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Громадський звіт 

Виконувача обов’язків голови Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації Бабія Павла Миколайовича 

про підсумки роботи райдержадміністрації за 2019 рік 

 

Доброго дня, шановні колеги, громадо та депутати! До вашої уваги 

хочу представити звіт про підсумки роботи Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації за 2019 рік. 

 

1. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА ТА ПРОГРАМИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В ЧАСТИНІ 

ОСВОЄННЯ КОШТІВ, ДЕ ГОЛОВНИМ РОЗПОРЯДНИКОМ Є 

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

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 «Про бюджет міста Києва на 

2019 рік» по Печерському району затверджений загальний обсяг видатків 

у сумі 1 млрд 3 млн грн, у тому числі видатки загального фонду – 869,8 

млн грн, видатки спеціального фонду 133,2 млн грн. 
Виконання видаткової частини загального фонду по головному 

розпоряднику коштів «Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація» за 2019 рік склало 816,2 млн грн, або 93,8 % до уточненого 

річного плану.  

Більшість видатків бюджету були спрямовані на соціально-культурну 

сферу. У звітному періоді сукупна частка цих видатків у структурі 

видатків бюджету становила 83,4 %.  

Із загальної виділеної суми спрямовано по галузях: 

 Освіта – 617,4  млн грн;  

 Державне управління – 91,5 млн грн; 

 Житлово-комунальне господарство – 43,7 млн грн; 

 Соціальний захист та соціальне забезпечення – 24,6 млн грн; 

 Культура і мистецтво – 18,7 млн грн; 

 Фізична культура і спорт – 10,9 млн грн;  

 Молодіжна політика – 9,4 млн грн. 
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Фінансування видатків проводилось виходячи з планових призначень, 

потреб розпорядників коштів у відповідних видатках та наявного 

фінансового ресурсу. 

У першочерговому порядку профінансовані видатки на захищені статті 

витрат, виконання яких склало 726,7 млн грн, або 89% всіх видатків 

загального фонду, з них: 

 заробітна плата з нарахуваннями – 652,1 млн грн; 

 оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії – 49,8 млн грн; 

 харчування – 19,3 млн грн; 

 надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим 

громадянам – 5,3 млн грн. 

У 2019 році забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату 

заробітної плати працівникам бюджетної сфери та в повному обсязі 

проведені розрахунки за спожиті теплоенергоносії бюджетними 

установами.  

Виконання по іншим статтям видатків на утримання бюджетних 

установ району склали 89,5 млн грн, у тому числі 43,7 млн грн – це 

видатки на житлово-комунальне господарство - утримання КП «УЗН». 

Видатки спеціального фонду в частині придбання обладнання 

довгострокового користування затверджені на 2019 рік в сумі 18,6 млн грн, 

з них: 

 по галузі «Освіта» в сумі 16,7 млн грн, використано 9,2 млн грн; 

 по галузі «Державне управління» в сумі 1,8 млн грн, використано 1,7 млн 

грн; 

 по галузі «Фізична культура і спорт» в сумі 100 тис грн, використані в 

повному обсязі. 

 

По галузі «Житлово-комунальне господарство» затверджені поточні 

видатки цільового фонду спеціального фонду бюджету у сумі 16,9 млн грн 

на благоустрій території району - утримання КП «УЗН».                          

Кошти використані в повному обсязі. 

 

Крім того, Печерським районом отримані кошти у сумі 5,6 млн грн на 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

для сімей осіб, які визначені Законом України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових 

умов. Кошти використані в повному обсязі. 
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Виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 

Києва по Печерському району за 2019 рік в частині виконання 

капітальних ремонтів. 

Рішенням сесії Київської міської ради прийнята Програма економічного 

і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки. У районі, для 

реалізації поставлених завдань, розроблено та затверджено план заходів 

розпорядженням Печерської райдержадміністрації від 26 січня 2018 року 

№ 81.  

