Master APG; Ніно Мгебрішвілі – секретар Асоціації Фотографів Грузії, 

EP, Master AP; Наталія Звіададзе – AFIAP, член Асоціації Фотографів Грузії, 

член НСФХУ, EP, Master APG; Мзія Леквейшвілі – член Асоціації Фотографів 

Грузії, EP, Master APG, володар 7-ми золотих медалей FIAP; Карло Салуквадзе 

– член Асоціації Фотографів Грузії, EP, Master APG, заслужений фотожурналіст 

Грузії з 1986 року; Бесик Баркалая – член Асоціації Фотографів Грузії, EP, 

Master APG, фотограф з 1965 року,  професор-мистецтвознавець, а також інші 

знамениті фотографи Грузії. 

Урочиста презентація та зустріч з авторами відбулася 26 травня 2019 року 

о 15.00.  

− 26 травня 2019 року на площі Лесі Українки відбулося святкування 1537-

річниці з Дня народження Києва. 

Для святкування Дня Києва у Печерському районі підготували 

культурно-мистецьку програму з різноманітними майстер-класами, 

інтерактивами та конкурсами. Поціновувачів мототехніки чекав приємний 

сюрприз – виставка мотоциклів від авторської мотошколи Respect.school, де всі 

бажаючі сфотографувалися на Harley-Davidson, квадроциклах, спортбайку та 

іншій техніці. Перед офіційним відкриттям свята на сцені виступали вихованці 

талант-центру «М’юзі Смузі». 

Протягом усього заходу присутніх розважала концертна програма, за 

участю талановитих виконавців, таких як: вокальна студія «Парадіз», 

переможці телефестивалів-кокурсів мистецтв «Український унісон» та «Зоряні 

октави», ансамбль «Козацькі забави», інші. 

Крім того, гостей свята дивували виступами цирк-театру «Нур» та 

яскравими номерами танцювальних колективів «Горлиця» та «Візінова». 

Продемонстрували свої вокальні та танцювальні здібності на святі й вихованці 

дитячого будинку-інтернату інклюзивної освіти. 

Ведучими святкового дійства на площі Лесі Українки стали стенд-ап комік – 

Антон Житлов та радіоведуча – Юлія Гаврилова. 

Родзинкою свята до Дня Києва стало проведення студентського 

гумористичного батлу, за участю студентів провідних вищих навчальних 

закладів країни. 

Оцінювали виступи команд почесний склад журі: шоумен, ведучий, 

комік, виконавець, актор та продюсер – Вадим Мичковський (Дядя Жора), 

актор, теле-радіоведучий – Андрій Джеджула, актор театру та кіно – Дмитро 

Ступка, керівник Київської кінокомісії – Сергій Міранков та керуюча 

центрального відділення Печерського району АТ «Ощадбанк» – Наталія 

Ніколаєва. 

Увечері, наприкінці святкування Дня Києва на Печерську, всіх присутніх 

розважав ді-джей – Олексій Джойс. 

З метою забезпечення належного функціонування закладів культури та дитячих 

музичних шкіл району, підпорядкованих відділу культури, туризму та охорони 



культурної спадщини, у І півріччі 2019 року  укладено 111 договорів на 

загальну суму 3947 тис. грн.  

За І півріччя 2019 року для Централізованої бібліотечної системи 

придбано наступні товари та послуги (на загальну суму 729,6 тис грн): 

− господарське та канцелярське приладдя на суму112 тис грн; 

− закупівля послуг (телекомунікаційні послуги зв`язку, інтернет, 

експлуатаційні витрати, дезинфекція та дератизація приміщень, виготовлення 

дефектних актів, ремонт комп`ютерної техніки та заправка картриджів, 

заправка вогнегасників, повірка лічильників) на суму 207,7 тис грн; 

− комунальні послуги (теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення, електропостачання) на суму 409,9 тис грн.  

