Звіт про роботу
Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації
за 2020 рік
2021 рік

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА ПО
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНУ ЗА 2020 РІК
(млн грн)

Структура видатків в розрізі галузей за
перше півріччя 2020 року
млн грн.
Державне управління
19,0
29,5

9,6

56,3 13,9

99,8

Освіта

685,7

Соціальний захист та
соціальне забезпечення
Молодіжна політика
Культура і мистецтво
Житлово-комунальне
господарство
Фізична культура і спорт

Структура видатків загального фонду за
економічною класифікацією
у 2020 році
млн грн.

1,0
13,8

27,8

34,6

60,8

5,3

Заробітна плата з нарахуваннями
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар

1,3

Медикаменти

2,3
23,6

Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата теплоенергоносіїв
744,4

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)

Інші виплати населенню
Інші поточні видатки

ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ЕКОНОМІЧНОГО
І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА НА 2018-2020
РОКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
(затверджений розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації від 26.01.2018 № 81)

ВЕКТОРИ РУХУ

Стратегія
реформ -2020

Державна
стратегія
регіонального
розвитку на
період до 2020
року

Стратегія
розвитку м.
Києва до 2025
року

Міські цільові
програми

Комплексні і
галузеві
загальнодержавн
і програми

Програма економічного і соціального розвитку міста Києва
в частині капітальних ремонтів по Печерському району на 2020рік

Запланований обсяг видатків відповідно до Програми становить –
143367,3 тис. грн

Житлово-комунальне господарство – 84305,0 тис. грн

Освіта – 52612,2 тис. грн

Культура – 1626,1 тис. грн

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 4824,0 тис. грн

Програма економічного і соціального розвитку міста Києва
в частині капітальних вкладень та капітальних ремонтів
по Печерському району на 2020 рік

Галузь “Житлово-комунальне господарство”.
Експлуатація та технічне обслуговування житлового
фонду завершені роботи:
на 91 об’єктах на загальну суму 52 млн. 646,5 тис.грн.

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації
ліфітів - завершені роботи:
на 2 об’єктах на загальну суму 2 млн. 599,6 тис.грн.

Програма економічного і соціального розвитку міста Києва
в частині капітальних вкладень та капітальних ремонтів
по Печерському району на 2020 рік
Галузь “Житлово-комунальне господарство”.

Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових
територій та внутрішньоквартальних проїздів:
Завершені роботи на 20 об’єктах на загальну суму 23 млн. 568,7 тис.грн.

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА В
ЧАСТИНІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ ПО
УПРАВЛІННЮ ЖКГБ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2020 РІК

Капітальний ремонт асфальтового покриття 27,3 тис. кв.м прибудинкової
території та міжквартальних проїздів на 20 об’єктах за наступними адресами:
вул. Звіринецька, 63-А; вул. Звіринецька, 65;
вул. Підвисоцького, 16; вул. Підвисоцького, 18; вул. Підвисоцького, 12
вул. Рибальська, 7;
вул. Михайла Бойчука, 15;
вул. Панаса Мирного, 20,
провулок Бутишев, 17, 19,
вул. Еспланадна, 32,34/2,
вул. Левандовська, 4,
вул. Басейна, 13,
вул. Лютеранська, 4,
вул. Омеляновича-Павленка, 3,
вул. Велика Васильківська, 49,
вул. Генерала Алмазова, 6,
Тверський тупик 6/8,
бульвар Лесі Українки, 28; бульвар Лесі Українки, 24;
провулок Кості Гордієнка, 2-А, 4, 8.

Програма економічного і соціального розвитку міста Києва
в частині капітальних вкладень та капітальних ремонтів
по Печерському району на 2020 рік

Галузь “Житлово-комунальне господарство”.

Капітальний ремонт сходових клітин.
Завершені роботи на 33 об’єктах на загальну суму 11 млн. 942,6 тис.грн.

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА В
ЧАСТИНІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ ПО
УПРАВЛІННЮ ЖКГБ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2020 РІК

Капітальний ремонт сходових клітин, а саме:
вул. Джона Маккейна, 20, 28/25,
вул. Євгена Коновальця, 33, 35 та 37;
вул. Бастіонна, 5-А, 11-А;
вул. Бойчука, 1-А, 10, 11, 15, 15-А, 17-А, 18-А, 19, 20, 25, 27, 29, 3, 31, 5;
вул. Гусовського, 2;
вул. Мечникова, 22- А, 7;
вул. Московська, 41/8;
вул. Підвисоцького, 12;
вул. Панаса Мирного, 3;
вул. Саперне поле, 45;
вул. Тютюнника, 32;
вул. Цитадельна, 9;
Кловський узвіз, 14-Б, 24;
на умовах співфінансування: пров. Кріпосний, 4, вул. Інститутська, 22/2.
Загальний об’єм виконаних робіт складає 9 449,2 кв.м., з них по
об’єктах на умовах співфінансування 590,4 кв.м.

Програма економічного і соціального розвитку міста Києва
в частині капітальних вкладень та капітальних ремонтів
по Печерському району на 2020 рік
Галузь “Житлово-комунальне господарство”.
Капітальний ремонт покрівель
Завершені роботи на 10 об’єктах на загальну суму 6 млн. 601,2 тис.
грн

Програма економічного і соціального розвитку міста Києва
в частині капітальних вкладень та капітальних ремонтів
по Печерському району на 2020 рік

Галузь “Житлово-комунальне господарство”.
Капітальний ремонт панелей перекриття
Завершені роботи на об’єкті по вул. М. Грушевського, 4-а
на загальну суму 862,6 тис. грн

Програма економічного і соціального розвитку міста Києва
в частині капітальних вкладень та капітальних ремонтів
по Печерському району на 2020 рік
Галузь “Житлово-комунальне господарство”.
Заміна вікон
Завершені роботи на 3 об’єктах на загальну суму 601,7 тис. грн
Капітальний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування
Завершені роботи на 12 об’єктах на загальну суму 4 млн. 447,0 тис.
грн
Капітальний ремонт вхідних груп
Завершені роботи на 1 об’єкті на суму 394,8 тис. грн

Капітальний ремонт ліфтів
Завершені роботи на 2 об’єктах на загальну суму 2 млн. 599,6 тис. грн

Програма економічного і соціального розвитку міста Києва
в частині капітальних вкладень та капітальних ремонтів
по Печерському району на 2020 рік

Галузь “Освіта”.
Надання дошкільної освіти – завершені роботи на 19 об’єктах на
загальну суму 7 млн 535,3 тис. грн;

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами)) - завершені роботи на 8 об’єктах на загальну суму 8 млн
294,0 тис. грн;

Надання позашкільної освіти закладми позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми - завершені роботи на 1 об’єкті на
загальну суму 3 млн 900,5 тис. грн;

Надання спеціальної освіти мистецькими школами - завершені роботи
на 5 об’єктах на загальну суму 7 млн 935,4 тис. грн.

Програма економічного і соціального розвитку міста Києва
в частині капітальних вкладень та капітальних ремонтів
по Печерському району на 2020 рік
Галузь “Освіта”.

Благоустрій території дитячих навчальних закладів
Завершені роботи на 3 об’єктах на загальну суму 3 млн. 258,2 тис. грн

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 1
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ

БУЛО

СТАЛО

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 141
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ

БУЛО

СТАЛО

Програма економічного і соціального розвитку міста Києва
в частині капітальних вкладень та капітальних ремонтів
по Печерському району на 2020 рік
Галузь “Освіта”

Капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових
пунктів дитячих навчальних закладів
Завершені роботи на 13 об'єктах на загальну суму 998,4 тис. грн.