Важливою складовою Програми є Програма капітальних вкладень та 

капітальних ремонтів. Функцію замовника по виконанню робіт Печерська 

райдержадміністрація визначила виконувати Управління житлово-

комунального господарства та будівництва і КП «Керуючу компанію по 

утриманню житлового фонду Печерського району». Для проведення 

капітальних ремонтів у 2019 році передбачено 71 млн 189,6 тис грн. 

Кошти були розподілені по галузям, наступним чином:  

 Житлово-комунальне господарство – 54 млн 634,9 тис грн – виконано 

97% від плану; 

 Освіта – 15 млн 719,3 тис грн – виконано 98 % від плану; 

 Культура – 835,4 тис грн – виконано 98 % від плану. 

Відсоток виконання робіт на кінець року склав 98%, це 69 млн 537,2 

тис грн. 

Такий результат дозволив Печерській райдержадміністрації посісти 

перше місце серед районів міста Києва, за результатами рейтингової 

оцінки діяльності. 

Відповідно до видів робіт в розрізі галузей: 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 107 об’єктів: 

- громадськi проєкти-переможцi конкурсу: 2 об’єкта на загальну суму 

910,4 тис грн; 

- капiтальний ремонт мiжквартальних проїздiв та прибудинкових 

територій житлової забудови: 43 об’єкта на загальну суму 27 млн 671 тис 

грн; 

- замiна вiкон: 11 об’єктів на загальну суму 4 млн 326,2 тис грн; 

- капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових: 9 об'єктів на 

загальну суму 983,9 тис грн; 

- капiтальний ремонт сходових клiтин: 26 об’єктів на суму 9 млн 815,4 тис 

грн; 

- капiтальний ремонт iнженерних мереж: 1 об’єкт на суму 535,5 тис грн; 

- капiтальний ремонт покрiвель: 9 об’єктів на загальну суму 6 млн 602,1 

тис грн; 
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- капiтальний ремонт арочного перекриття теплового пункту на суму 1 

млн 108,5 тис грн; 

- ремонт штольно-дренажної: 1 об’єкт на суму 292,8 тис грн; 

- облаштування ігрових майданчиків: 1 об’єкт на суму 75,9 тис грн; 

- капiтальний ремонт житлового фонду на умовах спiвфiнансування:           

4 об’єкта на загальну суму 967,6 тис грн. 

ОСВІТА (11 об’єктів):  

Дошкiльна освiта: 4 об’єкта на загальну суму 3 млн 952 тис грн: 

- капiтальний ремонт примiщень: 1 об’єкт на суму 399,1 тис грн; 

- благоустрiй територiй: 1 об’єкт на суму 1 млн 986 тис грн; 

- капiтальний ремонт покрiвель: 1 об’єкт на суму 977,1 тис грн; 

- облаштування iгрових майданчикiв: 1 об’єкт на суму 589,8 тис грн. 

Загальна середня освiта: 5 об’єктів на загальну суму 5 млн 272,4 тис 

грн: 

- благоустрiй територiї: 1 об’єкт на суму 1 млн 469,2 тис грн; 

- капiтальний ремонт стадiонiв та спортивних майданчикiв: 1 об’єкт на 

суму 1 млн 378,3 тис грн; 

- капiтальний ремонт спортивних залiв та допомiжних примiщень:              

2 об’єкти на загальну суму 1 млн 429,2 тис грн; 

- капiтальний ремонт санвузлiв: 1 об’єкт на суму 995,7 тис грн; 

По спеціальній освіті закладами естетичного виховання: 1 об’єкт на суму    

3 млн 019,6 грн та забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів:          

1 об’єкт на суму 3 млн 181,6 тис грн. 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО (3 об’єкта):  
- капiтальний ремонт фасадiв: 1 об’єкт на суму 336,3 тис грн; 

- капiтальний ремонт приміщень: 1 об’єкт на суму 427 тис грн; 

- капiтальний ремонт вхiдних груп: 1 об’єкт на суму 59 тис грн. 

