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

ВСТУП
Печерський район розташований в центральній частині міста Києва на
правому березі р. Дніпро. Його межі визначені наступними об’єктами: залізничний
міст, по залізниці до перетину з бульваром Дружби народів; бульвар Дружби
народів; Либідьська площа; непарна сторона Вул. Велика Васильківська; Вул.
Хрещатик (за виключенням території Бессарабського ринку, Майдану
Незалежності та Європейської площі); Володимирський узвіз по схилу до Паркової
алеї; по Парковій алеї, яка веде до Паркового пішохідного мосту; Парковий міст;
акваторія р. Дніпро. Таким чином, Печерський район має кордони з
Шевченківським, Подільським, Дніпровським (по р. Дніпро) та Голосіївським
районами міста.

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА ТА ПРОГРАМИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ПО
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ В ЧАСТИНІ ОСВОЄННЯ КОШТІВ, ДЕ
ГОЛОВНИМ РОЗПОРЯДНИКОМ Є ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Для виконання програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів
бюджету міста Києва в Печерському районі, головним розпорядником коштів
визначено Печерську районну в місті Києві державну адміністрацію.
Рішенням сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про
бюджет міста Києва на 2020 рік» по Печерському району, в складі бюджету міста
Києва, затверджений загальний обсяг видатків у сумі 1217,7 млн грн, в тому числі
видатки загального фонду 977,7 млн грн, видатки спеціального фонду 240,0 млн
грн, з них 26,3 млн грн власні надходження бюджетних установ.
Виконання видаткової частини загального фонду по головному розпоряднику
коштів «Печерська районна в місті Києві державна адміністрація» за 2020 рік
склало 914,9 млн грн, або 93,8 % до уточненого плану.
Більшість видатків бюджету традиційно були спрямовані на соціально культурну сферу (освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та
мистецтво, фізична культура і спорт). У звітному періоді сукупна частка цих
видатків у структурі видатків бюджету становила 82,8 %.
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Структура видатків загального фонду в розрізі галузей
за 2020 рік
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Із загальної виділеної суми спрямовано по галузях:

Освіта – 685,7 млн грн;

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 29,5 млн грн

Культура і мистецтво – 19,0 млн грн;

Молодіжна політика – 9,6 млн грн;

Фізична культуру і спорт – 13,9 млн грн;

Державне управління – 99,8 млн грн;

Житлово-комунальне господарство – 56,3 млн грн.
Фінансування видатків проводилось виходячи з планових призначень,
потреби розпорядників коштів у відповідних видатках та наявного фінансового
ресурсу. У першочерговому порядку профінансовані видатки на захищені статті
витрат, виконання яких склало 800,4 млн грн, або 87,5% всіх видатків загального
фонду, з них:

заробітна плата з нарахуваннями – 744,4 млн грн;

оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії – 36,4 млн грн;

харчування – 13,8 млн грн

надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим
громадянам – 5,3 млн грн
3

Структура видатків загального фонду за економічною класифікацією
за 2020 рік
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У 2020 році забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної
плати працівникам бюджетної сфери та в повному обсязі проведені розрахунки за
спожиті теплоенергоносії бюджетними установами.
Видатки спеціального фонду в частині придбання обладнання
довгострокового користування затверджені на 2020 рік в сумі 43,5 млн грн:
по галузі «Освіта» в сумі 42,6 млн грн, профінансовано видатків у сумі 38,1
млн грн;
по галузі «Молодіжна політика» в сумі 0,2 млн грн, видатки профінансовані в
повному обсязі;
по галузі «Культура та мистецтво» в сумі 0,53 млн грн, видатки
профінансовані в повному обсязі;
по галузі «Фізична культура і спорт» в сумі 0,1 млн грн, видатки
профінансовані в повному обсязі;
підтримка будинку сімейного типу в сумі 30,0 тис грн, видатки
профінансовані в повному обсязі.
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По галузі «Житлово-комунальне господарство» затверджені поточні видатки
цільового фонду спеціального фонду бюджету в сумі 16,2 млн грн. на благоустрій
території району (утримання КП УЗН). Виконання склало 14,8 млн грн., або 91,8 %
до річного плану.
Отримано субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:
o
в сумі 1,2 млн грн для здійснення грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших
держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II
групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких
настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з
перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та
які потребують поліпшення житлових умов. Кошти використані в повному обсязі;
o
в сумі 1,6 млн грн на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених
до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа. Кошти використані в повному обсязі (придбано у
звітному році одну квартиру, у 2021 році заплановано придбати другу).
Виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва
за 2020 рік
У відповідності до граничних обсягів видатків доведених Печерському
району був затверджений районним розпорядженням від 05 лютого 2020 року № 60
«Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок
бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації»,
адресний перелік робіт з капітального ремонту об’єктів у 2020 році .
За основу при складанні переліку необхідних капітальних ремонтів
балансоутримувачі враховували звернення мешканців, депутатські звернення і
звичайно, нагальна потреба в проведенні тих чи інших робіт.
Розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
від 24 грудня 2019 року № 849 «Про визначення замовника виконання робіт з
капітального будівництва (реконструкції) та капітального ремонту об’єктів,
фінансування яких передбачено Програмою економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки у 2020 році в Печерському районі» замовником
виконання робіт з капітального будівництва (реконструкції) та капітального
ремонту об’єктів, фінансування яких передбачено Програмою економічного і
соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки у 2020 році по головному
розпоряднику бюджетних коштів - Печерській районній в місті Києві державній
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адміністрації визначено управління житлово-комунального господарства та
будівництва.
В звітному році, на освоєння передбачених коштів, вплинула ситуація з
запровадженням надзвичайної ситуації, пов’язаної з епідемічним спалахом
небезпечних інфекційних хвороб (гострої респіраторної хвороби COVID – 19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2). Незважаючи на проблемні моменти,
вдалось досягти наступних результатів:
Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2020рік по
Печерському району для проведення капітальних ремонтів передбачено кошти
на загальну суму 143 367,3 тис.грн, в тому числі по галузям:
- галузь «Житлово-комунальне господарство»: передбачалось виконання
капітального ремонту на 91 об’єкті на загальну суму 84305 тис.грн;
- галузь «ОСВІТА» передбачалось виконання капітального ремонту на 44
об’єктах на загальну суму 52 612,2 тис;
- галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – на 5 об’єктах
на загальну суму 4 824 тис.грн;
- галузь «Культура і мистецтво» - на 5 об’єктах на загальну суму
1626,1
тис.грн.
Виконання робіт
в частині капітальних ремонтів становить
86825,6 тис.грн.
В галузевому розрізі:
- галузь «Житлово-комунальне господарство»: виконання становить 55
396,3 тис.грн;
- галузь «ОСВІТА» - виконання становить 27 665,2 тис. грн;
- галузь «Культура і мистецтво» - виконано робіт на зальну суму
1 505,6 тис. грн;
- галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - виконано
робіт на зальну суму 2 258,5 тис. грн;
СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В РАЙОНІ,
ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ
На території Печерського району здійснюють свою роботу три комунальних
підприємства:
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Печерського району м. Києва»;
КП по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва;
КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд
на них» Печерського району.
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського
району м. Києва»
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Одним із основних напрямків підприємства є утримання будинків та
прибудинкових територій в належному санітарному стані та постійна робота над
поліпшенням благоустрою.
На обслуговуванні підприємства перебуває 683 житлових будинків, у тому
числі:
-671 будинок на обслуговуванні підприємства;
- 6 будинків обрали управителем КП «Керуюча компанія»;
- 6 будинків ОСББ уклали договір на обслуговування з КП «Керуюча
компанія».
Загальна площа прибирання прибудинкових територій
та тротуарів,
яка
проводиться
структурними
підрозділами
ЖЕД
«Хрещатик»,
«Липкижитлосервіс», «Печерськжитло», «Печерська брама» - 1903287,48 кв.м.
Протягом 2020 року в рамках карантинних заходів, працівниками
структурних підрозділів КП «Керуюча компанія» проводилися роботи:
- з дезінфекції дезінфікуючим розчином (гіпохлоридом) місць загального
користування (сходових клітин, поштових скриньок, ліфтових кабін, тощо) ;
- з прибирання під’їздів житлових будинків, місць загального користування
та прибудинкових територій, косіння трави.
На проведення дезінфекції місць загального користування загальною площею
303,34 кв. м (сходові клітини, поштові скриньки, ліфтові кабіни, тощо), витрачено
22300 л гіпохлориду.
Для виконання робіт з дезінфекції було залучено 211 працівників ЖЕД, які
забезпечені індивідуальними засобами захисту та пристроєм для розпилювання
(масками, рукавичками та пульверизатором).
За кошти, отримані по складовій тарифу «Поточний ремонт», протягом
звітного періоду КП «Керуюча компанія» виконано роботи:
1)
з поточного ремонту будинків комунальної власності Печерського
району, а саме:

фарбування елементів дитячих та спортивних майданчиків у кількості 224 од;