Програма економічного і соціального розвитку міста Києва
в частині капітальних вкладень та капітальних ремонтів
по Печерському району на 2020 рік
Галузь “Освіта” (Надання дошкільної освіти)

Капітальний ремонт приміщень

Завершені роботи на об'єкті ДНЗ № 228 по вул. Глазунова, 3, 4/47
на загальну суму 595,5 тис. грн.

Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків
Завершені роботи на об'єкті ДНЗ № 152 по вул. М. Бойчука, 3-а
на загальну суму 1 млн 466,3 тис. грн.

Облаштування спортивних майданчиків

Завершені роботи на об'єкті ДНЗ № 143 по бульв. Л. Українки, 24-а
на загальну суму 1 млн 216,9 тис. грн.

Програма економічного і соціального розвитку міста Києва
в частині капітальних вкладень та капітальних ремонтів
по Печерському району на 2020 рік
Галузь “Освіта” (Надання загальної середньої освіти)

Капітальний ремонт огорожі

Завершені роботи на об'єкті спеціалізована школа № 89
по вул. Рибальська, 4 на загальну суму 520, тис. грн.

Капітальний ремонт покрівель

Завершені роботи на об'єкті Кловський ліцей № 77 по вул. Шовковична, 25
на загальну суму 524,8 тис. грн.

Капітальний ремонт приміщень

Завершені роботи на 2 об'єктах на загальну суму 2 млн 252,0 тис. грн.

Капітальний ремонт санвузлів

Завершені роботи на об'єкті школа І-ІІІ ступенів № 133 по вул. Бастіонна,
7/18 на загальну суму 865,0 тис. грн.

Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків

Завершені роботи на 2 об'єктах на загальну суму 2 млн 687,3 тис. грн.

Капітальний ремонт харчоблоків

Завершені роботи на об'єкті гімназія ім. Т. Г. Шевченка№ 109
по вул. П. Мирного, 24 на загальну суму 1 млн 444,9 тис. грн.

Програма економічного і соціального розвитку міста Києва
в частині капітальних вкладень та капітальних ремонтів
по Печерському району на 2020 рік
Галузь “Освіта” заклади позашкільної освіти

Капітальний ремонт приміщень

Завершені роботи з капітального ремонту актової зали Палацу дітей
та юнацтва Печерського району по вул. Дарвіна, 2 на загальну
суму 3 млн 900,5 тис. грн.
Галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення”

Протипожежні заходи

Завершені роботи на 3 об’єктах на загальну суму 1 млн 430,5 тис. грн.

Капітальний ремонт приміщення клубу за місцем проживання
«Зміна» за адресою Кловський узвіз, 4-а
Завершені роботи на загальну суму 828,0 тис. грн.

Програма економічного і соціального розвитку міста Києва
в частині капітальних вкладень та капітальних ремонтів
по Печерському району на 2020 рік
Галузь “Освіта” спеціальна освіта мистецькими школами

Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,
каналізація)
Завершені роботи на 1 об’єкті на загальну суму 48,9 тис. грн.

Капітальний ремонт приміщень

Завершені роботи на 1 об’єкті на загальну суму 621,0 тис. грн.

Капітальний ремонт фасадів

Завершені роботи на 2 об’єктах на загальну суму 341,7 тис. грн.

Підсилення фундаменту

Завершені роботи на 1 об’єкті на загальну суму 6 млн 923,8 тис. грн.

Програма економічного і соціального розвитку міста Києва
в частині капітальних вкладень та капітальних ремонтів
по Печерському району на 2020 рік
Галузь “Культура і мистецтво”

Заміна вікон у бібліотеці «Веселка», пров. Лабораторний, 24
Завершені роботи на загальну суму 69,4 тис. грн.

Капітальний ремонт вхідних груп бібліотек

Завершені роботи на 3 об’єктах на загальну суму 624,3 тис. грн.

Капітальний ремонт приміщення бібліотеки ім. І. Кудрі, вул.
Генерала Алмазова, 14
Завершені роботи на загальну суму 811,9 тис. грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО

КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

Одним
із
основних
напрямків
КП
«Керуюча
компанія
з
обслуговування
житлового
фонду
Печерського району міста Києва» є
утримання будинків та прибудинкових
територій в належному санітарному
стані та постійна робота над
поліпшенням благоустрою.
На утриманні підприємства перебуває
688 житлових будинків (з яких 467
відносяться до застарілої забудови).
В тому числі 8 будинків обрали
управителем КП «Керуюча компанія»,
6 будинків ОСББ та 2 будинки ЖБК
уклали договір на обслуговування

Загальна площа прибирання
прибудинкових територій та тротуарів,
яка проводиться структурними
підрозділами ЖКД «Хрещатик»,
«Липкижитлосервіс» «
Печерськжитло», «Печерська брама»
1903287,48 тис. кв. м

КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

Протягом 2020 року в рамках карантинних
заходів проводилися роботи:
- з дезінфекції дезінфікуючим розчином
(гіпохлоридом) місць загального
користування (сходових клітин, поштових
скриньок, ліфтових кабін, тощо) ;
- по прибиранню під’їздів житлових
будинків, місць загального користування
та прибудинкової території з косінням
трави.
На проведення дезінфекції місць
загального користування загальною
площею 303,34 кв.м (сходові клітини,
поштові скриньки, ліфтові кабіни, тощо),
витрачено 22300 літрів гіпохлориду.
Для виконання робіт з дезінфекції було
залучено 211 працівників ЖЕД, які
забезпечені індивідуальними засобами
захисту та пристроєм для розпилювання
(масками, рукавичками та
пульверизатором)

КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

Поточний ремонт будинків комунальної
власності Печерського району, а саме:
 фарбування елементів дитячих
майданчиків у кількості - 224 од;
 фарбування лав для відпочинку
у кількості - 89 од.
 вхідних груп – у 48 житлових
будинках;
 герметизації інженерних вводів –
у 7 будинках;
 герметизації стиків –
у 3 будинках;
 інженерних мереж –
392 будинки;
 об’єктів благоустрою – у 54 будинках;
 покрівель – у 51 житлових будинках;
 сходових клітин – у 14 житлових
будинках;
 фасадів - 62 будинки;
 інші роботи проведено
у 305 будинках

КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

Роботи з ремонту покрівель

Очищення зливостоків

КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

Ремонт інженерних
комунікацій

КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

Ремонт вхідних груп

КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

очищення від опалого листя та сміття 144 зливоприймальних
колодязя;
видалення сухостою (кронування дерев) у кількості 310 од.
висаджено зелених насаджень у кількості 530 од;
завезено пісок на дитячі майданчики у кількості 226 т;
відремонтовано сміттєвих контейнерів – 645 од.
встановлено 9 урн для сміття
завезено ґрунт для влаштування газонів та клумб у
кількості 266 т

КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

Житлові будинки Печерського району
облаштовані 1322 ліфтами, в тому
числі в житлових будинках, які
обслуговуються КП «Керуюча
компанія з обслуговування житлового
фонду Печерського району м. Києва»
723 ліфти, із них:
відпрацювали термін експлуатації
та потребують експертного
обстеження (понад 25 років) в
житлових будинках комунальної
власності – 396 одиниць;
відпрацювали термін експлуатації
(25-34 роки) - 138 ліфтів;
відпрацювали термін експлуатації
(35 і більше років) – 243 ліфти.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Підприємством проводиться робота з благоустрою та озеленення на площі 347,02 га:
парки культури та відпочинку – 43,02 га, парки – 168,19 га, сквери – 7,19 га, бульвари –
14,28 га, впорядковані зелені насадження загального користування – 48,19 га,
транспортні розв’язки – 7,13 га, вуличні зелені насадження – 59,02 га

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Загальна площа балансових територій підприємства
347,02 га, в т. ч.
Парки
211,21 га

Сквери
7,19 га

Бульвари
14,28 га

Транспортні
розв’язки
7,13 га

Вулиці
59,02 га

Інші зелені насадження
загального користування
48,19 га

Газони 201,25 га
Живоплоти/бордюри 22228 шт.