 

2. БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ РАЙОНУ, КОНТРОЛЬ ТА ПРОТИДІЯ 

РОЗМІЩЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОЇ СТИХІЙНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності райдержадміністрації є 

покращення стану благоустрою Печерського району. За 2019 рік 

фахівцями відділу контролю за благоустроєм складено 400 протоколів 

про адміністративні правопорушення та вручено 1620 приписів за 

неналежний санітарно-технічний стан території, незаконне розміщення 

тимчасових споруд, несанкціоновану торгівлю та інші порушення. 

Активно проводились роботи з протидії розміщенню 

несанкціонованих місць стихійної торгівлі на території Печерського 

району. Спільними зусиллями спеціалістів відділу контролю за 
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благоустроєм, громадського формування «Муніципальна варта» та 

співробітників поліції вживались заходи, а саме: щоденно проводились 

рейдові перевірки біля станцій метрополітенів з вилученням товару та 

складанням на правопорушників адміністративних протоколів. 

Впродовж 2019 року велась боротьба з несанкціонованим 

розміщенням рекламних засобів, наклеювання оголошень, листівок, 

написів (графіті) на об’єктах благоустрою. 

Спеціалісти відділу активно використовують міську програму «Stop 

Spam», здійснюється автодозвон з інформуванням рекламодавця про 

порушення ним встановлених правил, зобов'язання негайного усунення 

порушення, за результатами складено 62 протоколи про адміністративне 

правопорушення.  

Печерською райдержадміністрацією здійснювався постійний 

контроль за виконанням дотримання умов та термінів аварійних та 

планових карток на тимчасове порушення благоустрою та його 

відновлення, виданих Департаментом міського благоустрою виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА), також погоджено на закриття 225 

аварійних та 63 планових контрольних карток на тимчасове порушення 

благоустрою та його відновлення. 

З метою приведення річки Либідь до належного санітарного стану, у 

межах Печерського району та прибережної захисної смуги, проводилась 

виїзна нарада за участю представників КП «Плесо» та Голосіївської 

райдержадміністрації. 

Також проводились масштабні толоки та озеленення місць 

громадського відпочинку, за участю депутатів, представників органів 

самоорганізації населення Печерського району та інститутів громадського 

суспільства. 

 

3/4. СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ, ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА 

МІСЬКИХ ПРОГРАМ 

 

На території Печерського району здійснюють свою роботу три 

комунальних підприємства: 

- «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 

району м. Києва»; 

- по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва; 

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

Печерського району.  

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Печерського району м. Києва», із основних напрямків роботи 
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підприємства є утримання будинків та прибудинкових територій в 

належному санітарному стані та постійна робота над поліпшенням 

благоустрою. 

На утриманні підприємства перебуває 671 житловий будинок, що 

складає 70% від загальної кількості житлових будинків Печерського 

району.  

Площа, прибирання якої здійснює підприємство:  

- 4556 тис кв м тротуарів; 

- 548 тис кв м прибудинкових територій. 

КП 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. 

По утриманню зелених насаджень проводилися роботи з благоустрою 

та озеленення на території 568,51 гектарів, у тому числі загального 

користування 347,016 гектарів. 

На утримання балансових територій у 2019 році підприємством 

витрачено 45 тис 850 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. 

Так, КП «ШЕУ» проведено роботи на вулично-дорожній мережі 

балансової території площею – 28 тис 611 м кв на суму 16 млн 734 тис 911 

грн. 

На утриманні підприємства перебувають: 

- автомобільні дороги протяжністю 99,7 км; 

- тротуари загальної площею 742 тис кв м.  

На території Печерського району розташовано 971 житловий будинок, 

із них: 671 житловий будинок комунальної форми власності, у тому числі 

11 гуртожитків. 

Наразі, в Україні триває масштабна реформа – змінюється сам 

принцип управління багатоквартирними будинками. 

Відповідно до Закону України «Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку», загалом у Печерському районі зареєстровано 

202 ОСББ, у 2019 році створено 13 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) не чекаючи виділення коштів з бюджету міста, 
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яка затверджена рішенням Київської міської ради від 26 грудня 2014 року                 

№ 865/865.  