ремонт та 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.
2)
очищено
від опалого листя
та сміття 144 зливоприймальних
колодязя;
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3)
видалення сухостою (кронування дерев) у кількості 310 од.
4)
висаджено зелених насаджень у кількості 530 од;
5)
завезено пісок на дитячі майданчики у кількості 226 т;
6)
відремонтовано сміттєвих контейнерів – 645 од.;
7)
встановлено 9 урн для сміття;
8)
завезено ґрунт для влаштування газонів та клумб у кількості 266 т (у
тому числі із залученням інвесторів);
9)
проведено заміну будинкових покажчиків – 74 шт.
10) поточних ремонтів на 604 ліфтах, сума яких складає 1180365,68 грн.
Виконання робіт із реконструкції ліфтів
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 (понад 25 років) в житлових будинках
комунальної власності – 396 одиниць та потребують експертного обстеження,
- відпрацювали термін експлуатації (25-34 роки) - 138 ліфтів;
- відпрацювали термін експлуатації (35 і більше років) – 243 ліфти;
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 15.12.2020 № 2004 «Про внесення змін до
переліку об’єктів ліфтового господарства для здійснення реконструкції у 2020
році» (замовник робіт КП «Київбудреконструкція) було передбачено виконати
роботи з реконструкції 27 ліфтів та виготовити
проектно-кошторисну
документацію і закупити ліфтове обладнання на 73 ліфти, тобто оновити 100 ліфтів
у житлових будинках Печерського району.
Протягом 2020 року виконано реконструкцію 27 ліфтів за адресами:
- вул. Курганівська, 3 під’їзд 3;
- вул. Саперне поле, 45, під’їзд 1; під’їзд 2;
- пров. Гордієнка Костя, 1-а під’їзд, 1, (2 ліфта), під’їзд 2 (2 ліфта);
- вул. Генерала Алмазова, 14, під’їзд, 1 (ліфт А), (ліфт Б); під’їзд 2 (ліфт А), (ліфт Б);
під’їзд 3 Ліфт А), (ліфт Б); під’їзд 4 (ліфт А), (ліфт Б); під’їзд 5 (ліфт А), (ліфт Б);
- вул. Предславинська, 38 під’їзд 3; під’їзд 5, під’їзд 6, під’їзд 7
- бульв. Лесі Українки, 36-в під’їзд 1;
- пров. Григорія Царика, 5 під’їзд 1;
- вул. Інститутська, 25-А під’їзд 1;
- вул. Драгомирова, 6-б, під’їзд 3; під’їзд 4;
- вул. Мечникова, 10/2, під’їзд 3;
Виготовлено проектно-кошторисну документацію та закуплено ліфтове обладнання
для 73 ліфтів (перехідні об’єкти на 2021 рік), а саме за адресами:
- вул. Велика Васильківська, 25а під’їзд 3;
- пров. Гордієнка Костя, 2-а під’їзд, 1А, 1Б; під’їзд, 2А, 2Б;
- вул. Лютеранська, 26/17, під’їзди 1, 2, 3;
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- вул. Лютеранська, 30/24, під’їзди 1,2, 3;
- Кловський узвіз, 14/24, під’їзди 3,4;
- вул. Шовковична, 13/2 під’їзди 1, 2,3, 4, 5, 6,7;
- вул. Московська, 39, під’їзди 1,2;
- вул. Хрещатик, 21, під’їзди 1,2,3,4,5,6;
- вул. Рогніденська, 1/13 під’їзди 1,2;
- пров. Козловського, 5 під’їзди 1,2;
- вул. Хрещатик, 29, під’їзди 1,2,3,4,5;
- вул. Підвисоцького, 6-а, під’їзди 1,2,4;
- бульв. Дружби Народів, 32 під’їзд 3;
- вул. Панаса Мирного, 11 під’їзди 3,4;
- вул. Драгомирова, 6-б, під’їзди, 1,2;
- вул. Інститутська, 19-А під’їзд 1;
- вул. Інститутська, 25, під’їзд 1;
- вул. Інститутська, 27/6, під’їзди 1, 2, 3;
- Кловський узвіз 14/24, під’їзди, 1,2;
- вул. Московська, 17/2, під’їзд, 2;
- бульв. Лесі Українки, 36-в, під’їзди, 2, 3;
- бульв. Дружби Народів, 32, під’їзд, 4;
- вул. Михайла Бойчука, 2/34, під’їзди, 2, 3,4,5;
- вул. Велика Васильківська, 47-а, під’їзди, 1,2;
- бульв. Лесі Українки, 28-а, під’їзди, 5, 6, 7, 8;
- вул. Верхня, 3, під’їзди, 1, 2;
- вул. Дарвіна, 8, під’їзд, 4;
- бульв. Лесі Українки, 30-а, під’їзд 1;
- бульв. Лесі Українки, 14, під’їзди, 3, 4;
- вул. Хрещатик, 15/4, під’їзд 11;
Замовник виконання робіт із заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів КП
«Дирекція
з
капітального
будівництва
та
реконструкції
«Київбудреконструкція».
Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Печерського району м. Києва здійснює догляд за зеленими насадженнями
загального господарства. Основним напрямком діяльності КП УЗН Печерського
району міста Києва є утримання в належному санітарному стані парків, скверів,
зелених насаджень загального користування, здійснення всього комплексу робіт по
озелененню, догляду за зеленими насадженнями та їх охороні і захисту на
закріпленій за підприємством території.
Підприємством проводиться робота з благоустрою та озеленення на площі
347,02 га:

парки культури та відпочинку – 43,02 га,

парки – 168,19 га,
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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.
В зону обслуговування підприємства входять центральні парки, з них:
Маріїнський - парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного
значення; Хрещатий, Міський, Аскольда, парк Слава, Наводницький – парки
–пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення, 26 скверів, 7 бульварів,
транспортні розв’язки та вуличні насадження, а також комплексна пам’ятка
природи місцевого значення – Дніпрові кручі, до складу якого входить Печерський
ландшафтний парк.
На територіях центральних парків проводяться заходи міського та
державного значення, культурно-масові заходи, парк «Вічної Слави» часто
відвідують урядові делегації зарубіжних країн, інші гості м. Києва, на території
Печерського парку (Співоче поле) проводяться щорічні міські виставки квітів і т.п.
Через високу відвідуваність парків значно підвищені вимоги до інтенсивності та
якості робіт з благоустрою та озеленення територій, що потребує значного
залучення працівників підприємства в щоденному проведенні комплексу цих робіт.
Виконання робіт по поточному благоустрою, озелененню та догляду за
зеленими насадженнями – головна мета діяльності підприємства.
Основним напрямком роботи підприємства є підготовка об’єктів паркової
зони і місць відпочинку киян та гостей міста до нормального функціонування у
весняно-літній період. Майже 51% від загальної площі обслуговування території
знаходиться на схилах та пагорбах, що значно ускладнює виконання робіт по
благоустрою та озелененню.
На балансі та обслуговуванні підприємства знаходяться:

198443 шт. дерев,

22228 шт. живоплоту,

105068 шт. кущів,

19533,7 м 2 квітників,

8481 шт. кущів троянд,

201,25 га газонів,

685 лав, 6 фонтанів,

1 скульптура,

2 пам’ятника,

8 пам’ятних плит,

18,77 га доріжок,

69506,6 м.п. водополивної мережі.
За звітний період 2020 року КП УЗН Печерського району здійснено комплекс
озеленювальних робіт:
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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.
За звітній період за кошти місцевого бюджету підприємством виконано
наступні роботи:
Найменування робіт
Поточний (дрібний) ремонт асфальтового
покриття, ліквідація аварійно-небезпечної
ямковості
Заливка тріщин
Влаштування підвищених пішохідних переходів
Облаштування наземних пішохідних переходів
заниженим бортовим каменем
Влаштування острівців безпеки
Поточний (середній) ремонт асфальтового
покриття
Влаштування обмежувальних стовпчиків
Влаштування направляючого пішохідного
огородження
Влаштування бар’єрного огородження
(Набережне шосе)
Улаштування заїзних кишень

Одиниця
виміру
м2

Фактичні обсяги
виконання
17773,81

Орієнтовна вартість,
тис. грн
7964,8256

м3
од.
од.

46670
2
60

2024,308
295,013
849,37

од.
м2

5
39124,2

142,81
18674,5

шт.
м.п.

3665
514

4995,005
858,489

м.п.

36

420,207

од.