Квітники 19533,7 м2
Дерева 198 443 од.

Кущі 105 068 од.

Лав 686 шт.
Фонтанів 6 шт.
Скульптура 1 шт.
Пам'ятник 2 шт.

Пам'ятних плит 8 шт..
Доріжок 18,77 га
Водополивної системи 69506,6 м.п.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Влаштування та відновлення газонів,
посадка дерев та кущів

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Заходи з видалення омели

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Видалення сухих та аварійних дерев, санітарна,
формуюча обрізка дерев та кущів.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

КП «ШЕУ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА
СПОРУД НА НИХ» ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
Найменування робіт

Орієнтовна вартість,
тис. грн

м2

Фактичні
обсяги
виконання
17773,81

м3
од.

46670
2

2024,308
295,013

Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим
бортовим каменем

од.

60

849,37

Влаштування острівців безпеки

од.

5

142,81

Поточний (середній) ремонт асфальтового покриття
Влаштування обмежувальних стовпчиків

м2
шт.

39124,2
3665

18674,5
4995,005

Влаштування направляючого пішохідного огородження

м.п.

514

858,489

Влаштування бар’єрного огородження (Набережне шосе)

м.п.

36

420,207

Поточний (дрібний) ремонт асфальтового покриття,
ліквідація аварійно-небезпечної ямковості
Заливка тріщин
Влаштування підвищених пішохідних переходів

Одиниця
виміру

7964,8256

КП «ШЕУ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА
СПОРУД НА НИХ» ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Алея Героїв Крут

Кловський узвіз

КП «ШЕУ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА
СПОРУД НА НИХ» ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

вул. Омеляновича-Павленка

вул. Московська

КП «ШЕУ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА
СПОРУД НА НИХ» ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Встановлення антипаркувальних стовпчиків

СТВОРЕННЯ ВЛАСНИКА ЖИТЛА
ЖИТЛОВИЙ ФОНД ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ

На території Печерського району
розташовано 984 багатоквартирних
житлових будинків, із яких:
- 671 будинки в управлінні
КП «Керуюча компанія» (в тому числі
за договорами управління);
- 82 будинків, збудовані за кошти
інвесторів;
- 48 будинків відомчої належності;

- 114 будинків ОСББ;
- 29 будинків ЖБК;
- 29 гуртожитків;
- 11 будинків обрали управителя

РЕФОРМА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
СТВОРЕННЯ ВЛАСНИКА ЖИТЛА
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.
На сьогодні, введено в дію
Закон України «Про житловокомунальні послуги»
відповідно до якого,
співвласники житлових
будинків зобов’язані обрати
форму управління будинком.

Згідно із ст. 9 Закону України «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку» управління багатоквартирним будинком
здійснюють його співвласники

РЕФОРМА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
СТВОРЕННЯ ВЛАСНИКА ЖИТЛА
Проводиться відповідна робота по
інформуванню населення щодо доцільності та
переваг створення ОСББ та обрання управителя
в житлових будинках, а саме: надаються
консультації зацікавленим співвласникам,
проводяться зустрічі з ініціативними групами,
як в електронному, так і в друкованому вигляді
надаються методичні матеріали, пропонується та
надається допомога при оформленні
необхідного, для реєстрації об’єднання чи
обрання управителя пакету документів,
здійснюється супровід при подані документів до
Центру надання адміністративних послуг та
відділу з питань державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.
Проведено зустрічі з ОСББ/ЖБК Печерського району щодо створення асоціації ОСББ/ЖБК
Печерського району міста Києва,
із співвласниками будинку за адресою: бульвар Лесі Українки, 36-Б та представниками ДП «ЕКО»
щодо функціонування у будинку ОСББ «Печерський міст».
05.02.2020 в приміщенні Печерської райдержадміністрації була організована та проведена зустріч з
мешканцями житлових будинків, які перебувають на обслуговуванні ТОВ «-ЖКГ «Геолог», де
обговорювались питання неналежного обслуговування будинків.
Мешканців житлових будинків, підпорядкованих ТОВ «-ЖКГ «Геолог», проінформовано про
можливість зміни обслуговуючої організації, надано пам’ятки щодо покрокового механізму обрання
управителя/створення ОСББ, запропоновано допомогу у створенні ОСББ/обрання управителя.

РЕФОРМА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
СТВОРЕННЯ ВЛАСНИКА ЖИТЛА
На звітний період, в Печерському районі створено 217 ОСББ в 226 житловому будинку
різних форм власності (в тому числі за 9 місяців 2020 року створено 15 ОСББ та в 11
будинках обрано управителя).
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. Співвласники сплачують лише 30% вартості робіт, а 70 % сплачується з бюджету м.
Києва.
Так, протягом 2016-2020 років, участь у зазначеній програмі прийняло 37 ОСББ/ЖБК
завдяки якій, співвласники будинку виконали роботи з енергоефективності та поліпшили
технічний стан своїх будинків. У 2020 році визнані переможцями 10 будинків.
Приклад: ЖБК «Машинобудівник» вул. Велика
Васильківська, 101 чотири рази 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, утеплення фасаду
будинку
та
реконструкція
теплопункту,
встановлення приладу обліку.

ЗАХОДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З МЕТОЮ НАЛЕЖНОГО ПРОВЕДЕННЯ
ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ
Проблемними питаннями протягом минулого опалювального періоду 2019/2020 були
- низькі параметри подачі теплоносія з ТЕЦ-5, внаслідок чого була відсутня можливість
забезпечити належним теплопостачанням мешканців житлових будинків району;
- зношеність інженерних мереж, на яких часто відбувалися пошкодження, що спричиняли
відключення житлових будинків від централізованого опалення.
За звітний період по району було зареєстровано 295 аварійних ситуацій, під час яких в 418
житлових будинках було відключено опалення та гаряче водопостачання, із них 204 на мережах
КП «Київтеплоенерго» та 91 на внутрішньобудинкових мережах житлових будинків
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

ПІДГОТОВКА ДО НОВОГО ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

З 05 квітня 2020 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, комунальними підприємствами
району та відповідними службами були
розроблені заходи по підготовці господарства
району до роботи в осінньо-зимовий період

РАЙОННИЙ ШТАБ З ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГОСПОДАРСТВ ПЕЧЕРСЬКОГО
РАЙОНУ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2020-2021 РОКИ
В райдержадміністрації створено оперативний районний
штаб для здійснення постійного контролю за
підготовкою підприємств, установ і організацій до
роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років та його
сталого проходження за участю відповідних служб
району: КП «Керуюча компанія», «КП по утриманню
зелених насаджень», КП «Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них», відділу культури, туризму та
охорони культурної спадщини, управління освіти та
інноваційного розвитку, управління охорони здоров’я,
управління праці та соціального захисту населення, КП
«Київтеплоенерго» РЕВМ ПрАТ «АК «Київводоканал»