За цей період в бібліотеках Централізованої бібліотечної системи 

Печерського району діяло понад 300 тематичних виставок до державних свят, 

визначних дат та ювілеїв. Серед яких: 

- «Одна єдина соборна Україна»  до Дня Соборності України - розгорнута 

книжкова виставка; 

- «Крути. Бій за майбутнє» до Дня пам’яті героїв Крут – виставка-пам’ять. 

- «Пам’ять стукає до серця» до Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав – виставка-пам’ять; 

- «Летить у небі сотня птахів молодих» до Дня Героїв Небесної Сотні – 

виставка-пам’ять; 

- «Яке прекрасне рідне слово, воно – не світ, а всі світи» до Міжнародного дня 

рідної мови. – інформаційна виставка; 

- «Його заповіт став нашим дороговказом» до дня народження Тараса 

Шевченка розгорнута книжкова виставка; 

- «Поезія – це прекрасна мудрість» до Всесвітнього дня поезії – ілюстрована 

книжкова виставка; 

- «Земле моя! Всеплодющая мати!» до Всесвітнього дня Матері-Землі – 

ілюстрована книжкова виставка; 

- «День в історії – Чорнобильська трагедія» до дня Чорнобильської трагедії – 

виставка-пам’ять; 

- «Подвигу народу – життя у віках» до Дня пам’яті та примирення – виставка-

нагадування; 

- «Одна на всіх велика Перемога» до Дня Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні – ілюстрована книжкова виставка; 

- «За все, що маю, мамо, дякую тобі. За все, що маю, і що буду мати» до Дня 

матері – перегляд літератури; 

- «Сім’я це складно. Сім’я це важливо. Сім’я це коли все на світі можливо» до 

Міжнародного дня сім’ї – ілюстрована книжкова виставка; 

- «Європа починається з кожного з нас» до Дня Європи в Україні – ілюстрована 

книжкова виставка; 

- «В вас мудрість вічна і любов жива… А хтось же вас народжував, слова, хтось 

те суцвіття звуків винаходив, що стало потім мовами народів» до Дня 

слов’янської писемності і культури – ілюстрована книжкова виставка; 

- «Як тебе не любити…» до Дня Києва– ілюстрована книжкова виставка; 



- «Дитинство наше в нас одне» до Міжнародного дня захисту дітей – 

ілюстрована книжкова виставка; 

- «Пам’ятаємо, сумуємо, шануємо» до Дня скорботи і вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні – виставка-пам’ять; 

- «Непорушність закону і рівність всіх перед ним»  до Дня Конституції України 

- ілюстрована книжкова виставка. 

Централізованою бібліотечною системою Печерського району надано 

послуги 40 309 читачів, що склало 80,6 від запланованої кількості, кількість 

відвідувань бібліотек району становить – 162 951, а такий показник, як 

книговидача – 69 646, що складає 52,8 від запланованої кількості. Проведено 

312 заходів (зустрічі з цікавими людьми, лекції, тематичні бесіди, тощо) на 

яких були присутні 6 006 відвідувачів. 

За I півріччя 2019 року до бібліотек Печерської ЦБС надійшло 5 274 

прим. документів на загальну суму 336 355 грн., подаровано читачами  968 

книжок на суму 46 415 грн., з них:  

- прийнято від читачів замість загублених 77 примірників на суму 3 288 

грн.; 

- одержані нові книжки за  Міською програмою « Київ-інформ.» 195 прим. 

на суму 29 556,33 грн. та  заміна 212 книжок на суму 7 242,28грн; 

- Український інститут книги передав 1185 книжок на суму 140 812,11 грн. 

Проведено роботу по очищенню книжкових фондів від зношеної, застарілої 

літератури. Оформлено акти на списану літературу з причини зношеності                                       

у кількості 7799 прим.  

В 5-ти дитячих музичних школах району на 50-ти (бюджетних) фахових 

відділеннях навчається 2020 учнів, з них на бюджеті 1761 учень, у групах на 

засадах самоокупності 259 учнів.  Безкоштовно (пільгова категорія) отримують 

мистецьку освіту 339 учнів – діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти 

з інвалідністю, сироти, позбавлені батьківського піклування.  