5

488,061

Разом з тим слід зауважити, що оскільки Печерський район є центральним
районом міста Києва, на його території проводиться велика кількість урочистих та
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святкових заходів, під час яких район відвідує велика кількість людей. Також в
Печерському районі багато учбових закладів, ділових центрів, офісів тощо,
відповідно протягом доби в Печерськом районі перебуває значна кількість
громадян.
Викладене передбачає і зумовлює додаткове навантаження на комунальні
підприємства району, працівниками яких оперативно вживаються заходи з
прибирання закріплених територій.
СТВОРЕННЯ ВЛАСНИКА ЖИТЛА
В Печерському районі розташовано 984 житлових багатоквартирних
будинків, а саме:
671 будинки, що обслуговуються комунальним підприємством КП «Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва»;
82 будинків, збудованих коштом інвесторів;
48 будинки відомчої належності;
114 будинків на балансі ОСББ;
29 будинків на балансі ЖБК;
11 будинків обрали управителя;
29 гуртожитків із них:
4 відомчої належності;
22 освітні;
5 вбудованих;
2 гуртожитки військових частин.
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 сьогоднішній день введено в дію Закон України «Про
житлово-комунальні 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.
У зв’язку із зазначеним, проводиться відповідна робота по інформуванню
населення щодо доцільності та переваг створення ОСББ та обрання управителя в
житлових будинках, а саме: надаються консультації зацікавленим 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.
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Станом на звітний період в Печерському районі створено 217 ОСББ в 226
житлових будинках різних форм власності (в тому числі в 2020 році 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.
Суть даної програми полягає в тому, що 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.
Також, співвласники багатоквартирних будинків, незалежно чи створені в
них ОСББ або ЖБК мають чудову можливість реконструювати, реставрувати,
капітально ремонтувати, здійснювати технічне переоснащення спільного майна у
власних багатоквартирних будинках на умовах співфінансування! Якщо раніше на
весь широкий спектр робіт, передбачених положенням про співфінансування,
співвласникам будинків потрібно було зібрати 30 % від вартості робіт, то тепер
система співфінансування має більш гнучку систему. Зокрема доля співвласників
за видами робіт така:
складання енергетичного сертифіката будівлі - 1 %;
проведення капітальних ремонтів, технічне переоснащення ліфтів та
ліфтового
обладнання,
реконструкція,
капітальний
ремонт,
технічне
переоснащення конструктивних елементів будівлі - 5 %;
капітальний ремонт покрівлі - 10 %;
реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення мереж
водопостачання (у тому числі, протипожежного) та їх ізоляція, мереж
електропостачання (у тому числі, електрощитових), мереж каналізування та
водовідведення - 15 %;
заміна дверей та вікон в місцях загального користування, утеплення фасаду
за наявності автоматичної системи погодного регулювання, встановлення
індивідуального теплового пункту, реконструкція, капітальний ремонт, технічне
переоснащення мереж опалення (у тому числі, їх теплоізоляція), освітлення - 30 %;
інші роботи щодо спільного майна багатоквартирного будинку - 30 %.
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Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення
капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у
багатоквартирних будинках міста Києва затверджено рішенням Київської міської
ради від 22 грудня 2016 року № 780/1784 зі змінами, внесеними рішенням
Київської міської ради від 20 листопада 2018 року № 56/61077 та рішенням
Київської міської ради від 12 грудня 2019 року N 262/7835 .
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.
Також, співробітниками УЖКГБ надаються роз’яснення мешканцям
Печерського району про набуття чинності Закону України «Про
житлово-комунальні послуги», відповідно до якого надання житлово-комунальних
послуг здійснюється виключно на договірних засадах. Співвласники житлових
будинків мають можливість на свій розсуд прийняти рішення про модель
організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг та, спільно з
іншими співвласниками будинку, визначитись з формою управління будинку:
створення ОСББ або обрання управителя.
Під час запровадження карантинних заходів працівниками відділу
безоплатно видавалися головам правлінь ОСББ/ЖБК та балансоутримувачам
будинків інших форм власності дезінфекційні засоби «Жавель-Клейд» та
спецперепустки для користування громадським транспортом.
Методичні матеріали та зразки документів щодо створення ОСББ або
обрання Управителя висвітлено на сайті Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації https://pechersk.kyivcity.gov.ua/ → розділ «Діяльність» →
ЖКГ та будівництво → Створення та діяльність ОСББ/Управління
багатоквартирним будинком.
Консультацію щодо участі співвласників багатоквартирних будинків у
вищевказаних програмах та з приводу створення ОСББ та обрання управителя
будинком можна отримати:
Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: вул. Московська, 37/2,
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каб. № 12, тел. 288-59-38;
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського
району м. Києва» за адресою: Кловський узвіз, 24, тел. 280-03-78.
З метою забезпечення комфортних умов проживання киян, на сьогодні в
місті Києві реалізується програма реконструкції, реставрації, проведення
капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у
багатоквартирних будинках міста Києва, які експлуатуються більше 10 років, де
більша частина коштів фінансується з бюджету міста Києва, участь у якій
пропонується співвласникам будинків.
Виявлення безгосподарних об’єктів вулично-дорожньої мережі
Протягом
звітного
періоду
Управлінням
житлово-комунального
господарства та будівництва також була проведена робота щодо виявлення
безгосподарних об’єктів вулично-дорожньої мережі.
Відповідно до розпорядження Печерської райдержадміністрації від
27.12.2019 № 858 «Про створення робочої групи з проведення інвентаризації
безгосподарних об’єктів благоустрою, внутрішньоквартальних та міжквартальних
проїздів, автомобільних доріг на території Печерського району міста Києва», у
2020 році робочою групою було проведено обстеження та проінвентаризовано 18
об’єктів вулично-дорожньої мережі на території Печерського району, які ніким не
обслуговуються.
Наразі, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Печерського району м. Києва» та КП ШЕУ Печерського району м. Києва передано
на розгляд проект договорів на зберігання та відпрацьовується питання щодо їх
укладання.
Управлінням здійснювалась робота щодо надання адміністративної послуги з
питання присвоєння поштових адрес багатоквартирним житловим будинкам,
домоволодінням, житловим будинкам садибного типу, індивідуальним дачним та
садовим будинкам.
За наявності переданих до відділу Управління вичерпних пакетів
документації щодо присвоєння поштових адрес, готувались та направлялись листи
до відповідних установ стосовно можливості присвоєння об’єктам нерухомості
поштових адрес. З врахуванням інформації, отриманої на запити Печерської
райдержадміністрації, готувались проєкти розпоряджень Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації про присвоєння поштових адрес об’єктам
нерухомості.
За звітний період було підготовлено 9 (дев’ять) розпоряджень Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації про присвоєння поштових адрес
об’єктам нерухомості (присвоєно 13 поштових адрес) та направлено листи до
Служби містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) стосовно факту присвоєння поштових адрес для подальшого їх
внесення до Реєстру адрес.
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ЗАХОДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З МЕТОЮ НАЛЕЖНОГО
ПРОВЕДЕННЯ ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ
Теплопостачання житлових будинків та соціально-побутової сфери
здійснювалось у стабільному робочому режимі.
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.
Фахівцями Управління житлово-комунального господарства та будівництва
здійснюється контроль, збір, узагальнення інформації щодо стану виконання
заходів, затверджених розпорядженням Печерської райдержадміністрації від
08.07.2020 № 316 «Про підготовку господарства району до осінньо-зимового
періоду 2020/2021 років», а саме підготовки житлових будинків та об’єктів
соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років, згідно з якими
проводяться роботи по ремонту покрівель, фасадів та внутрішньобудинкових
інженерних мереж, відновленню теплоізоляції трубопроводів гарячого
водопостачання, опалення, герметизації інженерних вводів у будинки, повірки
манометрів, придбання термометрів, здійснення заготівлі посипкових матеріалів,
підготовка снігоочисної техніки і інше.
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..
В райдержадміністрації було 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 з обслуговування
житлового фонду Печерського району міста Києва», житлово-експлуатаційних
дільниць, комунального підприємства по утриманню зелених насаджень,
комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району», відділу
культури, туризму та охорони культурної спадщини, управління освіти та
інноваційного розвитку, управління охорони здоров’я, управління праці та
соціального захисту населення, інспекторів Державної інспекції з енергетичного
нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у місті Києві
Держенергонагляду у центральному регіоні, відповідного підрозділ КП
«Київтеплоенерго» та представника РЕВМ ПрАТ «АК «Київводоканал». Двічі на
місяць проводились засідання штабу, на яких відповідальні служби звітували про
хід підготовки та виконання запланованих заходів до опалювального сезону.
16