ОСНОВНІ ВИДИ РОБІТ, ЯКІ ВИКОНАНІ ПРАЦІВНИКАМИ КП «КЕРУЮЧА
КОМПАНІЯ» ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДО ОСІННЬОЗИМОВОГО ПЕРІОДУ 2020/2021
Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Печерського району м. Києва» під час підготовки житлового фонду до осінньозимового періоду 2020/2021 років було виконано основних видів робіт на 100 % згідно
з планом, а саме: підготовлено 683 житлових будинки (в тому числі 671 будинок, що
обслуговується підприємством та 12 будинків, які уклали договір на управління та
обслуговування з КП «Керуюча компанія») та виконано наступні види робіт:
 перевірено і підготовлено 683 системи опалення, холодного водопостачання та
каналізації;
 683 системи централізованого гарячого водопостачання та 683 електросистеми
і електрощитових;
 відновлено опалення сходових кліток у 7 будинках;
 перевірено та відновлено герметизацію 5106 інженерних вводів;
 виконано частковий ремонт систем централізованого ГВП в 45 житлових
будинках;
 виконано частковий ремонт систем централізованого опалення
в 25 житлових будинках та промито 683 системи центрального опалення;
 відремонтовано та замінено 550 пог. м ізоляції трубопроводів ЦГВП
та ЦО у підвалах, на горищах та технічних поверхах у 48 житлових будинках;
 відремонтовано 16 електрощитових та замінено 425 пог. м
внутрішньобудинкових електромереж;
 відремонтовано 59409 кв. м покрівель 63 житлових будинків.

КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

Ліквідація наслідків негоди

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ 2020-2021 РОКІВ

Снігоприбиральна техніка, підготовлена для
проходження зимового періоду 2020/2021
років:

КП “Керуюча компанія” – 13 одиниць;
КП “ШЕУ” – 57 одиниць (у тому числі
малогабаритна техніка);
КП “УЗН” – 11 одиниць

БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИДІЯ
РОЗМІЩЕННЮ НЕСАНКЦІОНОВАНОЇ
СТИХІЙНОЇ ТОРГІВЛІ

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ

За
2020 рік фахівцями відділу було
складено
314
протоколів
про
адміністративні правопорушення та внесено
1627 приписів (неналежний санітарнотехнічний стан території, незаконне
розміщення
тимчасових
споруд,
несанкціонована
торгівля
та
інші
порушення Правил благоустрою міста
Києва).

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ

В
межах
повноважень
відділу
вживаються заходи щодо опрацювання
спеціалістами звернень громадян, які
записуються на особистий прийом з
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
обгрунтованого
вирішення
питань,
викладених
у
зверненні. Протягом І півріччя 2020 року :
- опрацьовано 1484 звернень громадян;
- опрацьовано 3613 документів вхідної
кореспонденції;
- надіслано 1381 лист, серед яких
відповіді на контрольні документи та
ініціативні листи.

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ

Печерською районною в місті Києві
державною адміністрацією, з метою
недопущення несанкціонованої торгівлі
на території району, створено робочу
групу розпорядженням від 12.06.2019 №
429 «Про створення робочої групи з
питання боротьби з несанкціонованою
торгівлею на території Печерського
району міста Києва», до складу якої
включено
фахівців
структурних
підрозділів Печерської районної в місті
Києві
державної
адміністрації
та
представників Печерського управління
поліції
Головного
управління
Національної поліції в місті Києві
та громадського формування з охорони
громадського порядку і державного
кордону «Муніципальна варта».

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ

Працівниками відділу контролю за благоустроєм
Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації щоденно проводиться обстеження
території району на предмет дотримання Правил
благоустрою міста Києва, затверджених рішенням
Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051.
В разі виявлення порушень вживаються заходи
згідно з вимогами чинного законодавства.
Зокрема, ведеться боротьба з незаконним
розміщенням
оголошень,
інформаційноагітаційних
плакатів,
рекламних
листівок,
табличок, наліпок на об’єктах благоустрою в
Печерському районі. Спеціалісти відділу активно
використовують міську програму «Stop Spam»,
алгоритм дії якої наступний:
на номер абонента, зазначеного в рекламі,
здійснюється автодозвон з інформуванням
рекламодавця автовідповідачем про порушення
ним встановлених правила та зобов'язання
негайного
усунення
порушення.
Абонент
запрошується до райдержадміністрації для
надання пояснень та складання протоколу про
адміністративне правопорушення.

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ

Таким чином, з початку 2020 року, станом
спеціалістами
відділу
контролю
за
благоустроєм Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації:
- складено 206 протоколів про адміністративне
правопорушення
щодо
порушення
благоустрою, а саме: самовільне зайняття
території
(частини
території)
об'єкта
благоустрою;
- внесено 852 приписи, з метою прибирання та
утримування
в
належному
санітарнотехнічному стані балансових та прилеглих
територій
до
підприємств,
установ,
організацій, закладів швидкого харчування,
МАФів, отримання дозвільної документації на
прокладання інженерних мереж, а також
складено 27 протоколів про адміністративні
правопорушення, а саме, проведення робіт без
дозвільних документів.

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ

Відділ, відповідно до наданих повноважень,
здійснює контроль за виконанням умов та
термінів аварійних та планових карток на
тимчасове порушення благоустрою та його
відновлення, виданих Департаментом міського
благоустрою виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації). Дотримання термінів та якості
відновлення благоустрою території Печерського
району після аварійних і планових розриттів на
інженерних мережах знаходиться на постійному
контролі.
З початку 2020 року, Печерською районною в
місті
Києві
державною
адміністрацією
погоджено на закриття 319 аварійних та 64
планових контрольних карток на тимчасове
порушення благоустрою та його відновлення в
зв’язку з прокладанням або ремонтом
інженерних мереж.

ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ ВІДДІЛАМИ З
ПИТАНЬ МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,
ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ВІЛЬНИХ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
В ОРЕНДУ ТА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ
ЗА ОРЕНДУ ДО БЮДЖЕТУ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОГОЛОШЕНЬ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ В ОРЕНДУ
НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ

Табл.1. Фотокопія сторінки сайту Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації щодо оренди
комунального майна

Табл.2. Фотокопія сторінки сайту ІАС «Управління
майновим комплексом територіальної громади міста
Києва». Модуль «Оренда комунального майна» ДКВ
м. Києва

Порядок оформлення орендних відносин на нерухомі об’єкти комунальної власності
територіальної громади м. Києва регулюється Законом України «Про оренду державного та
комунального майна» та Порядком передачі в оренду державного та комунального майна,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 483 «Деякі питання оренди
державного та комунального майна» від 03 червня 2020 року.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ
ЗА ОРЕНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

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, переданого до сфери управління Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації.

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, переданого до сфери управління
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОЗИТИВНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ З ОПЛАТИ ЗА ОРЕНДУ
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
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року
ІV квартал 2020
року
Нараховано, Сплачено,
тис. грн
тис. грн
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, тис.грн

Сплачено,
тис.грн

1 півріччя
2020 року

9918,687

9416,553

ІІІ квартал
2020 року

13424,162

13299,31

І V квартал
2020 року

17183,221

16907,667

Табл.3. Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої

Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої за 12 місяців 2020 року становить –
98,39%.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ
ЗА ОРЕНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

Дата

Загальна
заборгованіст
ь

Динаміка до
початку року

01.01.2020

2624,415

01.07.2020

2585,255

- 39,16

01.10.2020

2207,329

- 378

01.01.2021

1850,867

- 356,462

Табл.4.Стан загальної заборгованості по відношенню до початку року.

Станом на 01.01.2021 співвідношення суми заборгованості до початку поточного року становить
(1850,867/2624,415) – 70,52 %, тобто заборгованість зменшилась на 29,48%.

ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЕСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ
МАЙНО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
ОСВІТНІХ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ
У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РАЙОНУ

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
У 2020 році на створення нового
освітнього середовища Нової української
школи
управлінням
освіти
та
інноваційного розвитку було освоєно
коштів у сумі 13 476,3 тис. грн.