Учні здобувають освіту за наступними напрямками: вокал академічний, 

вокал естрадний, скрипка, арфа, домра, гітара, баян, акордеон, бандура, труба, 

флейта, сопілка, віолончель, кларнет, саксофон, фортепіано, ударні 

інструменти, синтезатор, тромбон, гобой та ін. 

У Дитячій музичній школі №9 працює відділення групи інклюзивного 

навчання де отримують освіту 14 учнів. 

Учні та викладачі прийняли участь у 69 міжнародних та всеукраїнських 

конкурсах і  мають високі відзнаки своєї мистецької діяльності. 10 учнів 

дитячих музичних шкіл Печерського району отримали творчу стипендію 

Голови КМДА та 168 учнів закінчили Дитячі музичні школи з відзнакою. 

Для дитячих  музичних шкіл придбано наступні товари та послуги (на загальну 

суму 801,2 тис. грн), а саме:  

− господарських та канцелярськихтоварів на суму 113 тис. грн.; 

− багатофункціональні пристрої, музичні інструменти на суму 51 тис. грн;   

− закупівля послуг (телекомунікаційні послуги зв`язку, інтернет, 

експлуатаційні витрати, вивіз сміття, дезинфекція та дератизація приміщень, 

санітарна обрізка сухого гілля та аварійних дерев, ремонт комп`ютерної техніки 



та заправка картриджів, виготовлення дефектних актів, заправка вогнегасників, 

повірка лічильників) на суму 43 тис.грн.; 

− комунальні послуги (теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення, електропостачання) на суму: 594,2 тис.грн.  

Протягом звітного періоду відділом культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації постійно проводилась робота з підвідомчими закладами культури 

та мистецької освіти з питань організації навчально-виховного процесу, 

культурно-просвітницької, масово-дозвільної, фінансово-господарської роботи, 

а також  з питань організації та проведення районних масових творчих заходів 

для дітей, молоді та населення району. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ  

ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

У підпорядкуванні Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації у 2019 році перебувають три 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 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 з метою. 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 обирати 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 «Фейсбук» 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:  

1) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. №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. Вартість виданих Комунальним підприємством «Фармація» 

безкоштовних ліків відшкодована згідно з договором Комунальним 

некомерційним підприємством «Консультативно-діагностичний центр» 

Печерського району.  

2) 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. З 1 квітня 

2019 року забезпечення населення безкоштовними ліками за Урядовою 

програмою «Доступні ліки» здійснюється за допомогою електронних рецептів. 

Протягом періоду функціонування електронного рецепту не зафіксовано 

жодного випадку звернень громадян щодо неналежного функціонування цієї 

системи. 

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 тис. 

грн. з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 

№389. 

Профілактична робота серед населення. З метою виконання наказу 

Департаменту охорони здоров`я від 22.02.2018 №179 «Про реалізацію проекту 

«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). 

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). 

Силами лікувально-профілактичних закладів районного підпорядкування 

та відділу охорони здоровʼя 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, дітьми малюкового віку, гігієни та 

психології післяпологового періоду, партнерських пологів тощо. 

Лікар для кожної сім’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 здоровʼя 

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 з штатним розписом підприємства та нормативами, 

встановленими Національною службою здоровʼя 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 здоровʼя 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 здоровʼя України додаткових заходів з 

імунізації населення проти кору. 

У розпорядженні КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Печерського району як протягом І півріччя 2019 року, так і в даний час, 

постійно перебуває у наявності вакцина проти кору (КПК) для застосування у 

дітей та дорослих осіб. Робота щодо боротьби за підвищення відсотку 

імунізованого проти кору населення триває. 

 

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

 

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.  

ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ: 

• Економічні 

• Соціальні  

• Юридичні 

ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ:  

• Матеріальна  підтримка уразливих категорій осіб та сімей з дітьми 

• Матеріальна  допомога на  оплату житлово  - комунальних послуг  

• Виплата соціальної стипендії   

• Компенсаційні виплати  

МАТЕРІАЛЬНА ПІДТРИМКА УРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ ТА 

СІМЕЙ З ДІТЬМИ: 

СІМ’Ї З ДІТЬМИ – 3550 допомог. 

1. Відповідно до  Закону України  «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми», призначено  - 2982 допомог, а саме: 

- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами  

- допомога при народженні дитини 

- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  

- допомога на дітей одиноким матерям 

- допомога при усиновленні дитини 

- допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною 

 2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2019               

№ 250  «Про затвердження Порядку виплати допомоги на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім’ях», призначено - 195 сім’ям.  



3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. 

№ 68 «Про затвердження Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за 

дитиною до трьох років «муніципальна няня», призначено – 1 компенсацію.   

4. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 

№189 «Про затвердження Порядку призначення і виплати  тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не 

мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» 

призначено - 2 допомоги. 

5. Відповідно до  Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» призначено – 50 сім'ям. 

6. Відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 

№552 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 

принципом «гроші ходять за дитиною» призначено – 1 матері – вихователю на 

10 дітей. 

7. Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», призначена 

соціальна допомога дітям померлого годувальника – 5.   

8. Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

особам з інвалідністю  з дитинства та дітям з інвалідністю», призначена 

державна соціальна допомога на  дітей  з  інвалідністю  віком  до 18 років – 305. 

 

УРАЗЛИВІ КАТЕГОРІЇ ОСІБ – 2011 осіб. 

1. Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

особам з інвалідністю  з дитинства та дітям з інвалідністю», призначена 

державна соціальна допомога особам  з  інвалідністю  з  дитинства І-ІІІ групи – 

342;           

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 

1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка 

проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 

розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує 

постійного стороннього догляду, на догляд за ним», призначено  52 особам. 

3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004                  

№ 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги», призначено компенсацію  - 

81 особі. 

4. Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», призначена 

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю – 139; 

5. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 

99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких 



категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася 

поховати померлого», призначено допомогу - 13 особам. 

6. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 

256 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги 

непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю», призначено допомогу – 8 особам. 

7. Відповідно до Порядку надання одноразової адресної матеріальної 

допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого наказом 

Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 04.04.2019 № 67, призначено  

одноразову матеріальну допомогу 369 особам на загальну суму 1 611 200 грн. 

8. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 11.01.2018 № 14 

«Деякі питання використання коштів державного бюджету для надання 

одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана                    

з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період                    

з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні 

ушкодження, побої, мордування під час участі у зазначених акціях», 

Управлінням призначено  одноразову грошову допомогу 40 особам: 

- 6 членам сімей осіб, смерть яких пов‘язана з участю у масових акціях 

громадського протесту;  

- 4 особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження; 

- 5 особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості; 

- 25 особам, які отримали   легкі тілесні ушкодження. 

 9. Відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження граничних 

розмірів допомоги окремим категоріям киян на 2019 рік», призначено 

одноразову допомогу  10 особам. 

10. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 28.12.2016 № 1045 

«Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів» призначено  соціальні стипендії  947  особам  10 вищих 

навчальних закладів району на суму 9 млн. 141 тис. грн. 

 

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ: 

• пільги 

• субсидії 

• допомога внутрішньо-переміщеним особам 

Пільги на житлово – комунальні послуги: 

     Станом на 01.07.2019 на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває 23720 

пільговиків. Пільги на житлово-комунальні послуги нараховуються 5828 

особам. За шість місяців поточного року нараховано пільг на житлово-

комунальні послуги на загальну суму 19 млн. 711 тис грн., профінансовано 18 

млн. 308 тисяч гривень.  



 

ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ: 

Кількість діючих субсидій в опалювальний період 2018-2019 рр -5896, з 

них призначена виплата у  готівковій формі - 5180 заявникам, у безготівковій 

формі 98. Максимальний розмір житлової субсидії склав 4690 грн, середній 

розмір -1477 грн. 