Суть даної програми полягає в тому, що співвласники сплачують 

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

У державній програмі співфінансування (70/30) з енергоефективності 

у 2019 році взяли участь та визнані переможцями 9 будинків. 

У 2019 році ініційовано та затверджено Розпорядженням Печерської 

райдержадміністрації склад робочої групи з інвентаризації безгосподарних 

обʼєктів, а саме: проїздів, перехідних сходів, з метою прийняття їх до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва та взяття на 

баланс та обслуговування комунальними підприємствами району. 

З початком опалювального сезону у Печерському районі згідно з 

графіком було підготовлено 966 житлових будинків всіх форм власності, а 

також: 54 заклади освіти,  17 закладів медицини, 27 закладів культури,       

2 територіальних центри соціального обслуговування, 2 клуби за місцем 

проживання.  

Відповідно до заходів з підготовки житлового фонду до роботи в 

осінньо-зимовийй період, виконано роботи: перевірено та підготовлено 

внутрішньо-будинкові системи опалення, холодного та гарячого 

водопостачання, каналізації та електросистеми, перевірено герметизацію 

інженерних вводів, здійснювалися роботи з засклення вікон у місцях 

загального користування, частковий ремонт покрівель, зливостічних 

мереж, вхідних груп тощо. 

У 2019 році КП «Керуюча компанія» виконано ремонтних робіт за 

рахунок складової послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій на суму 17 тис 475,97 грн.  

З метою зменшення споживання електричної енергії для освітлення 

місць загального користування у 2019 році виконано переобладнання 398 

світильників на світильники з LED стрічками.  

На прибудинкових територіях житлових будинків комунальної 

власності, за звітний період висаджено понад 100 саджанців дерев, 25 

кущів, 500 квітів. 

Також була підготовлена снігоприбиральна комунальна техніка для 

роботи в осінньо-зимовий період в кількості 66 одиниць. 

У житлових будинках  Печерського району налічується 1303 ліфти. 

Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік передбачено 

роботи із реконструкції (заміни) та капітального ремонту 40 ліфтів у 

житлових будинках Печерського району. У  2019 році виконано роботи із 

реконструкції та ремонту 15 ліфтів, на 25 ліфтів виготовлено проєктно-

кошторисну документацію та закуплено ліфтове обладнання. 
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5. ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ ВІДДІЛОМ 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 

райдержадміністрація у 2019 році 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. 

Станом на 1 січня 2020 року кількість нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих до 

сфери управління Печерської райдержадміністрації, які можуть бути 

надані в орендне користування у встановленому законодавством порядку, 

становить 113 об’єктів. 

Також протягом 2019 року проведено 5 засідань постійно діючої 

конкурсної комісії щодо передачі в оренду на конкурсних засадах 17 

об’єктів комунальної форми власності територіальної громади міста 

Києва. За результатами конкурсів укладено договори оренди по                  

13 об’єктах оренди на загальну суму 234 тис 277,15  грн.  

Станом на 1 січня 2020 року 345 орендарям було передано в оренду 

51 тис 131,71 м² нежитлових приміщень комунальної власності, 

що віднесені до сфери управління Печерської райдержадміністрації та 

перебувають на балансі підпорядкованих комунальних підприємств 

та установ. 

За орендоване майно комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, переданого до сфери управління Печерської РДА (без ПДВ, 

переплат та податку на землю):  

 Нараховано орендної плати – 30 млн 600 тис 225 грн; 

Отримано орендної плати – 31 млн 713 тис 679 грн; 

Сума заборгованості –  2 млн 624 тис 415 грн. 

Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої за 2019 рік 

становить – 103,64 %, тобто сплачено орендних платежів більше ніж 

нараховано на 3,64 %. У порівнянні до аналогічного періоду 2018 року, 

надходження за оренду збільшилось на 6 млн 816 тис 38 грн,  у 

порівнянні до 2017 року – на 15 млн 627 тис 87 грн. 
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 До орендарів-боржників, юридичною службою КП «Керуюча 

компанія» Печерського району протягом 2019 року вживались заходи 

спрямовані на погашення заборгованості, зокрема направлено 120 

приписів-претензій на суму 1 млн 684 тис грн, 22 позовні заяви до суду 

про виселення та стягнення заборгованості на суму 1 млн 742 тис 04 грн. 

 

6. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РАЙОНУ 

 

На території Печерського району функціонує 69 закладів освіти, з 

них: 38 дошкільні навчальні заклади та 31 загальноосвітні. 

У 2018-2019 році у 25 закладах загальної середньої освіти 

комунальної форми власності Печерського району міста Києва розпочали 

навчання в 1-11 класах 14 тис 325 учнів. У 2019-2020 навчальному році 

шкільні парти зайняли 15 тис 541 вихованець.  

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 закладах загально-середньої освіти відкрито 20 класів з 

інклюзивним навчанням, у яких здобувають освіту 26 учнів з особливими 

освітніми потребами.  

У порівнянні з минулим роком, у Печерському районі працювали 13 

класів у яких навчалося 15 учнів – очевидне зростання: на 65% по класах 

та майже на 58% по дітях.  

Профільним навчанням у 2018-2019 навчальних роках у закладах 

загальної середньої освіти Печерського району було охоплено 1500 учнів, 

у 2019-2020 навчальних роках 1617 учнів.  

У 2018-2019 навчальних роках – 9 тис 481 учень Печерського району 

охоплено вивченням другої іноземної мови (англійської, німецької, 

грецької, іспанської, французької, китайської, японської), у 2019-2020 

навчальних роках – 6 тис 473 учні.  

З метою формування професійних намірів учнів та побудови 

професійної кар’єри адміністраціями 25 загальноосвітніх навчальних 

закладів району укладено 123 угоди про співпрацю з вищими навчальними 

закладами, науковими установами, коледжами, вищими професійними 

училищами, підприємствами.  

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 
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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.  

Харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Печерського 

району у 2019 році організовано у відповідності до чинного законодавства. 

Шкільні їдальні та харчоблоки повністю укомплектовані та оснащені всім 

необхідним. Крім традиційної форми харчування у п’яти закладах 

загально-середньої освіти працює мультипрофільний тип харчування за 

принципом «шведський стіл». 

У 2019 році в шкільних предметних олімпіадах взяли участь 16 тис 

287 учнів, учасниками районних учнівських олімпіад стали 4 тис 439 

учнів, призерами – 2 тис 156 школярів.  

Переможцями міських олімпіад з навчальних предметів стали 737 

учнів закладів освіти Печерська. З Всеукраїнських олімпіад повернулися з 

перемогами 41 школяр.  

У 27 закладах дошкільної освіти комунальної форми власності 

Печерського району здобувають дошкільну освіту – 2 тис 667 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.  

 

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРОГРАМ У РАЙОНІ 

 

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення 

Печерської райдержадміністрації перебуває 6 тис 833 одержувачі 

державної соціальної допомоги та компенсації, передбачених чинним 

законодавством України.  

За звітний період видано 182 путівки на санаторно-курортне лікування.  

Станом на 1 січня 2020 року на обліку в Управлінні перебуває: 

- 1085 учасників антитерористичної операції; 

- 2495 осіб, які є членами сімей учасників АТО/ООС; 

- 8 сімей загиблих під час участі в АТО/ООС;  

- 25 осіб, які поранені в ході проведення АТО/ООС. 

Продовжується робота, спрямована на покращення життя інвалідів, 

видано 39 палиць, 26 милиць та 1842 направлення на отримання 

інвалідами ортопедичних виробів. 
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Укладено 132 договори з підприємствами на забезпечення інвалідів 

технічними засобами реабілітації. 