У 2020 році педагогічні працівники школи І-ІІІ
ступенів № 5 та спеціалізованої школи № 88,
продовжували брати участь у Всеукраїнському
експерименті за темою «Реалізація інтегрованого
підходу в початковій освіті в контексті Концепції
Нової української школи» та здійснювали
апробацію підручників, посібників для учнів
четвертих класів закладів освіти.

ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ:
УВАГА ТА ПІДТРИМКА

11 ЗЗСО
30 класів;
39 учнів;
9 ресурсних
кімнат

ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ
В УМОВАХ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)

Харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Печерського району у 2020
році організовано у відповідності до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2020 № 216 «Про
організацію у 2020 році безкоштовного харчування учнів (вихованців), здобувачів освіти
у комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва»
та у межах затвердженого бюджету міста Києва по галузі «Освіта».

ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ РАЙОНУ, ДЕ НАВЧАЛИСЯ
АБІТУРІЄНТИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 200 БАЛІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО У 2020 РОЦІ
ЗЗСО
№171
(9)

ЗЗСО
№51
(1)

ЗЗСО
№56
(1)

ЗЗСО
№86
(1)

УГЛ
(1)

ЗЗСО
№145
(6)

ЗЗСО
№79
(1)

ЗЗСО
№78
(1)

400
БАЛІВ
Гриньова
Анастасія (№171)
(математика,
хімія)
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ПЕРЕМОЖЦІ МІСЬКИХ ОЛІМПІАД
У 2019-2020 НАЧАЛЬНОМУ РОЦІ

STEM ОСВІТА В ЗЗСО
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ

ОНОВЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
«ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА-2020»

Український гуманітарний ліцей
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка - переможець II
(міського) етапу Всеукраїнського
конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020» у
номінації «Медіакультура в
бібліотечному просторі»
(авторський колектив: САЗОНЕНКО
Г.С., директор; ПРОЦЕНКО Г.О.,
заступник директора з навчальної
роботи; ТРИГУБ С.І., завідуюча
бібліотечно-інформаційним центром)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ВІДНОВЛЕННЯ БАСЕЙНУ ЗДО №273

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ЗДО №46

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ

Забезпечення
закладів освіти
товарами з
метою
запобігання
виникненню і
поширенню
коронавірусної
хвороби
(COVID-19)

ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ



ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

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
1

Державна допомога сім’ям з дітьми

3736

2

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

302

3

Компенсація послуги «муніципальна няня»

302

4

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів

5

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

6

Державноа соціальна допомога 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»

2

148

1

Матеріальна підтримка уразливих категорій осіб та сімей з дітьми
7

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

196

8

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства
та дітям з інвалідністю

696

9

Щомісячна допомога по догляду за особою з інвалідністю I чи II
групи внаслідок психічного розладу

65

10

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

61

11

Допомога переміщеним особам

12

Одноразова матеріальна допомога непрацюючим
малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з
інвалідністю

1449

17

ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ
Матеріальна підтримка уразливих категорій осіб та сімей з дітьми

13

Одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим верствам
населення міста Києва та киянам, які опинились в складних
життєвих обставинах

1410
4 955 000 грн

14

Допомога на дітей фізичним особам - підприємцям

209

15

Одноразова натуральна допомога «пакунок малюка»

178

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
 особам, які отримали легкі тілесні ушкодження

2

Допомога на житлово - комунальні послугии

Пільги на житлово - комунальні послуги

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги перебуває пільговиків.

21455

Пільги на житлово-комунальні послуги нараховуються особам.

4331

За 12 місяців 2020 року нараховано пільг на житлово-комунальні послуги
на загальну суму

39 млн.
331 тис.грн

Допомога на житлово - комунальні послугии

Житлові субсидії

Загальна кількість діючих субсидій в опалювальний період 2020-2021 рр з
них:
Призначено виплат у готівковій формі
Призначено виплат у безготівковій формі

3936

Максимальний розмір
розмір житлової
житлової субсидії
субсидії склав
склав
Максимальний

4077 грн

Середній розмір житлової субсидії склав

1368 грн

Кількість діючих житлових субсидій в неопалювальний період 2020 року з
них:
Прихначено виплат у готівковій формі (заявникам):
Призначено виплат у безготівковій формі (заявникам):

3922

Максимальний розмір житлової субсидії склав

2945 грн

Середній розмір житлової субсидії склав

431 грн

4068
182

2683
121

Соціальна стипендія
Нараховано соціальних стипендій у 12-ти вищих навчальних
закладах

1375 студентам

Профінансовано за 2020 рік соціалиних стипендій на суму

16 млн. 757 тис. грн.

Компенсаційні виплати
Компенсація 50 (25) процентів вартості продуктів харчування за
медичними (фізіологічними) нормами, встановленими
Міністерством охорони здоров’я України , громадянам, які
віднесені до категорії 1та 2

1735 особам

Щорічна допомога на оздоровлення громадянам, які віднесені
до 1, 2 та 3 категорії

1735 особам

Одноразова компенсація сім’ям, що втратили годувальника із
числа осіб, які належали до учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АС,та смерть яких пов’язана з Чорнобильською
катастрофою

3

Компенсаційні виплати

Відшкодування втраченого заробітку, який особи, постраждалі
внаслідок Чорнобильської катастрофи, мали до ушкодження
здоров'я

Компенсація проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і
назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним
транспортом особам, віднесеним до категорії 1 та 2

1

2

КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

Станом на 31.12.2020 на обліку в Управлінні перебуває 349 підприємств, установ та
організацій, які отримують з державного бюджету виплату компенсацій допомоги та пільг
3234 працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

фактично нараховано компенсацію

25 961 148 грн

фактично виплачено компенсацію

25 906592 грн

Середньомісячна компенсаційна виплата за звітний період
становить

10 163 грн

ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ
Виплата допомоги внутрішньо переміщеним особам
З метою призначення (відновлення) соціальних виплат громадянам, які переселилися з
тимчасово окупованої території АР Крим та районів проведення антитерористичної,управлінням
проведено:
Обстеження достовірності інформації про фактичне місце їх проживання
(перебування)

520 осіб

Організовано Комісіій з призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам

36

Розглянуто особових справ

1192

Призначено (відновлено) та поновлено соціальні виплати особам

1108

Відмовлено в призначенні (відновленні) соціальних виплат

51 особі

Припинено соціальних виплат

33 особам

Призначено щомісячну адресну допомогу на оплату житловокомунальних послуг.

1058 особам

Забезпечення технічними засобами реабілітації і протезуванням

Видано направлень

694

Заключено договорів з підприємствами

58

Категорія громадян, які мають право на додаткові пільги
Проведено ідентифікацію та реєстрацію карток
“Картка киянинка”

2247 осіб

Санаторно - курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці

Інвалідам війни

9

Учасникам війни

7

Учасникам бойових дій

5

Членам сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни

2

Особам з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства

9

Супровідним особам

2

Ветеранам праці та особам ЧАЕС (місцевий бюджет)

23

Для забезпечення санаторно-курортним лікуванням укладено
трьохсторонніх договорів

36

Зараховано на облік на санаторно-курортне лікування

1189

Оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
Організація оздоровлення громадян
зараховано на облік
видано Договорів

Виплата грошової компенсації замість путівки
зараховано на облік
виплати грошової компенсації

1189
27

86
36

Контроль за правильністю нарахування пенсій

Здійснена 100% перевірка пенсійних справ

1453

По яким прийнято рішення про призначення та перерахунки пенсій.