Кількість діючих житлових субсидій в неопалювальний період 2019 року 

– 4210, з них призначена виплата у  готівковій формі – 2380 заявникам,                              

у безготівковій формі - 18. Максимальний розмір житлової субсидії складав  

2382 грн, середній розмір -316 грн. 

Адресна допомога внутрішньо переміщеним особам на покриття витрат 

на проживання і оплату житлово-комунальних послуг 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 01.10.2014 № 505 «Про 

надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг» протягом 1 півріччя 2019 року призначено 1195 допомоги. на суму 1 

млн. 711 тис. грн.  

Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам призначається на 

сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди у 

довільній формі про виплату йому грошової допомоги від інших членів сім’ї 

(далі - уповноважений представник сім’ї) у таких розмірах: 

• для осіб, які отримують пенсію, дітей, студентів денної форми 

навчання закладів вищої освіти та учнів закладів професійно-технічної освіти, 

які досягли 18-річного віку (до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років) - 1000 гривень на одну особу (члена сім’ї); 

• для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю - 130 

відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 

• для осіб з інвалідністю II групи - 115 відсотків прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 

• для осіб з інвалідністю III групи - прожитковий мінімум для осіб, 

які втратили працездатність; 

• для працездатних осіб - 442 гривні на одну особу (члена сім’ї). 

Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів 

допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3000 гривень, для 

сім’ї, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, - 3400 

гривень, для багатодітної сім’ї - 5000 гривень. 

 

КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ: 

• Компенсаційні виплати особам, що постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, особам з інвалідністю та військовослужбовцям  

• Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення 

окремим категоріям осіб. 

Компенсаційні виплати особам, що постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи,  особам з інвалідністю та військовослужбовцям 



Компенсаційні виплати передбачені Законом України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-ХII , постановами Кабінету Міністрів 

України №185 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для виплати  матеріальної допомоги 

військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби» та від 14 

лютого 2007 р. N 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій 

на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне 

обслуговування» отримують 5 821 особа з числа вищеназваних категорій.  

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення 

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення 

надається рішенням Комісії щодо розгляду заяв деяких категорій осіб  

про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації у 

відповідності до трьох постанов Кабінету Міністрів України. 

 Зазначену грошову компенсацію станом на 01.07.2019 призначено 7 

особам на загальну суму 11 млн.736 тис. грн.: 

- 2 особам в сумі 3 845 971,17 грн., відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом сімей 

загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а також інвалідів I - II групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 

поліпшення житлових умов»;  

- 3 особам в сумі 4 043 754,75 грн, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України»;                        

- 2 особам в сумі 3 845 971,17 грн, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 28.03.2018 № 214 «Питання забезпечення житлом деяких 

категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а 

також членів їх сімей».  

 

СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ 

• Забезпечення роботи соціальної складової картки  «Картка 

киянина» 

• Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з 

інвалідністю та оздоровлення дітей пільгових категорій  

Забезпечення роботи соціальної складової картки  «Картка киянина» 

Управління здійснює ідентифікацію, реєстрацію, облік окремих категорій 

громадян, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації 

відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, 

компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),  внутрішньо 

переміщеним особам (особам, облікованим у м. Києві, які переміщені з 



тимчасово окупованої території  України  або району проведення 

антитерористичної операції). 

Станом на 01.07.2019 Управлінням здійснено ідентифікацію карток 

«Картка киянина» для 2004 осіб . 

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з 

інвалідністю та оздоровлення дітей пільгових категорій 

Здійснюються відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні» та інших нормативно-правових актів. 

Заходами  із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з 

інвалідністю охоплено  3197 осіб. 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю 

Протягом січня-червня 2019 року соціальними інспекторами управління 

прийнято на дому 18 заяв на різні види матеріальної допомоги від 

маломобільних осіб.  