Протягом звітного періоду 35 осіб, з числа учасників АТО/ООС, 

пройшли психологічну реабілітацію в санаторно-курортних закладах 

України, 18 учасників АТО  направлено для проходження професійного 

навчання. 

Видано 130 путівок для оздоровлення дітей киян-учасників АТО віком 

до 14 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків. 

 На виконання державної політики, спрямованої на реалізацію 

конституційних гарантій та прав громадян, на соціальний захист прийнято 

3824 заяви та комплектів документів для призначення державних 

соціальних допомог, субсидій та компенсацій, в тому числі 1557 заяв на 

призначення житлових субсидій. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України Управлінням 

забезпечено надання породіллям району одноразову допомогу «пакунок 

малюка» у кількості 160 одиниць. 

Відповідно до Законів України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

«Про соціальні послуги», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам», та інших законодавчих актів, протягом 

січня - грудня 2019 року спеціалістами управління призначено 5 тис 547 

державних соціальних допомог та компенсацій.  

 Одноразову адресну матеріальну допомогу малозахищеним верствам 

населення Печерського району міста Києва, які опинилися в складних 

життєвих обставинах призначено допомогу 1286 особам на загальну суму 

4 млн 915 тис грн. 

 Внутрішньо переміщеним особам призначено (відновлено) та 

поновлено соціальні виплати – 3 тис 473 особам. 

Станом на 1 січня 2020 року на обліку в управлінні перебуває 1805 осіб,                         

які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, у тому числі 207 дітей. 

З початку року видано 543 посвідчення особам, які постраждали 

від наслідків Чорнобильської катастрофи, у тому числі 9 дітей. 

 За звітний період призначено 120 допомог на продукти харчування,                      

для громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. 

 Розглянуто 743 заяв мешканців району на призначення їм житлових 

субсидій, з них, призначено субсидію 645 сім’ям.   

Станом на 1 січня 2020 року пільговими категоріями громадян 

отримано знижку з оплати спожитих житлово-комунальних послуг на 

загальну суму 26 млн 215 тис 524,60 грн.  
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8. СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН, ЯКІ 

ЗНАХОДЯТЬСЯ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ В ПЕЧЕРСЬКІЙ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією 

здійснюється облік громадян, які потребують покращення житлових умов. 

 Станом на 31 грудня 2019 року на квартирному обліку у Печерській 

районній в місті Києві державній адміністрації перебуває 2423 родини, з 

них: в загальній  черзі – 1490 родини, у першочерговому списку – 745 

родин, у позачерговому списку – 188 родин.  

 На соціальному квартирному обліку перебуває – 5 родин.  

 Протягом звітного періоду опрацьовано 960 звернень, які надійшли 

через ЦНАП Печерської райдержадміністрації та підготовлено 21 проєкт 

розпорядження про зарахування на квартирний облік, внесення змін до 

облікових справ та зняття з квартирного обліку мешканців Печерського 

району. 

 Також підготовлено проєкти розпоряджень Печерської 

райдержадміністрації про затвердження рішення про надання житлової 

площі. У 2019 році, 24 родинам черговикам квартирного обліку 

Печерського району надано житлову площу. 

 

9. ВЗАЄМОДІЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПЕЧЕРСЬКОЇ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ІЗ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ 

ДЛЯ ПРОТИДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИМ ТА КРИМІНАЛЬНИМ 

ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

 

З метою запобігання злочинів та інших правопорушень Печерська 

райдержадміністрація співпрацює з уповноваженими правоохоронними 

органами, військовими підрозділами та громадськими формуваннями. 

Для   забезпечення  ефективного  правопорядку діє «Меморандум 

спільних дій Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, 

Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Печерського району міста Києва», Печерського 

районного в місті Києві військового комісаріату та Печерського 

управління поліції Головного управління Національної поліції в місті 

Києві. 