Під час засідань районного оперативного штабу з підготовки господарства
Печерського району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років
розглядались проблемні питання з підготовки житлових будинків всіх форм
власності, а саме:
- підготовку до опалювального період житлових будинків, які
обслуговуються Державними підприємствами «Укржитлосервіс» та «Еко»;
- оплату заборгованості за спожитий природній газ перед НАК «Нафтогаз
Україна» такими підприємствами ТОВ ЖЕП «ЩОРСА, 32» та ОСББ «Юнал»;
- встановлення регуляторів температури в центральному тепловому пункті,
який забезпечує теплопостачанням житлові будинки № 28 та № 28-а на бульв.
Лесі Українки та уточнення опалювальних площ цих житлових будинків для
забезпечення правильності нарахувань за спожиту теплову енергію;
- питання виконання робіт по ремонту теплової мережі, яка забезпечує
теплопостачанням житловий будинок № 18 на вул. Євгена Коновальця;
- усунення пошкодження мережі на вул. Раєвського, 11 та відновлення
гарячого водопостачання житлових будинків на вул. Саперне поле, 45 та
вул. Раєвського, 11;
- щодо стану готовності теплового пункту на вул. Івана Мазепи,12 та
передачі його до комунальної власності територіальної громади міста Києва та
оперативне управління КП «Київтеплоенерго».
Проведено виїзну перевірку комунальних підприємств щодо готовності
спеціалізованої снігоприбиральної техніки, закупівлі посипкових матеріалів,
шанцевого інструменту, спецодягу, тощо.
В Печерському районі до опалювального сезону 2020-2021 років
підготовлено 906 житлових будинки всіх форм власності, а саме:
671 – будинки, що обслуговуються КП «Керуюча компанія»
6 житлових будинків, у яких КП «Керуюча компанія» є Управителем,
6 житлових будинків ОСББ, які за договорами обслуговуються КП
«Керуюча компанія».
223 - не комунальної форми власності, з них:
66 – ОСББ, із них в 7 будинках котельні
27 – ЖБК,
58 – відомчих будинки,
4 – відомчих гуртожитки,
68 – інвестиційних
Також підготовлено об’єкти соціально-культурної сфери, а саме:
54 заклади освіти, із них 47 окремо розташованих (22 садочки, 25 шкіл);
17 закладів медицини (з низ 3 районного підпорядкування);
27 закладів культури (з них 3 районного підпорядкування);
2 територіальних центра соціального обслуговування;
- 2 клуби за місцем проживання: «Бригантина» вул. Підвисоцького, 12-А та
«Чайка» - вул. Марії Приймаченко, 8.
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Заклади соціальної сфери у звітний період готувались також відповідно до
затвердженого плану заходів. Критичних ситуацій у підготовці не було.
З 16.10.2020 на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.10.2020 № 1632 «Про
початок опалювального періоду 2020/2021 років у місті Києві», було розпочато
підключення централізованого опалення у житлових будинках та в термін до
13.11.2020 були підключені до теплопостачання.
За період з початку опалювального сезону 2020/2021 на території
Печерського району працівниками КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Печерського району м. Києва» було усунено 106 пошкоджень на
внутрішньобудинкових мережах житлових будинків, а також фахівцями РТМ
«Печерськ» КП «Київтеплоенерго» було ліквідовано 122 аварії на зовнішніх
теплових мережах у зв'язку з чим були відключені від теплопостачання 395
житлові будинки.
Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Печерського району м. Києва» під час підготовки житлового фонду до
осінньо-зимового періоду 2020/2021 років за звітній період було виконано
основних видів робіт на 100 % згідно з планом, а саме: підготовлено 683 житлових
будинків 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.
На території Печерського району розміщено 17 відомчих котелень, які
забезпечують тепловою енергією об’єкти житлового фонду. Всі котельні оснащені
приладами обліку споживання природного газу.
16 газових котелень забезпечують тепловою енергією 18 житлових будинків
не комунальної форми власності (ТОВ, ОСББ) та 1 котельня Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв забезпечує тепловою енергією
адміністративний корпус і гуртожиток.
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Підприємства-балансоутримувачі 16-ти котелень являються юридичними
особами – самостійними суб’єктами господарювання, мають прямі договори з
постачальниками природного газу та затверджені ліміти на споживання газу.
Всі котельні оснащені приладами обліку споживання природного газу та
своєчасно були запущені в роботу.
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ, КОНТРОЛЬ ТА ПРОТИДІЯ
РОЗМІЩЕННЮ НЕСАНКЦІОНОВАНОЇ СТИХІЙНОЇ ТОРГІВЛІ ТА
ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ
Відповідно до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням
Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (далі - Правила), уповноважені
працівники районних управлінь (відділів) контролю за благоустроєм виконавчих
органів районних у м. Києві рад (районних у м. Києві державних адміністрацій)
мають право вносити приписи з вимогою усунення порушень Закону України
"Про благоустрій населених пунктів" і цих Правил, складати протоколи про
адміністративні правопорушення за статтею 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (розділ ХІХ).
За 2020 рік фахівцями відділу контролю за благоустроєм (далі – відділ) було
складено 314 протоколів про адміністративні правопорушення та внесено 1627
приписів (неналежний санітарно-технічний стан території, незаконне розміщення
тимчасових споруд, несанкціонована торгівля та інші порушення Правил).
Згідно з пунктами 20.2.3., 20.2.4., 20.2.5. Правил, після складення протоколу,
він у п'ятиденний строк надсилається на розгляд до Київської міської
адміністративної комісії чи до місцевих адміністративних комісій за місцем
проживання порушника. Справа про адміністративне правопорушення
розглядається адміністративною комісією в п'ятнадцятиденний строк з дня
отримання протоколу про адміністративне правопорушення. На засідання
адміністративної комісії запрошуються особи, відносно яких складено протокол
про адміністративне правопорушення. За результатами розгляду справи про
адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову по
справі. Інформація стосовно прийнятих рішень на засіданнях адміністративних
комісій (стягнень) до Печерської районної в місті Києві державної адміністрації не
надходить.
В межах повноважень відділу, вживалися заходи щодо опрацювання
спеціалістами звернень громадян, які записувалися на особистий прийом
з питаннями, що стосуються благоустрою, надавалася запитувана інформація,
проводилась робота щодо вирішення проблемних питань.
Фахівці відділу, при розгляді звернень, що надійшли до КБУ «Контактний
центр міста Києва», зв’язувалися з заявниками для всебічного та обґрунтованого
вирішення питань, викладених у зверненні.
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Протягом 2020 року опрацьовано 1484 звернень громадян.
З початку 2020 року спеціалістами відділу опрацьовано 3613 документів
вхідної кореспонденції та надіслано 1381 лист, серед яких відповіді на контрольні
документи та ініціативні листи.
З метою недопущення несанкціонованої торгівлі на території району,
Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією 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, представників
Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті
Києві та громадського формування з охорони громадського порядку і державного
кордону «Муніципальна варта».
З початку 2020 року 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 без
дозвільної документації. Працівниками відділу контролю за благоустроєм, відділу
торгівлі та споживчого ринку Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації систематично проводились рейди спільно з відповідними
підрозділами Національної поліції України та громадським формуванням
«Муніципальна варта».
Ведеться боротьба з несанкціонованим розміщенням рекламних засобів,
наклеювання оголошень, листівок, написів (графіті) на об’єктах благоустрою.
Спеціалісти відділу активно використовують міську програму «Stop Spam»,
алгоритм дії якої наступний:
автовідповідачем на номер абонента, зазначеного в рекламі, здійснюється
автодозвон з інформуванням рекламодавця про порушення ним встановлених
правил та зобов'язання негайного усунення порушення. Абонент запрошується
до райдержадміністрації для надання пояснень та складання протоколу.
З початку 2020 року спеціалістами відділу контролю за благоустроєм
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації складено 67 протоколів
про адміністративне правопорушення щодо порушення благоустрою, а саме:
несанкціонованого розміщення рекламних засобів, наклеювання оголошень,
листівок, написів (графіті) на об’єктах благоустрою.
Відділ, відповідно до наданих повноважень, здійснював 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 (Київської
міської державної адміністрації).
З початку 2020 року Печерською районною в місті Києві державною
адміністрацією погоджено на закриття 319 аварійних та 64 планових контрольних
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карток на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення в зв’язку
з прокладанням або ремонтом інженерних мереж.
17.07.2020 відбулося засідання робочої групи щодо вирішення нагальних
питань стосовно дотримання термінів та якості відновлення благоустрою на
території Печерського району після аварійних розриттів на інженерних мережах
міста Києва за участю представників ПрАТ «АК «Київводоканал», РТМ
«Печерськ» СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго», ПрАТ «ДТЕК
«Київські електромережі», КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та
обслуговуванню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м.
Києва, КП по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва,
Управління житлово-комунального господарства та будівництва та відділу
контролю за благоустроєм Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації.
За рішенням вищезазначеної робочої групи, відділом контролю за
благоустроєм ПрАТ «АК «Київводоканал», СП «Київські теплові мережі» КП
«Київтеплоенерго», ПрАТ «ДТЕК «Київські електромережі», КП ШЕУ, АТ
«Київгаз» було внесено 69 приписів щодо відновлення благоустрою після
проведення аварійних робіт.
З метою створення належних умов безпечної експлуатації інженерних мереж
Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією направлено листи
до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), а також 89 листів - власникам (користувачам) земельних
ділянок для вжиття відповідних заходів реагування згідно з законодавством.
Стосовно дотримання нормативних вимог власниками будівель, будівель
та споруд всіх типів по відношенню до підземних газопроводів, Печерською
районною в місті Києві
державною
адміністрацією
направлено
листи
до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту
архітектурно-будівельного контрою виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації) та Управління з питань реклами виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для розгляду
по суті та відповідного реагування.
В частині охорони навколишнього природного середовища проводилася
послідовна політика щодо охорони навколишнього природного середовища та
раціонального використання природних ресурсів на території Печерського району
м. Києва.
З метою мінімізації та локалізації негативного впливу від діяльності
промислового комплексу району на навколишнє середовище проводилась
координаційна робота з підприємствами, організаціями та установами району щодо
роз’яснення з впровадження природоохоронних програм та застосування новітніх
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технологій.
Продовжувалася робота щодо координації діяльності підприємств, установ
та організацій, розташованих на території району, незалежно від форм власності
i підпорядкування, в галузі охорони навколишнього природного середовища.
Опрацьовано та погоджено поточні плани з питань охорони навколишнього
природного середовища за 2020 рік. При розгляді поточних планів приділялася
увага поводженню з небезпечними відходами, які повинні збиратися окремо від
інших видів побутових відходів, та передаватись спеціалізованим підприємствам,
що призводить до зменшення накопичення небезпечних відходів на території
району. Крім того, при розгляді поточних планів, відслідковувались питання
використання відходів з урахуванням їх ресурсної цінності.
Розглянуто 23 звернення підприємств щодо публікації в засобах масової
інформації стосовно намірів отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря на території Печерського району.
З метою приведення річки Либідь в межах Печерського району м. Києва
та прибережної захисної смуги до належного санітарного стану проводилась виїзна
нарада за участю представників КП "Плесо" та Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації.
Постійно приймалася участь у апаратних нарадах Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації, робочих нарадах в Департаменті міського
благоустрою виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та нарадах з питань благоустрою.
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 районна в місті Києві державна адміністрація за
2020 рік здійснювала функції щодо реалізації державної політики у сфері
управління комунальною власністю територіальної громади міста Києва, а саме
виступала орендодавцем щодо нерухомого майна, яке передане до сфери
управління, у встановленому законодавством та нормативно – правовими актами
порядку.
Порядок оформлення орендних відносин на нерухомі об’єкти комунальної
власності територіальної громади м. Києва регулюється Законом України «Про
оренду державного та комунального майна» та Порядком передачі в оренду
державного та комунального майна, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
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України № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03
червня 2020 року.
Зазначаємо, що Печерська районна вмісті Києві державна адміністрація діє
таким чином і в такий спосіб, щоб не ослаблювати економічних показників
територіальної громади міста Києва.
З метою ефективного використання майна територіальної громади міста
Києва, переданого до сфери управління Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації, відділом з питань майна комунальної власності
та підприємствами – балансоутримувачами комунального майна відповідно
до зазначеного Порядку, на підставі інформації (переліку вільних приміщень),
наданої підприємствами – балансоутримувачами, формуються переліки майна, які
можуть бути передані в оренду.
Зазначений перелік оприлюднений на сайті Печерської райдержадміністрації
(pechersk.kievcity.gov.ua), у якому висвітлені нежитлові приміщення комунальної
власності територіальної громади міста Києва, передані до сфери управління
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, які можуть бути надані
в орендне користування у встановленому законодавством порядку станом на
01.01.2021 в кількості 101 об’єкту.
На даний час Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією
та підприємствами – балансоутримувачами здійснюються організаційно – правові
заходи щодо передачі нежитлових приміщень комунальної власності в орендне
користування відповідно до Закону України «Про оренду державного та
комунального майна» та Порядком передачі в оренду державного та комунального
майна, який вступив в дію 17.06.2020.
Станом на 01 січня 2021 року 339 орендарям було передано в оренду 49,853
тис. кв. м нежитлових приміщень комунальної власності, що віднесені до сфери
управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та
перебувають на балансі підпорядкованих комунальних підприємств та установ.
За орендоване майно комунальної власності територіальної громади міста
Києва, переданого до сфери управління Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації станом на 01 січня 2021 року (без ПДВ, переплат
та податку на землю):
Нараховано орендної плати - 17183,221 тис. грн;
Отримано орендної плати – 16907,667 тис. грн;
Сума заборгованості – 1850,867 тис. грн.
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
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майна територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.
Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої за 12 місяців 2020
року становить – 98,39 %. (Дивись таблицю 1). Проводиться робота, направлена на
збільшення надходжень коштів за оренду комунального майна.
Табл.1. Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої
Період
1 півріччя
2020 року
ІІІ квартал
2020 року
ІV квартал
2020 року