За результатами перевірки виявлено порушень

1

Згідно із рекомендаціями щодо виправлення відповідних порушень працівниками управління
Пенсійного фонду України в Печерському районі міста Києва здійснюються вчасно.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ
ГРОМАДЯН

За період з 01.01.2020 по 01.01.2021 відділом обліку та розподілу
житлової площі підготовлено та проведено 16 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.

Відповідно до плану роботи відділом обліку та
розподілу житлової площі за період з 01.01.2020
по 01.01.2021 року виконано:
Підготовлено 64 проєкти 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 453 звернень громадян,
які надійшли через ЦНАП Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації.
Прийом з житлових питань громадян та представників підприємств,
установ,організацій Печерського району з квартирних питань – 382 особи.
Підготовлено 94 проєкти розпоряджень Печерської райдержадміністрації про
надання службової
житлової площі працівникам підприємств, установ
та організацій Печерського району, включення / виключення жилої площі з числа
службової та внесення змін до розпоряджень, в тому числі: надання – 110,
включенна/виключення з числа службових житлової площі – 15.
Видано 234 довідок про перебування на черзі квартирного обліку черговиків
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та 13 про не перебування
на черзі квартирного обліку.

Відповідно до плану роботи відділом обліку та
розподілу житлової площі за період з 01.01.2020
по 01.01.2021 року виконано:
Видано 24 ордери мешканцям гуртожитків, що розташовані в Печерському районі
та передані на баланс територіальної громади міста Києва.
Підготовлено 24 проєкта розпоряджень Печерської райдержадміністрації про
зарахування, внесення змін та зняття з черги квартирного обліку працівників
підприємств, установ та організацій Печерського району, в яких опрацьовано 275
справ.

Підготовлено 296 відповідей на звернення громадян та представників підприємств,
установ,організацій Печерського району з питань квартирного обліку, надання
житлової площі, з них: 88 – на запити про надання публічної інформації, відповіді
громадянам та ПОУ – 42, доручень організацій вищого рівня – 23, доручень
керівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації – 93,
доручень організацій вищого рівня – 73 доручення.
Підготовлено 110 проєкт розпоряджень Печерської райдержадміністрації про
затвердження рішення про надання житлової площі, в тому числі працівникам
підприємств, установ та організацій Печерського району – 80 родинам та 6 родинам
черговиків Печерського району.

Станом на 01.01.2021 на квартирному
обліку перебуває 2407 родин, з них:
 1525 - на загальних підставах,
 706 - у першочерговому списку,
 176 - у позачерговому списку.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЯРМАРКІВ

Для вирішення проблем забезпечення
малозахищених верств населення району
продовольчими товарами та плодоовочевою
продукцією за 2020 рік було проведено 65
сільськогосподарських ярмарок спільно з
комунальним підприємством, яке підпорядковане
Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) за
участі 2294 учасника.

Сільськогосподарські та сезонні
ярмарки у 2020 році проводилися
відповідно до графіків, затверджених
заступником голови Київської міської
державної адміністрації на локаціях,
які були запропоновані Печерською
районною в місті Києві державною
адміністрацією, а саме:




сільськогосподарські ярмарки: щосуботи - на
вул. Катерини Білокур;
щонеділі - на вул. Джона Маккейна (в межах
вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
сезонні ярмарки: щовівторка та щочетверга на вул. Московській, 31/33;
щосереди - на вул. Великій Васильківській (в
межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
щочетверга - на вул. Генерала Алмазова, 6,
щоп’ятниці - на перетині вулиць Леоніда
Первомайського та Іллі Мечникова та на
провулку Виноградному.

За 2020 рік за показником рейтингової оцінки
діяльності райдержадміністрацій «Якість та рівень
організації ярмарків» Печерський район посів 1 місце
серед районів міста.

ПЕРЕВІРКА ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ,
ОБ'ЄКТІВ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТА
НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ, СФЕРИ
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТОЩО
ЩОДО ДОТРИМАННЯ КАРАНТИНУ ЛЮДЕЙ,
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ НОРМ, САНІТАРНОПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ПРАВИЛ І НОРМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ
ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД
ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ»

Розпорядженням Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01.06.2020 № 228
затверджено посадовий склад спільної робочої групи
для здійснення перевірки правил дотримання карантину
людей, санітарно-гігієнічних норм, санітарнопротиепідемічних правил і норм передбачених Законом
України «Про захист населення від інфекційних
хвороб». До посадового складу спільної робочої групи
були залучені фахівці відділу торгівлі та споживчого
ринку



Представниками робочої групи за 2020 рік перевірено
1038 закладів громадського харчування, об’єктів торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами, сфери
побутового обслуговування населення тощо, щодо
дотримання карантину людей, санітарно-гігієнічних
норм, санітарно-протиепідемічних правил і норм
передбачених Законом України «Про захист населення
від інфекційних хвороб».

За результатами перевірки складено 63 протоколи про
адміністративні правопорушення за статтею 44-3 КУпАП
відносно громадян та суб’єктів господарювання.

Діяльність спільної робочої групи для здійснення
перевірки правил дотримання карантину людей,
санітарно-гігієнічних норм, санітарно-протиепідемічних
правил і норм постійно висвітлювалася на:
-

сайті Печерської районної в місті Києві
адміністрації;
сторінці Печерської районної в місті Києві
адміністрації в мережі Фейсбук.

державної
державної

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ
ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ

У підпорядкуванні Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації перебувають наступні лікувально-профілактичні
заклади:

- Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медикосанітарної допомоги»,;
- Комунальне
некомерційне
діагностичний центр»

підприємство

«Консультативно-

ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Фінансування
закладів
районного
підпорядкування
у
2020
році
відбувалося за рахунок Державного
бюджету згідно з договорами КНП
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Печерського району та КНП
«Консультативно-діагностичний центр»
Печерського району з Національною
службою
здоров′я
України
щодо
фінансування амбулаторної медичної
допомоги населенню.

Функціонування і РОЗВИТОК ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ

В КНП «Центр первинної медико - санітарної допомоги» Печерського району
створена електронна реєстратура, що працює на основі Медичної інформаційної
системи (МІС) 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.

Приведення медичних закладів у відповідність
до сучасних потреб
У 2020 році продовжувалося планове навчання лікарів та поступова заміна
дільничних терапевтів і педіатрів лікарями загальної практики. Станом на
завершення 2020 року із 64 лікарів, які надають первинну медико - санітарну
допомогу дорослому населенню району, кількість сімейних лікарів становила 44
(68,7%), педіатрів - 15 (23,4%), дільничних терапевтів – лише 5 (7,8%).Отже,
питома вага сімейних лікарів серед тих, що надають допомогу первинного рівня,
поступово зростає, в той час як кількість дільничних терапевтів знижується.







Діють також системи електронного
рецепту, електронного направлення.
Деякі стаціонарні лікувальні заклади
не встигають вчасно реагувати на
досягнутий
амбулаторними
закладами
рівень
розвитку
електронних послуг.
Для користувачів веб - сайту
Печерської
райдержадміністрації
забезпечена можливість прямого
переходу в мережу «Facebook» на веб
- сторінки Медичної інформаційної
системи «Нelsi me» та КНП «Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги» Печерського району для
підписання декларації з лікарем за
допомогою електронного підпису.
Для зручності пацієнтів та з метою
оперативного
інформування
з
актуальних питань КНП «ЦПМСД»
Печерського
району
підключає
пацієнтів до групи в месенджері
«Viber».