Також, підписаний Меморандум з Національною поліцією та 

Муніципальною вартою про партнерство і співпрацю з Печерською 

райдержадміністрацію з метою спільного алгоритму дій з дотримання 

публічного порядку на території Печерського району міста Києва. 
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10. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЯРМАРКІВ У РАЙОНІ 

 

Для забезпечення населення району продовольчими товарами та 

плодоовочевою продукцією від виробника, у Печерському районі за 2019 

рік проведено 36 сільськогосподарських ярмарок спільно з комунальним 

підприємством, яке підпорядковано Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київська міська державна адміністрація).                                  

 Під час проведення ярмарків здійснюється реалізація 

сільськогосподарської продукції від виробників Київської області та інших 

регіонів України, що повністю задовольняє потреби населення у придбанні 

плодоовочевої продукції, м’яса, риби, молочних товарів та інших 

продуктів харчування. Реалізація здійснюється з дотриманням усіх норм та 

стандартів.  

 

11. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

У підпорядкуванні Печерської райдержадміністрації у 2019 році 

перебували 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». 

Станом на 28 грудня 2019 року із 65 лікарів, які надають первинну 

медико-санітарну допомогу дорослому населенню району, кількість 

сімейних лікарів становила 43, педіатрів – 16, дільничних терапевтів – 

лише 6. 

У 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. Укладено декларацій майже з 67 тис громадян. 

Забезпечення населення лікарськими засобами для амбулаторного 

лікування здійснювалось відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 
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окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», та в 

рамках Урядової програми «Доступні ліки».  

Протягом 2019 року КНП «Консультативно-діагностичний центр» 

Печерського району видав пільговим верствам населення району та 

певним категоріям хворих рецепти на суму 2 тис 253,8 грн. 

Протягом 2019 року силами лікувально-профілактичних закладів 

районного підпорядкування обстежено 2 тис 940 осіб на наявність антитіл 

до ВІЛ за допомогою «швидких тестів».  

Також силами лікувально-профілактичних закладів районного 

підпорядкування та відділу охорони здоровʼя Печерської 

райдержадміністрації для мешканців району у 2019 році організовано 

різноманітні заходи в рамках Всесвітнього дня боротьби з онкологічними 

захворюваннями, Всесвітнього Дня здоров’я, Всесвітнього Дня серця, Дня 

цукрового діабету тощо.  

Вакцинація населення згідно з Календарем щеплень здійснюється 

лікувально-профілактичними закладами (підприємствами) районного 

підпорядкування, як серед дитячого, так і серед дорослого населення.  

 

12. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ 

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ, КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

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.  

Впродовж 2019 року Печерською райдержадміністрацією 

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; 

− сприяння розвитку культури та мистецтва у Печерському районі, 

популяризація сучасного українського мистецтва, використання 

нетрадиційних об’єктів для його поширення.  

Протягом 2019 року проведено понад 600 тематичних заходів з нагоди 

святкувань державних свят і відзначення пам’ятних дат. 
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Проведення культурно-мистецьких заходів у 2019 році було здійснено 

на суму 439 тис 386 грн. 

Серед проведених заходів варто відзначити:  

- родинне свято Масляна за участю переможниці 6-го сезону відомого 

кулінарного шоу Асмік Гаспарян; 

- фотовиставка «З Грузії з любов’ю!» і фотовиставка присвячена 

Чорнобильській трагедії: «Чорнобиль, чорна биль, чорний біль»;  

- урочиста церемонія підняття Державного Прапору України та Прапору 

Європейського Союзу з нагоди відзначення Дня Європи; 

- грандіозне святкування Дня народження Києва;  

- виставка картин сучасного українського мистецтва «Прогулянки містом» 

та виставка картин до Дня незалежності України «Душа країни»; 

- грандіозне святкування Дня незалежності у Культурно-мистецькому 

комплексі «Співоче поле» у Печерському ландшафтному парку; 

- відзначення Дня захисника України в Національному музеї історії України 

у Другій світовій війні; 

- засвічення головної новорічної ялинки Печерського району у День 

Святого Миколая; 

- святкування Різдва Христового за Григоріанським календарем тощо. 

 

Дякую за увагу!  

 