Нараховано,
тис. грн
9918,687

Сплачено,
тис. грн
9416,553

20000

13424,162

13299,31

10000

17183,221

16907,667

5000

15000

0
Нараховано, тис. грн

1 півріччя 2020
року
ІІІ квартал 2020
року
ІV квартал 2020
року

Співвідношення суми заборгованості до початку поточного року становить
(1850,867/2624,415) – 70,52 %, тобто заборгованість зменшилась на 29,48 %.
(Дивись таблицю 2.)
Табл.2. Співвідношення суми заборгованості до початку поточного року
Дата

01.01.2020
01.07.2020
01.10.2020
01.01.2021

Загальна
заборгованіс
ть, тис. грн
2624,415
2585,255
2207,329
1850,867

Динаміка
до початку
року

3000
2500
2000

- 39,16
- 378
- 356,462

1500
01.01.2020

1000

01.07.2020
01.10.2020

500

01.01.2021

0
-500
Загальна заборгованість,
Динаміка
тис. грн
до початку року

До орендарів – боржників юридичною службою Комунального підприємства
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м.
Києва» (як комунальне підприємство, що має найбільшу суму заборгованості)
протягом зазначеного періоду вживалися відповідні заходи, направлені на захист
комунального майна.
24

Слід зазначити, що згідно з рішенням Київської міської ради про місцевий
бюджет на 2020 рік комунальні підприємства та установи, які здійснюють передачу
в орендне користування нежитлового майна, звільнені від перерахування частини
надходжень від оренди до міського бюджету у поточному році, зокрема: бюджетні
установи і організації, комунальні некомерційні підприємства у сфері охорони
здоров’я, комунальні підприємства, що здійснюють утримання об’єктів житлового
фонду міста Києва. Заборгованість перед міським бюджетом за перерахування
частини надходжень від оренди за попередні роки відсутня.
З метою захисту майнових інтересів територіальної громади міста Києва,
недопущенням вибуття приміщень зі сфери управління райдержадміністрації
та комунальної власності територіальної громади міста Києва, Печерською
районною в місті Києві державною адміністрацією впродовж 2020 року
забезпечувалось проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,
яке перебуває на балансовому утриманні підприємств, установ, організацій району.
Так, за 12 місяців 2020 року право комунальної власності за територіальною
громадою м. Києва в особі Київської міської ради зареєстровано на 117 об’єктів
нерухомості. Загалом, станом на 01.01.2021, право власності зареєстровано на 474
об’єкта нерухомості зі 720, що становить 65,83% від загальної їх кількості.
РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ РАЙОНУ
У 2020 році у Печерському районі міста Києва функціонували різні
типи закладів загальної середньої освіти, зокрема :
- комунальної форми власності
 шкіл І-ІІІ ступенів – 6;
 спеціалізованих шкіл – 6;
 ліцеїв – 6;
 гімназій – 6;
 вечірня (змінна) школа – 1;
- приватної форми власності
 Спеціалізована школа І-Ш ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов
«Інтелект»;
 ТОВ «Учбовий комплекс «Олександрійська гімназія»;
 ТОВ «НВК «Новопечерська школа»;
 ТОВ «Фокус освіти»;
 ТОВ «Мейнстрім»;
 ТОВ «Науковий ліцей/пансіон «Міжнародна зелена школа ім. Клима Чурюмова»;
 ТОВ «КИЇВСЬКА ГІМНАЗІЯ «КРИЛА».
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У 2019-2020 навчальному році у 24 закладах загальної середньої освіти
комунальної форми власності
Печерського району міста Києва розпочали
навчання в 1-11 класах 14624 учні. У 2020-2021 навчальному році шкільні парти
зайняли 14623 вихованці.
Усі заклади загальної середньої освіти Печерського району працюють у зміну.
Мережа закладів задовольняє потреби мешканців району. Освітній процес
організовано за інституційною та індивідуальною формами навчання.
У школі I-III ступенів № 134 імені Ю. О. Гагаріна функціонують 5
спеціальних класів для дітей з порушеннями мовлення, у яких здобувають освіту
39 учнів.
Крім того, в 11 ЗЗСО відкрито 30 класів з інклюзивним навчанням, в яких
здобувають освіту 39 учнів з особливими освітніми потребами, а саме:
- Школа І-ІІІ ступенів № 5 – 4 учні у 4 класах;
- Печерська гімназія № 75 – 1 учень в 1 класі;
- Школа І-ІІІ ступенів № 78 – 1 учень в 1 класі;
- Спеціалізована школа № 80 – 1 учень в 1 класі;
- Школа І-ІІІ ступенів № 84 – 2 учні в 1 класі;
- Спеціалізована школа № 88 – 16 учнів у 10 класах;
- Школа І-ІІІ ступенів № 90 – 2 учні у 2 класах;
- Спеціалізована школа № 94 «Еллада» – 6 учнів у 5 класах;
- Гімназія № 109 ім. Т. Г. Шевченка – 1 учень в 1 класі;
- Гімназія № 117 ім. Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних
мов – 2 учні у 2 класах;
- Спеціалізована школа № 181 ім. Івана Кудрі – 3 учні у 2 класах.
У всіх вищезазначених закладах забезпечено диференційований
психолого-педагогічний супровід учнів з особливими освітніми потребами та
введені ставки асистента вчителя, по 1 ставці на клас. Розроблені та затверджені
індивідуальні навчальні плани для цих дітей. По можливості відкриваються
ресурсні кімнати, оснащені відповідним обладнанням для навчання та корекційної
роботи, дидактичними матеріалами, технічними засобами, в яких працює команда
психолого-педагогічного супроводу.
Слід зазначити постійно прогресуючу динаміку зростання мережі класів
з інклюзивним навчанням: на 50% по класах та на 50% - по дітях (у 2019 році,
відповідно, працювали 20 класів у яких навчалося 26 учнів).
Протягом 2020 року пріоритетним напрямком діяльності управління освіти
та інноваційного розвитку продовжували лишатися питання виконання концепції
Нової української школи, а саме - створення освітнього простору та підвищення
кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти для успішного реформування
вітчизняної шкільної освіти.
У 2020 році на створення нового освітнього середовища Нової української
школи управлінню освіти та інноваційного розвитку були передбачені кошти
у сумі 13 476,3 тис. грн. з них:
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- за рахунок місцевого бюджету кошти у сумі 10770,5 тис. грн., освоєно 100%.
- за рахунок державного бюджету кошти у сумі 2705,8 тис. грн., освоєно 100%.
Всі перші класи НУШ забезпечені необхідними товарами в повному обсязі,
зокрема:

парти - 1563 компл.,

ноутбуки - 54 шт.,

багатофункціональні пристрої - 54 шт.,

мультимедійний комплекс 63 шт.,

килим пазл -114 шт.,

контейнери пластикові – 1010 шт.,

компаси - 620 шт.,

столи трапеція – 170 шт.,

стінки меблеві - 45 шт.,

вчительський стіл+крісло - 53 комп.,

дидактичні матеріали, канцтовари та ін.
Для оновлення харчоблоків та їдалень, планові призначення у 2020 році
становили —8812,4 тис.грн, освоєно 100%.
Закуплено 9 мультифункціональних пристроїв, 19 холодильників, піч
пароконвекційна 9 шт., овочерізок (Robot Coupe) 13 ш., посудомийних машин
6 шт., картоплечисток 5 шт. та ін.
Придбання орг.техніки (комп'ютери) планові призначення становили —
17400,4 тис.грн., освоєно 100%:

комп’ютери — 250 комп.,

мультимедійний комплекс - 70шт.,

багатофункціональний пристрій - 81 шт.,

ноутбуки — 130 шт.
Створення профільними STEM та STEAM - центрів при спеціалізованих
школах, ліцеях, гімназіям, позашкільних закладах освіти — 1000,0 тис.грн.:

квадракоптер — 6 шт.,

документ-сканер - 8 шт.,

телескоп - 20шт.,

ЗД принтер — 1 шт.,

фрезерний верстат — 5шт.,

токарний станок — 4 шт.
Управлінням у 2020 році придбано побутової техніки на суму - 2155,76
тис.грн., з них:

телевізори - 34 шт.,

машина прально-сушильна - 18 шт.,

парова система - 5 шт .,

каток прасувальний - 16 шт.,

пилосмоки - 40 шт.,

кондиціонери – 23 шт. та ін.
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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.
Педагоги пілотних шкіл у рамках всеукраїнського експерименту протягом
2020 року брали участь у різноманітних заходах з навчання учителів та керівників
пілотних шкіл за відповідними програмами МОН, а саме: вебінарах "Оцінювання
результатів навчання з математики у 4 пілотних класах (спікер Барна М.М )",
он-лайн конференціях "Результати фінального тестування для зарахування
підвищення кваліфікації", он-лайн семінарах Lego Foundation "Сприяння освіті",
он-лайн навчанні «"Зимова академія керівників шкіл НУШ". Навчаємось
разом\Learning Together (Фінляндія \\ ЄС)», міжнародних вебінарах “Новий
український підручник. Методи і інструментарій оцінювання якості навчальних
матеріалів для Нової української школи” тощо.
Профільним навчанням у 2020 році в закладах загальної середньої освіти
Печерського району було охоплено 1881 учень, що становило 86%
старшокласників району. У 2020-2021 навчальному році цей показник становить
1708 учнів (77%). Рейтинговий показник профілів складається таким чином:
філологічний напрям, природничо-математичний, суспільно-гуманітарний,
технологічний.
У 2019-2020 навчальному році 6473 учнів Печерського району охоплено
вивченням другої іноземної мови (англійської, німецької, грецької, іспанської,
французької, китайської, японської). У 2020-2021 навчальному році 6850 учнів
охоплено вивченням другої іноземної мови.
У закладах загальної середньої освіти району забезпечено відкритий доступ
шкільній та батьківській громадськості до інформації щодо профілізації школи.
Рівний доступ до здобуття освіти в обсягах, визначених Державним
стандартом, забезпечується також шляхом організації здобуття освіти за
індивідуальною формою (екстернатом, сімейною (домашньою) формою,
педагогічним патронажем). Станом на грудень 2020 року на екcтернатній формі
навчання перебуває 79 учнів; сімейною (домашньою) формою користуються 255
учнів (у 2019 році – 22 учні), педагогічний патронаж здійснюється для 96 учнів.
З першого вересня 2020 року 1-4 класи закладів освіти району розпочали
процес переходу на роботу в системі «Електронний класний журнал».
Деякі школи вже не один рік використовують власні розробки, зокрема:
Природничо-науковий ліцей № 145, ліцей № 171 «Лідер», Український
гуманітарний ліцей. Спеціалізована школа № 47 та Києво-Печерський ліцей
№ 171 «Лідер» вже протягом трьох років є учасниками експерименту
всеукраїнського рівня за темою «Електронний підручник для загальної середньої
освіти» (E-book for secondary education (EBSE)).
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За підсумками 2019-2020 навчального року в районі отримали свідоцтва про
базову загальну середню освіту 1374 учнів, з них з відзнакою 136 (10%). Свідоцтво
про повну загальну середню освіту отримали 1233 випускники. 145 учнів отримали
свідоцтво особливого зразка про повну загальну середню освіту, що становить 12%
від загальної кількості випускників 2020 року. Золоті медалі отримали 117 учнів,
срібні – 38 випускників. Протягом останніх років ці показники стабільно високі.
Всі медалісти вступили до закладів вищої освіти не тільки України, а й зарубіжжя.
У 2020 році заклади загальної середньої освіти Печерського району були
активними учасниками зовнішнього незалежного оцінювання. На базі ЗЗСО
працювали 7 пунктів тестування, а саме:
№ з/п ЗЗСО

Назва предмету

1.

Школа І-ІІІ ст. № 78

українська мова, англ. мова, математика, історія України

2.

Спеціалізована школа № 80

українська мова

3.

Школа І-ІІІ ст. № 84

українська мова, англ. мова

4.

Спеціалізована школа № 88

українська мова, англ. мова, математика, історія України

5.

Школа І-ІІІ ст. № 90

українська мова, іноземні мови, англ. мова, історія України

6.

Школа І-ІІІ ст. № 133

українська мова, англ. мова

7.