Кількість
амбулаторій
загальної
практики/сімейної
медицини,
що
забезпечують
надання
допомоги
первинного рівня у Печерському районі
(в
структурі
КНП
«ЦПМСД»
Печерського району - 11 амбулаторій), в
даний час є достатньою. Проте, в
районі дедалі більше зростає потреба
щодо створення в структурі КНП
«ЦПМСД» Печерського району іще
однієї
амбулаторії
в
осередку
новобудов: вул. Акад. Філатова – Дж.
МакКейна, Іоанна Павла ІІ - Саперне
Поле- Велика Васильківська.

Загострилася потреба приведення у належний
стан будівлі КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Печерського району, яка є
пам′яткою архітектури (вул. Івана Мазепи, 2).
Протягом останніх років будівля на тлі
розташованих поруч та відреставрованих будівель
Заводу
«Арсенал»,
Київської
фортеці
та
Арсенальної площі справляє враження такої, що
потребує принаймні косметичного ремонту. Згідно з
розпорядженням
голови
Київської
міської
державної адміністрації від 05.02.2020 №235 «Про
реставрацію будівлі з пристосуванням комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Печерського району
м. Києва за адресою: вул. Івана Мазепи, 2» на
виготовлення документації у 2020 році було
передбачено 1500,0 тис. грн. Укладено договір про
виготовлення науково - проектної документації для
реставрації будівлі Центру. На 2021 рік планом
фінансування КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Печерського району для
проведення
ремонтно-реставраційних
робіт
передбачено 23,2 млн. грн.

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МЕДИЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
В КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги»
та
«Консультативно-діагностичний
центр»
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 медикосанітарної допомоги» Печерського району для підписання декларації з лікарем
за допомогою електронного підпису.
Станом на 31.12.2020 року з лікарями КНП «ЦПМСД» Печерського
району мешканцями було укладено 77572 декларації.

Розвиток медичної допомоги вторинного рівня


До 31.01.2020 Печерській районній в м. Києві державній
адміністрації підпорядковувався Госпіталь для інвалідів
війни «Печерський».
Згідно
з
рішенням
Київської міської ради від 24.10.2019 №6/7579 «Про
реорганізацію закладів охорони здоров’я, що належать
до комунальної власності територіальної громади міста
Києва», Госпіталь перетворений у комунальне
некомерційне підприємство. розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 31.01.2020 №206
було
затверджено
Статут
КНП
«Госпіталь
«Печерський» Печерського району. Згідно Статуту, нині
Госпіталь підпорядковується Департаменту охорони
здоров′я КМДА.



КНП
«Консультативно-діагностичний
центр»
Печерського району надає амбулаторну медичну
допомогу вторинного рівня населенню Печерського
району за програмою медичних гарантій згідно з
договором з Національною службою здоров′я України.
Амбулаторна допомога вторинного рівня надається
безкоштовно за умови наявності направлення від
сімейного лікаря. Крім того, КНП «КДЦ» Печерського
району надає послуги за оплату згідно з тарифами,
затвердженими у встановленому порядку.

БЕЗКОШТОВНІ ТА ПІЛЬГОВІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ
Через
лікувальні
заклади
районного
підпорядкування здійснюється забезпечення населення
району пільговими медикаментами. Так, лікарі КНП
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Печерського району у 2020 році виписували населенню
ліки за Урядовою програмою «Доступні ліки» за
допомогою системи «Електронний рецепт». Починаючи
з липня 2018 року, виконання зазначеної програми
фінансує Національна служба здоровʼя України.
Відшкодування вартості виданих пацієнту ліків
(реімбурсація) поширюється на осіб з серцевосудинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та
бронхіальною астмою. Ліміти коштів для виконання у
2020 році зазначеної Урядової програмі не
встановлювалися, усі пацієнти отримували необхідні їм
ліки. У реалізації Урядової програми «Доступні ліки»
на території Печерського району беруть участь 29 аптек
різних
форм
власності.
Протягом
періоду
функціонування
«Електронного
рецепту»
у
Печерському районі не зафіксовано жодного випадку
звернень громадян щодо неналежного функціонування
цієї системи.

КНП «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району
уповноважений виписувати безкоштовні рецепти пільговим верствам
населення району лікарські препарати згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 17.08.1998 №1303 (із змінами). На підставі
зазначеної постанови протягом 2020 року населенню виписано рецепти
та відпущено ліки на суму 2501,0 тис. грн. Департаментом охорони
здоров′я КМДА, який є розпорядником бюджетних коштів відповідного
призначення, встановлюються щомісячні ліміти коштів для забезпечення
населення пільговими ліками.

Мешканці району, хворі на інсулінозалежний цукровий діабет,
протягом 2020 року продовжували отримувати препарати інсуліну у
необхідній кількості через аптеки Комунального підприємства
«Фармація». Протягом року лікарями - ендокринологами виписано 4059
рецептів на препарати інсуліну на суму 5003304,72 грн. Пацієнти мають
можливість, здійснивши оплату частини вартості рецепту, отримати
препарати інсуліну у більш зручні формі (картридж) або від більш
популярного виробника.


Зубопротезування
пільговим
верствам
Печерського району здійснюється на базі
зубопротезного
відділення
КНП
«Консультативно-діагностичний
центр»
Печерського району (протягом ІІ та ІІІ кварталу
2020 року в зв′язку з карантинними
обмежувальними заходами зубопротезування не
проводилося, надавалася лише невідкладна
стоматологічна допомога пацієнтам, які її
потребували).
Протягом
2020
року
запротезовано 65 осіб, з них інваліди війни – 3
особи, учасники бойових дій - 4 особи,
учасники війни - 4 особи, прирівняні – 5 осіб,
пенсіонери - 49 осіб, постраждалі від аварії на
ЧАЕС – 3 особи. Зубопротезування виконано на
суму 98764 грн. з урахуванням вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 04.06.2015
№389.

Захворюваність на COVID-19 та інші респіраторні інфекції.

На КНП «ЦПМСД» Печерського
району випало основне навантаження
щодо діагностики та амбулаторного
лікування хворих на COVID-19 мешканців
Печерського
району.
Підприємством
почато підготовку до вакцинальної
кампанії серед контингентів працівників та
населення району проти COVID-19.

На території району в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва, Київській міській
клінічній лікарні №12 та Київській міській клінічній лікарні №17 у 2020 році розпочали
функціонувати загалом 960 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Слід зазначити, що від
початку епідемії COVID-19 та протягом 2020 року в Печерському районі зареєстрована
найменша серед інших районів міста кількість хворих, і це при тому, що статистика
захворюваності враховує випадки лікування мешканців з інших районів міста в стаціонарних
закладах району. Це можна пояснити як більш чітким дотриманням суб′єктами
господарювання карантинних обмежень та протиепідемічних заходів, так і більш сумлінним
дотриманням мешканцями та пацієнтами рекомендацій лікарів.

Розвиток медичної допомоги вторинного рівня.
До 31.01.2020 Печерській районній в м. Києві
державній
адміністрації
підпорядковувався
Госпіталь для інвалідів війни «Печерський». Згідно
з рішенням Київської міської ради від 24.10.2019
№6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони
здоров’я, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва», Госпіталь
перетворений
у
комунальне
некомерційне
підприємство. розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 31.01.2020 №206 було
затверджено Статут КНП «Госпіталь «Печерський»
Печерського району. Згідно Статуту, нині Госпіталь
підпорядковується Департаменту охорони здоров′я
КМДА.
КНП «Консультативно-діагностичний центр»
Печерського району надає амбулаторну медичну
допомогу вторинного рівня населенню Печерського
району за програмою медичних гарантій згідно з
договором з Національною службою здоров′я
України. Амбулаторна допомога вторинного рівня
надається безкоштовно за умови наявності
направлення від сімейного лікаря. Крім того, КНП
«КДЦ» Печерського району надає послуги за оплату
згідно з тарифами, затвердженими у встановленому
порядку.