Порядок забезпечення соціального обслуговування за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю регламентується постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.12.2009  № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних 

центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». 

Відповідно до неї Управлінням забезпечується робота щодо оформлення 

документів особам, які потребують обслуговування Територіальним центром.

 Для надання  соціальних  послуг  громадяни,  що цього потребують, 

подають письмову заяву в управління соціального захисту. 

Управління в триденний  строк  після  її  надходження: 

- надсилає запит  до закладу охорони  здоров'я для одержання    

медичного    висновку    про    його   здатність   до самообслуговування та 

потребу в постійній сторонній допомозі; 

- отримує довідку з реєстру територіальної громади щодо місця реєстрації 

заявника; 

-  надсилає запит до  територіального  органу  ДФС  для  

отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби) 

- з метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових  

прав  на  нерухоме  майно  громадян,  а також   наявності   (відсутності)   

укладених  такими  громадянами договорів  довічного  утримання  (догляду)    

отримує  інформацію з Державного реєстру речових прав  на  нерухоме  майно.  

Після надходження  всіх документів, Управління приймає  рішення  про  

надання  або відмову в наданні соціальних  послуг і надсилає такі документи 

територіальному центру для здійснення соціального обслуговування.  

Протягом І півріччя 2019 року: 

- здійснено прийом та опрацювання звернень громадян щодо прийняття 

на обслуговування до Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва для надання 

соціальних послуг – 53 заяви; 



- підготовлено запити до закладів охорони здоров’я для одержання 

медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу в 

сторонній допомозі – 71; 

- сформовано Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого 

майна щодо суб’єкта на громадян, які потребують надання соціальних послуг 

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Печерського району м. Києва – 309; 

- сформовано Витягів з Реєстру територіальної громади міста Києва – 48.  

 

ЮРИДИЧНІ ЗАХОДИ: 

• Встановлення спеціального правового статусу деяким категоріям  

осіб  

• Контроль за дотриманням прав повнолітніх недієздатних осіб та 

осіб, цивільна дієздатність яких обмежена  

• Контроль за правильністю нарахування пенсій 

• Контроль за дотриманням законодавства щодо призначення та 

виплати державних соціальних  допомог та здійснення позовної роботи. 

Встановлення спеціального правового статусу деяким категоріям  осіб. 

Спеціальний правовий статус особи – це сукупність прав, обов’язків, 

законних інтересів,  що характеризують правове положення окремих категорій 

громадян (дітей, студентів, військовослужбовців,  інвалідів війни та праці, 

пенсіонерів та інших).  

З початку року встановлено статус та видано  посвідчень, що його 

підтверджують  415 особам, зокрема: 

- ветеранам праці - 81; 

- сім'ям загиблих (померлих) ветеранів війни – 1; 

- особам з інвалідністю внаслідок війни - 61; 

- учасникам Революції Гідності – 4; 

- особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи- 268. 

Контроль за дотриманням прав повнолітніх недієздатних осіб та осіб, 

цивільна дієздатність яких обмежена  

Опіка і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, 

цивільна дієздатність яких обмежена здійснюється відповідно до   Цивільно- 

процесульного кодексу України, Правил опіки та піклування, затверджених 

спільним наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України,   

Міністерства праці та соціальної політики України  від 26.05.1999 

№34/166/131/88. 

Станом на 01.07.2019 на обліку перебувало 82 недієздатні особи та 5 осіб, 

дієздатність яких обмежена.  

 За звітний період Управлінням забезпечено проведення 4 засідань 

Опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують 

опіки та піклування при Печерській в місті Києві державній  адміністрації, на 



яких розглянуто 9 питань та прийняті відповідні рішення в інтересах 

недієздатних осіб.  

Контроль за правильністю нарахування пенсій 

 З метою організації чіткого механізму взаємодії органів праці та 

соціального захисту населення  та органів Пенсійного фонду України, 

спрямованого на поліпшення соціального захисту пенсіонерів та інвалідів 

встановлено відповідний порядок взаємодії. 

  Відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики 

України від 10.01.2004 № 4 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за 

додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та 

виплати пенсій органами Пенсійного фонду України» працівники відділу 

нагляду за призначенням пенсій Управління здійснюються перевірки 

правильності та своєчасності проведення перерахувань пенсій відповідно до 

Закону України  “ Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення ” 

та інших законодавчих актів України, що стосуються питання призначення,  

перерахунку та виплати пенсій. 

 За перше півріччя 2019 року спеціалістами відділу здійснена 

перевірка 991 (100%) пенсійної справи, по яким прийнято рішення про 

призначення та перерахунки пенсій.  

За результатами перевірки виявлено 6 порушень. Згідно із 

рекомендаціями щодо виправлення відповідних порушень працівниками 

управління Пенсійного фонду України в Печерському районі міста Києва 

здійснюються вчасно. 

Про виявлені факти порушень призначених та перерахованих пенсій 

управлінням Пенсійного фонду України в Печерському районі міста Києва 

направлено інформацію про виявлені порушення до Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 

Контроль за дотриманням законодавства щодо призначення та виплати 

державних соціальних  допомог та здійснення позовної роботи. 

На виконання п. 13 Порядку призначення і виплати державної допомоги 

сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                    

від 27.12.2001 № 1751 до Печерського районного центру соціальних служб    

для сім’ї, дітей та молоді направлено списки на 350 осіб, яким було призначено 

допомогу при народженні дитини для вибіркової перевірки цільового 

використання коштів. Від Центру отримано 114 актів перевірки. Випадків 

нецільового використання коштів допомоги при народженні не виявлено. 

Відділом соціальних інспекторів проведено 1235 обстежень матеріально-

побутових умов для призначення субсидій, державної соціальної допомоги та 

для перевірки достовірності інформації про  фактичне місце проживання 

внутрішньо переміщених осіб. Здійснено особистий прийом 750 осіб. 

Організовано проведення перевірки інформації про  фактичне місце 

проживання внутрішньо переміщених осіб працівниками інших відділів 

стосовно 637 заявників. 



Управлінням проводиться робота щодо повернення сум  переплат 

державних соціальних допомог. 

Протягом першого півріччя направлено 22 листи отимувачам допомог  

щодо повернення надміру виплачених коштів. Таким чином, протягом першого 

півріччя сума погашення коштів отримувачами різних видів допомог складає 24 

782,50 грн. 

З метою призначення (відновлення) соціальних виплат громадянам, які 

переселилися з тимчасово окупованої території АР Крим та районів проведення 

антитерористичної операції представниками управління проведено 1521 

обстеження достовірності інформації про фактичне місце їх проживання 

(перебування). 

 На 24 засіданнях Комісії з призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам при Печерській районній в місті Києві 

державній адміністрації розглянуто 1780 особових справ, з них: 

- призначено (відновлено) та поновлено соціальні виплати – 1745 особам;  

- відмовлено в призначенні (відновленні) соціальних виплат –25 особам; 

- припинено соціальних виплат - 10. 

Станом на 01.07.2019 у провадженні в судах різних інстанцій знаходиться 

35 судових справ. 

 З них:  

• 12 справ про стягнення коштів, де Управління виступає позивачем. 

• 16 справ в порядку окремого провадження про визнання особи 

недієздатною, де орган опіки та піклування виступає заінтересованою особою. 

• 7 справ про зобов’язання вчинити дії, де Управління виступає 

відповідачем, в тому числі встановлення статусу інваліда війни, призначення 

різних видів допомог. 

Висновки 

Протягом першого півріччя 2019 року управління праці та соціального 

захисту населення з метою виконання соціальних заходів різних напрямів для 

різних категорій населення: 

-  здійснювало реалізацію 15 бюджетних програм на загальну суму  

76 млн.095тис.грн; 

- забезпечувало підготовку проведення  засідань 16 комісій та 

робочих груп при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

 