Безкоштовні та пільгові медичні послуги населенню
Через
лікувальні
заклади
районного
підпорядкування
здійснюється
забезпечення
населення району пільговими медикаментами. Так,
лікарі КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Печерського району у 2020 році
виписували населенню ліки за Урядовою програмою
«Доступні ліки» за допомогою системи «Електронний
рецепт». Починаючи з липня 2018 року, виконання
зазначеної програми фінансує Національна служба
здоровʼя України. Відшкодування вартості виданих
пацієнту ліків (реімбурсація) поширюється на осіб з
серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу
та бронхіальною астмою. Ліміти коштів для
виконання у 2020 році зазначеної Урядової програмі
не встановлювалися, усі пацієнти отримували
необхідні їм ліки у належному обсязі. У реалізації
програми «Доступні ліки» на території Печерського
району беруть участь 29 аптек різних форм власності.
Протягом періоду функціонування «Електронного
рецепту» у Печерському районі не зафіксовано
жодного
випадку
звернень
громадян
щодо
неналежного функціонування цієї системи.

КНП «Консультативно-діагностичний центр»
Печерського району уповноважений виписувати
безкоштовні
рецепти
пільговим
верствам
населення району лікарські препарати згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від
17.08.1998 №1303 (із змінами). На підставі
зазначеної постанови протягом 2020 року
населенню виписано рецепти та відпущено ліки на
суму 2501,0 тис. грн. Департаментом охорони
здоров′я КМДА, який є розпорядником бюджетних
коштів відповідного призначення, встановлюються
щомісячні ліміти коштів для забезпечення
населення пільговими ліками.
Мешканці району, хворі на інсулінозалежний
цукровий діабет, протягом 2020 року продовжували
отримувати препарати інсуліну у необхідній
кількості через аптеки Комунального підприємства
«Фармація».
Протягом
року
лікарями
ендокринологами виписано 4059 рецептів на
препарати інсуліну на суму 5003304,72 грн.
Пацієнти мають можливість, здійснивши оплату
частини вартості рецепту, отримати препарати
інсуліну у більш зручні формі (картридж) або від
більш популярного виробника.

КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ НА ТЕРИТОРІЇ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ

Пріоритетні напрямки у галузі
“культура і мистецтво”


організація роботи апарату відділу культури, туризму та охорони
культурної спадщини;



забезпечення роботи комунальних мистецьких навчальних закладів
початкової музичної освіти – дитячих музичних шкіл №№ 4 ім. Д.
Шостаковича, 9, 10, 27, 28;



розвиток бібліотечної справи – забезпечення бюджетного утримання 13
бібліотек Централізованої бібліотечної системи, удосконалення їх
матеріально-технічної бази;



організація, проведення районних творчо-мистецьких заходів;



сприяння розвитку культури та мистецтва у Печерському районі,
популяризація сучасного українського мистецтва, використання
нетрадиційних об’єктів для його поширення.

Культурне багатство району
650 пам'яток історії, культури
і мистецтва та ін.

63 колективи різновідомчих
закладів культури

17 бібліотек

15 музейних закладів

Культурне багатство району
3 художніх галереї

9 закладів культури (палаци,
центри тощо)

6 театрів

2 кінозаклади

ПІДПОРЯДКОВАНІ ЗАКЛАДИ
18 закладів культури та
мистецтв

13 бібліотек
Централізованої
бібліотечної системи

Централізована
бухгалтерія
відділу

485
працівників

5 дитячих
музичних шкіл

Економічно-господарська діяльність
Укладено 139 договорів

для дитячих
музичних шкіл

для
Централізованої
бібліотечної
системи

для
Централізованої
бухгалтерії
відділу

для апарату
відділу

Музичні інструменти,
принтер шрифтом
Брайля, меблі для
учнів та офісні,
антисептичні засоби,
господарські товари,
канцелярія, послуги з
ремонту музичних
інструментів, обробки
протипожежною
сумішшю та ін.

Друковані книги,
господарські товари,
канцелярія,
протигази,
вогнегасники,
комп’ютери,
передплата
періодичних видань,
канцелярія, послуги з
охорони, дератизації
приміщень та ін.

Журнали, бланки,
канцелярські товари,
носії інформації,
програмне
забнзпечення для
ЦБ,послуги із
супроводу
програмного
забезпечення
"Біком», господарські
товари та ін.

Канцелярські
товари,
комп'ютерна
техніка, послуги з
ремонту та
технічного
обслуговування
персональних
комп`ютерів,
господарські
товари, меблі та ін.

Виставка витинанок
«Кімната з казками»
Культурно-мистецькі заходи
Показ патріотичного кіно

Всеукраїнський день
бібліотек

День захисника України

День української писемності та
мови

Новий рік

Централізована бібліотечна система
Печерського району
13 бібліотек: 9 для дорослих, 4 для дітей.

288 заходів
різноманітної
тематики

178 тематичних
виставок до
державних свят,
визначних дат та
ювілеїв

Відвідали 4327
мешканців
району

228754
відвідувачів

832357 виданих
книг

Надійшло 10545
примірників
документів

Нові надходження ЦБС Печерського району

Заходи ЦБС Печерського району

Майстер-клас з
аплікації до Дня
незалежності України

Навчання фінансової грамотності

Майстер-клас
«Північна берегиня»

Практичні заняття зі студентами
4 курсу Київського університету
ім .Б. Грінченка

Презентація книги «Київські купці»
дослідника Аркадія Третьякова

День батька в парку Перемоги

Заходи ЦБС Печерського району

Курси цифрової грамотності

Зустріч з письменником та сценаристом Андрієм
Костюченком

Жіночий клуб «Вікторія»

Клуб «Що? Де? Коли?»

Книжкові виставки

До Дня Києва

До Дня захисту дітей

До Дня Святої Трійці

До Дня Конституції України

До Дня Хрещення Київської
Русі

До Дня незалежності України

Створення комфортного бібліотечного простору

Дитячі музичні школи
У педагогічному колективі

• 2 члени Національної спілки

композиторів України
• 44 викладач-методист
• 4 заслужених працівників
мистецтв
• 1 Заслужений артист України.

Безкоштовно отримують
мистецьку освіту 340 дітей
з багатодітних і
малозабезпечених сімей,
діти з інвалідністю, сироти,
позбавлені батьківського
піклування.
13 стипендіатів голови
КМДА

46 творчих колективів













Досягнення дитячих музичних
шкіл
у Дитячій музичній школі № 9 працює перше у Києві відділення інклюзивної

мистецької освіти для дітей з вадами зору;
учні та викладачі брали участь у 86-ми Всеукраїнських та Міжнародних
конкурсах, фестивалях, олімпіадах за напрямком навчання, в т.ч. онлайн;
вперше учень відділення інклюзивної мистецької освіти Роман Тельп був
відзначений стипендією голови КМДА;
проведено онлайн-конкурс у відділі «Творча майстерня» ДМШ №4 ім. Д.Д.
Шостаковича на краще озвучення українських текстів до дитячих казокмультфільмів;
укладено освітню програму елементарного підрівня початкової мистецької
освіти з музичного мистецтва для дітей з особливими освітніми потребами;
викладач ДМШ №4 ім. Д.Д. Шостаковича Зінченко В.М. стала укладачем
Типової навчальної програми з навчальної дисципліни «Ударні інструменти»
елементарного підрівня початкової мистецької освіти (протокол №1 від
04.02.2020 відділу формування і моніторингу змісту та якості культурномистецької освіти Державного науково-методичного центру змісту
культурно-мистецької освіти).

Дякую за увагу!