Київський військовий ліцей
ім. Івана Богуна

українська мова, математика

У пунктах тестування Печерського району працювало 314 аудиторій, було
залучено 940 працівників, що становить 64% усіх працівників ЗЗСО Печерського
району, в яких складали ЗНО 4735 учасників.
Виконана об’ємна робота із залучення, навчання, сертифікації, інструктажу
та формуванню персоналу ПТ. Спільно зі службою охорони забезпечено
чергування відповідальних працівників на ПТ. У зоні посиленої уваги трималася
безпека учасників ЗНО, медобслуговування на пунктах тестування.
За результатами ЗНО-2020 у Печерському районі 2 учнів набрали 200 балів з
двох навчальних предметів. Це учні Природничо-наукового ліцею № 145 та
Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер».
Заклади загальної середньої освіти Печерського району займають наступні
позиції у рейтингу 100 кращих шкіл в Україні за результатами ЗНО за 2020 рік (у
порядку зменшення рейтингових балів):
7 місце - Києво-Печерський ліцей № 171;
8 місце - Природничо-науковий ліцей № 145;
17 місце – Український гуманітарний ліцей КНУ імені Т.Шевченка;
59 місце - гімназія № 117 імені Лесі Українки;
75 місце - гімназія № 32 «Успіх»;
83 місце - ТОВ «Новопечерська школа»;
88 місце - Ліцей міжнародних відносин № 51;
89 місце - Олександрійська гімназія.
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Медичне обслуговування в закладах загальної середньої освіти Печерського
району у 2019 році здійснювалося відповідно до наказів Міністерства освіти
і науки України № 1423 від 14.12.2012 «Про затвердження Положення про
навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх
навчальних закладів», № 407 від 20.05.2004 «Про затвердження Положення про
кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання
загальноосвітніх навчальних закладів», № 521 від 01.06.2010 «Про затвердження
Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту
в загальноосвітніх навчальних закладах», № 730 від 13.08.2007 «Про затвердження
Правил безпеки під час занять у навчально-виробничих майстернях навчальних
закладів системи загальної середньої освіти», наказу МНС від 16.07.2012 № 992
«Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного
процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних
закладів».
Відповідно до цих нормативно-правових актів у школах Печерського району
передбачена обов'язкова наявність аптечок у кабінетах природничо-математичних
дисциплін - географії, математики, біології, фізики, хімії, а також у шкільних
майстернях та у місцях спортивних занять.
Медичне обслуговування у школах здійснюють 23 кваліфікованих медичних
сестри. У всіх ЗЗСО обладнані медичні кабінети, в яких є необхідне обладнання.
Медичні огляди учні шкіл району проходять вчасно та в повному обсязі. Дане
питання тримається на особливому контролі адміністрації закладів освіти.
Харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Печерського району
у 2020 році організовано у відповідності до чинного законодавства, а саме:
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».
Для учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання,
з числа дітей пільгових категорій, установлюється одноразовий режим
харчування (сніданок). З 14 623 учнів, які здобувають освіту у ЗЗСО Печерського
району, безоплатним харчуванням охоплено 5 633 дітей, у тому числі 5 307 учнів
1-4 класів:
5 учнів із числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування;
5 учнів з малозабезпечених сімей;
116 учнів з числа дітей-інвалідів та з особливими освітніми
потребами;
113 учнів з сімей учасників антитерористичної операції;
- 123 учні з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
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Харчування учнів, які не належать до пільгових категорій, здійснювалося за
кошти батьків.
Харчування учнів комунальних закладів загальної середньої освіти Печерського
району забезпечує Комунальне Підприємство «Шкільне». Робота КП «Шкільне»
організована у відповідності до вимог чинного законодавства за затвердженим та
погодженим
у
встановленому
порядку
з
Головним
управлінням
Держпродспоживслужби в м. Києві Примірним двотижневим меню, схваленим
Протоколом № 56 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від
07.08.2020. Меню розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» із змінами, з урахуванням
особливостей харчування населення відповідного регіону та норм харчування в
грамах. У 2020-2021 навчальному році харчування організовано з дотриманням
Протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину, у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50.
Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації, спільно з адміністраціями шкіл, проводився
систематичний контроль за ефективністю функціонування системи організації
харчування учнів у закладах освіти. З цією метою у школах Печерського району
були створені громадські комісії внутрішнього контролю за якістю харчування
дітей у складі представників трудового колективу та батьківського комітету, які
контролювали якість готових страв, терміни реалізації продукції та відповідність її
сертифікатам, відповідність асортименту буфетної продукції вимогам
ДержСанПіНу,
своєчасність
виставлення
добових
проб,
дотримання
санітарно-гігієнічних вимог та норм харчування тощо.
У закладах освіти Печерського району приділяється велика увага питанням
виявлення та підтримки творчої молоді шляхом залученням її до участі у
різноманітних конкурсах, олімпіадах, фестивалях, змаганнях тощо.
У 2019-2020 навчальному році в шкільних предметних олімпіадах узяли
участь 14237 учнів, учасниками районних учнівських олімпіад стали 4394 учні,
призерами – 2006 школярів.
Переможцями міських олімпіад з навчальних предметів стали 557 учнів
закладів освіти Печерська.
У зв’язку з карантинними обмеженнями у першому півріччі 2020 року
проводилися онлайн Всеукраїнські олімпіади з інформатики, хімії та математики,
перемоги у яких вибороли 16 школярів закладів освіти району
(Природничо-науковий ліцей № 145 та Києво-Печерський ліцей №171 «Лідер»).
У конкурсі-захисті наукових робіт Малої академії наук на рівні району брали
участь 28 учнів з 8 закладів освіти.
Протягом 2019-2020 навчального року учні району залучались до
різноманітних конкурсів, мета яких - виявлення творчо обдарованої молоді,
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розвиток її потенціалу, виховання поваги до традицій свого народу та підвищення
мовної освіти. Учасниками Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика на районному рівні стали 842 учні, переможцями районного конкурсу
– 246, з них 96 учнів достойно представили Печерський район на міському рівні, 30
школярів стали призерами та переможцями міського етапу конкурсу.
Учасниками районного етапу Х Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка стали 322 учні
закладів загальної середньої освіти району, перемогу вибороли 133 учасники.
Призерами міського етапу конкурсу стали 11 учнів. Диплом ІІІ ступеня
міжнародного етапу конкурсу отримала Бачуріна Марія, учениця Ліцею
міжнародних відносин № 51.
Переможцями районного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості, присвяченого Шевченківським дням, стали 20 учнів, дві учениці гімназії
№ 32 «Успіх» вибороли перемоги на міському етапі конкурсу у номінаціях
«Література» й «Історія України та державотворення».
2019-2020 навчальний рік особливий: частина його пройшла в умовах
карантину. Вчителі закладів освіти району опанували теорію і методику
дистанційного навчання, методику роботи на освітніх платформах Zoom,
Classsroom, Naurok, Moodle та інших, використовували ресурси Viber, Tik-Tok,
електронну пошту. Завдяки цьому навчальні програми були успішно виконані. 9
учителів закладів освіти Печерського району під час карантину взяли участь у
Всеукраїнській школі онлайн та відеоуроках на каналі ТРК «Київ».
Заклади освіти району працюють над удосконаленням навчального процесу
та педагогічної майстерності вчителів.
Колектив Спеціалізованої школи № 47 у травні 2020 року провів
онлайн-конференцію «Проблеми та перспективи міжкультурної комунікації»
(матеріали конференції оформлено у збірку).
Ліцей міжнародних відносин № 51 разом з Інститутом модернізації змісту
освіти та Національним педагогічним університетом ім. Михайла Драгоманова в
січні провів педагогічну раду із застосуванням дискусійної педагогічної трибуни
«Інноваційна компетентність особистості: сутність і шляхи формування».
Учителі-методисти, які викладають англійську мову, взяли участь у спільному
проєкті Міністерства освіти і науки України та Британської Ради «Шкільний
учитель нового покоління» (інноваційні програми викладання англійської мови).
У лютому 2020 року в Предславинській гімназії № 56 відбувся воркшоп «Ідеї
Тимофія Лубенця. Музей Дитинства на Предславинській», у якому взяли участь
представники Інституту інноваційних технологій та змісту освіти, Київського
університету ім. Бориса Грінченка, Київського міського будинку вчителя,
Інституту обдарованої дитини АПН України. Арт-бюро «Предславинське» працює
над створенням креативного середовища для розвитку та самореалізації дитини.
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З метою реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та
молоді в закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти району
постійно проводиться виховна робота.
Упродовж 2020 року було проведено цикл заходів до Дня Соборності
України, Дня пам’яті героїв Крут, Міжнародного дня рідної мови, Дня пам’яток
історії та культури, Дня Чорнобильської трагедії, Міжнародного дня сім’ї, Дня
Європи, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня скорботи і вшанування пам’яті
жертв війни в Україні, Дня Конституції України, Дня пам’яті та примирення і 75-ї
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 100-річчя подій
Української революції 1917-1921 років, Дня Державного Прапора України та 29-ої
річниці Незалежності України.
У закладах загальної середньої освіти Печерського району проводиться
робота щодо героїзації осіб, які брали участь у захисті України в роки Другої
світової війни та під час проведення антитерористичної операції.
З метою реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та
молоді у закладах освіти району проведено низку заходів, а саме:
заходи з військово-патріотичного виховання та оборонно-масової
роботи, у т. ч. тематичні уроки за участі воїнів Збройних сил, - учасників АТО,
захисників рідної землі всіх поколінь, борців за незалежність України;
з нагоди проведення Дня Гідності та Свободи, Дня Героїв Небесної
Сотні у закладах загальної середньої освіти району відбулися виховні години,
тематичні виставки творів мистецтва, документів, фотографій і плакатів, перегляд
документальних фільмів, присвячених захисникам України;
до Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні 1939-1945 років організовано цикл тематичних виховних
заходів у режимі онлайн. Також заклади освіти взяли участь у флешмобі «Київ
пам’ятає», переглянули онлайн-виставку Національного музею історії України у
Другій світовій війні, меморіальний комплекс «У лавах Об’єднаних Націй».
Одним із напрямів виховної роботи у закладах освіти району є ознайомлення
з традиціями, обрядами, звичаями українського народу, його культурною
спадщиною. На зазначену тематику
проводяться виховні години, свята,
літературно-музичні композиції; працюють гуртки тощо.
З метою реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання в закладах
загальної середньої освіти Печерського району у 2020 році проводиться робота з
військово-патріотичного виховання та оборонно-масової роботи, зокрема такі
заходи: військово-патріотичний захід «Я патріот України»; патріотичний
вишкіл-гра «Козак-Квест»; участь команд району у міських змаганнях з вогневої
підготовки за сприяння відділу молоді та спорту та підтримки районної організації
Товариства сприяння обороні України.; проведено шкільні тестові змагання
допризовної молоді (взяли участь 23 команди); постійно проводяться екскурсії
учнів з учителями предмету «Захист України» до військових частин.
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У Печерському районі працює 4 позашкільні заклади освіти, які
підпорядковані управлінню освіти та інноваційного розвитку Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації, а саме:

Печерський палац дітей та юнацтва, пріоритетним напрямком у
діяльності якого є створення системи навчально-виховної роботи, що дає
можливість забезпечити всебічний і гармонійний розвиток дитини в позаурочний
час. Навчально-виховна діяльність Палацу проводиться за такими напрямками:
естетичний, декоративно-прикладний, організаційно-масовий. На початок
2020-2021 н. р в закладі навчається 2631 вихованець у 183 гуртках;

Центр культурного, спортивного розвитку дітей, юнацтва та молоді
“Арт” працює за трьома напрямками: художньо-естетичний, науково-технічний,
спортивно-туристичний. На початок 2020-2021 н. р в закладі навчається 603
вихованці у 49 гуртках;

Дитячо-юнацька спортивна школа №1 культивує 6 видів спорту:
баскетбол, теніс, н/теніс, сучасне п’ятиборство, боротьба самбо, футбол. У закладі
на початок 2020-2021 н. р навчається 658 юних спортсменів в 56 групах;

Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа №9 культивує
плавання та водне поло. У закладі на початок 2020-2021 н. р. навчається 172
дитини у 18 групах.
У районі функціонує 39 закладів дошкільної освіти (далі ЗДО): 27
комунальної форми власності, 3 відомчих, 9 приватних.
З них комунальної форми власності:
загального розвитку – 19;
комбінованого типу – 5;
компенсуючого – 3, у тому числі: санаторних – 2, спеціалізований – 1.
До закладів дошкільної освіти комунальної форми власності зараховано 2571
дитину дошкільного віку.
Функціонує 27 груп компенсуючого типу, у яких виховується 471 особа, що
складає 18% від загальної кількості дітей. Це групи для дітей з вадами мови, зору,
із сколіозною осанкою, для дітей з позитивною туберкульозною пробою, для
дітей, які часто хворіють. А саме: ЗДО № 141 - 2 групи для дітей із загальним
недорозвитком мовлення, № 152 - 2 групи для дітей з фонетико-фонематичним
недорозвитком мовлення, № 720 - 2 групи для дітей із загальним недорозвитком
мовлення, № 205 - 3 групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату, № 273 - 1
група для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення та 4 групи для
дітей з вадами зору. У ЗДО № 653 функціонує одна група для дітей із затримкою
психічного розвитку, а також одна група для дітей із загальним недорозвитком
мовлення.
У ЗДО № 141, 273 та 720 на сьогодні функціонує п’ять груп з інклюзивною
формою навчання та виховання для дітей з особливими освітніми потребами.
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Також 6 груп у ЗДО № 265 для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та 5
груп у ЗДО № 424 для дітей, які часто хворіють.
Відповідно до попередньої планової комплектації груп у закладах дошкільної
освіти на 2020-2021 навчальний рік (2679 дітей)
порівняно з 2019-2020
навчальним роком (2329 дітей) планова кількість збільшилася на 350 місць. Слід
зазначити, що розрахункова потужність функціонуючих ЗДО комунальної форми
власності складає – 2269 місць.
Разом з тим черга дітей в системі електронного запису (далі-СЕЗ) дітей до
ЗДО та фактичне відвідування дітей в садочках показує, що в районі є необхідність
перепрофілювання груп в окремих ЗДО.
У зв’язку з фактичною наповнюваністю груп компенсуючого типу, з
урахуванням висновків Інклюзивно-ресурсного центру та за запитами батьків,
управлінням освіти та інноваційного розвитку вивчено питання щодо доцільності
функціонування закладів/груп компенсуючого типу, які не укомплектовані на
повну потужність, та внесені зміни в мережу району, зокрема: в ЗДО № 152 одну
старшу групу з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення (далі-ФФНМ)
для дітей віком 5–6 (7) років змінили на групу для дітей з ФФНМ віком від 4-х до
5-ти років. У ЗДО № 273 одну групу ФФНМ перепрофільовано на групу з
інклюзивною формою навчання віком від 4-х до 6-ти років. У ЗДО № 653 групу із
затримкою психічного розвитку (далі-ЗПР) віком від 5-ти до 6-ти років на
різновікову групу віком від 4-х до 6(7) років, що дає можливість додатково
збільшити кількість місць для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими
освітніми потребами.
Зарахування дітей в ЗДО відбувається відповідно рішення від 13.09.2018
року № 1369/5433 Київської міської ради VI сесії VIII скликання «Про
затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на
основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та
розпорядження № 517 від 26.03.2019 виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Про функціонування системи
електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти
територіальної громади міста Києва – «СЕЗ ЗДО».
На кінець 2020 року:
Черга на 2020-2021 навчальний рік в СЕЗ налічує всього 1644 заявки.
до 3-х років, зареєстрованих 924 дитини,
з 3-х до 6(7) років зареєстрованих 720 дітей.
З підтвердженою реєстрацією в місті Києві, що зареєстровані в СЕЗ - 562
дитини.
На 2020/2021 навчальний рік у системі електронного запису зафіксовано 559
дітей, які хочуть першочергово бути зараховані в заклад дошкільної освіти.
Наразі продовжується набір на вільні місця в ЗДО компенсуючого типу.
Згідно із запитом батьків, усі ЗДО працюють з 12-годинним режимом роботи.
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Щороку вивчається соціально-економічний стан сімей, аналізується склад
сім’ї, вивчається досвід сімейного виховання, проводиться роз’яснювальна робота.
Постійно оновлюються аналітичні дані про соціальний статус сімей. У ЗДО – 173
дитини з багатодітних родин, 9 дітей-інвалідів.
У зв’язку з обставинами, що склалися у східних регіонах України, до
управління освіти та інноваційного розвитку надходили чисельні звернення
громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території та районів
проведення антитерористичної операції, до Печерського району міста Києва щодо
влаштування дітей до ЗДО. Здійснюється щомісячний моніторинг дітей,
зарахованих (відрахованих) до ЗДО. На сьогодні в 27-ми ЗДО здобуває дошкільну
освіту 103 дитини, дітей учасників АТО – 80.
У зв’язку з карантинними заходами, з директорами закладів дошкільної
освіти проведено спільну нараду з представником Головного управління
Держпродспоживслужби з питань запровадження системи управління безпекою
харчових продуктів (НАССР) в закладах дошкільної освіти та упровадження
системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).
Крім того, для керівників ЗДО розроблено та надано матеріали з повним
описом продуктів, які використовуються в закладі дошкільної освіти (склад
продукту, структура та фізико-хімічні характеристики, мікробіологічні та хімічні
критерії, вид обробки, спосіб споживчого та транспортного маркування, вид
маркування, умови зберігання та транспортування, термін придатності, спосіб
реалізації, метод збуту, дані про передбачуваного споживача або специфічну групу
споживачів, спосіб споживання (використання) тощо).
Проведено семінар для директорів закладів дошкільної освіти Печерського
району на тему: «Дії керівника, медичної сестри та персоналу закладу дошкільної
освіти під час масових спалахів грипу та інших ГРВЗ, у т. ч. коронавірусу, за
участю заступника директора медичного обслуговування дитячого населення ЦП
МСД.
В режимі онлайн, спільно з Інклюзивно-ресурсним центром району,
проведено семінар-практикум для фахівців закладів дошкільної освіти з
інклюзивними групами за темою: «Складання індивідуальної програми розвитку».
У 2020 році організовано і проведено ряд заходів з метою надання якісних
методичних послуг педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти району з
різних напрямків.
Слід зазначити і досягнення педагогів закладів дошкільної освіти, зокрема:
Заклад дошкільної освіти № 1 «Орлятко» є учасником проєкту «Сприяння
освіті» LEGO Foundation в Україні, керівником якого є вихователь-методист
Ткачук Н.О. Цього року садочок узяв участь у онлайн- фестивалі гри, навчання та
натхнення Play Fest 2020. Тема цьогорічного фестивалю: «УСПІХ». ЗДО спільно педколектив, дітки та батьки - створили свій проєкт: «Успіх нашого садочка»!
Заклад нагороджено дипломом за перемогу в номінації «Наш заклад – територія
успіху».
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У 2020 році заклад дошкільної освіти № 48 продовжує працювати з дітьми,
використовуючи новий напрямок «Stream освіта».
Вихователь ЗДО №107 Губень Н.П. опублікувала збірку віршів для дітей
дошкільного віку, яка може стати у пригоді вихователям садочків в повсякденній
роботі з усіх видів діяльності відповідно до розділів програми виховання і
навчання дошкільників «ДИТИНА».
Від початку карантину адміністрації закладів дошкільної освіти району
організували переведення освітнього процесу у віддалений простір, з
використанням технологій дистанційного навчання.
Електронні ресурси, що використовувалися для підтримки дистанційного
навчання, - це електронна пошта, соціальна мережа Facebook, Viber, освітні
дистанційні платформи (Всеосвіта, Освітній Хаб, МЦФР, Освіторія, На урок,
YouTube) та хмароорієнтоване середовище від Google. Педагогічні години
проводили щотижня в Zoom.
Гнучкий зворотний зв'язок педагоги закладів дошкільної освіти району
налагодили з дітьми через підтримку власних ресурсів усіх учасників освітнього
процесу (взаємодопомога, взаєморозуміння, діалог), організували індивідуальні
консультації педагогічних працівників з батьками в онлайн режимі (групи viber,
месенджер, skype, телефонному
режимі) та підбір вихователями завдань,
розвивальних ігор для дошкільнят 4 - 6 років життя на період карантину,
вихователі проводили з дітьми також онлайн – заняття.
У ЗДО № 298 створили сторінку на Facebook під назвою «Заклад дошкільної
освіти №298 «Дружба». Активне її ведення доповнила співпраця з групою
Facebook «Сприяння освіті» (перегляд вебінарів з Оксаною Ромою, обмін досвідом
у спільноті, публікації LEGO-зразків).
У тісній співпраці з батьками було створено відеоролики «Вишивана
Україна», «Дзвіночок сумує за садочком», «День Матері».
У ЗДО № 143, використовуючи різні види інтернет-мереж, практичний
психолог Турко С.М. та вихователі закладу надавали батькам консультації щодо
організації освітньої діяльності вдома: розпорядку дня, харчування дитини тощо.
Цікавою формою роботи під час карантину в ЗДО № 378 було проведення
інструктором з фізичної культури Сухомлином Р.М. онлайн - зарядки для
дошкільників на сайті youtu.be «Комплекс загально- розвивальних вправ для дітей
молодшого дошкільного віку з батьками».
У ЗДО № 273 було проведено флешмоб до Дня землі «Все буде добре». До
Дня матері вихованці у відеороликах привітали своїх матусь віршами та піснями.
До Дня вишиванки було створено фоторолик: «Вишиванку я вдягну і свою поробку
покажу».
Проведено районний фестиваль «Педагогічних здобутків та ідей в закладах
дошкільної освіти» в якому взяли участь 12 ЗДО (№ 46, № 48, № 141 № 171, № 265,
№ 298, № 325, № 378, № 107, № 458, 457, № 632).
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У 2019-2020 навчальному році атестовано 38 педагогічних працівників із
них: 9 педагогам присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»
та два педагога отримали педагогічне звання «вихователь-методист».
У закладах дошкільної освіти пріоритетними напрямками освітньої
діяльності з дітьми є: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий,
пізнавальний, музичний, правове виховання, розвиток творчих здібностей,
екологічне виховання, народознавчий, лего-конструювання, економічний,
патріотичний, ІКТ, інклюзивний.
Управлінню освіти та інноваційного розвитку в 2020 році з метою
запобігання
виникненню
і
поширенню
коронавірусної
хвороби
(COVID-19) виділені кошти в сумі 5476,4 тис. грн., з них: 3566,4 тис. грн. кошти
місцевого бюджету та 1910,0 тис.грн. освітня субвенція, освоєно 100%.
Забезпечено заклади освіти миючими, дезінфікуючими засобами, безконтактними
термометрами, одноразовими рушниками та засобами індивідуального захисту.
Питанням протипожежної безпеки в закладах освіти Печерського району
приділяється велика увага. Проводяться інструктажі з пожежної безпеки для
працівників та дітей, які фіксуються в журналах встановленого зразка. Розроблені
плани евакуації. Двічі на рік проводиться практичне відпрацювання дій при
виникненні надзвичайної ситуації. В більшості закладів освіти евакуаційні виходи
відповідають нормативним вимогам: утримуються в належному стані,
незахаращені, позначені покажчиками «Вихід», білого кольору на зеленому фоні.
Встановлені покажчики місцезнаходження пожежних гідрантів та пожежних
водойм. Заклади освіти забезпечені вогнегасниками та іншим протипожежним
інвентарем. Протипожежне обладнання, внутрішні водогони, шляхи евакуації в
більшості випадків відповідають нормативним
вимогам. Приведено у
відповідність діючим вимогам горища та підвали закладів освіти. Систематично
контролюється відповідність протипожежним правилам горищ, підвальних
приміщень, електрощитових, під’їзних до закладу освіти шляхів.
З працівниками закладів освіти проводяться інструктажі з пожежної безпеки
відповідно до нормативних вимог.
З учбовим комбінатом Добровільного пожежного товариства України
відповідно до графіку проводяться заняття з дітьми з пожежної безпеки.
Розроблено план комплексних заходів з пожежної безпеки управління освіти
та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації в навчальних закладах Печерського району на 2020 рік.
Слід зазначити, що з метою практичної перевірки рівня всебічної підготовки
об’єктів галузі з цивільного захисту та з метою закріплення досягнутих позитивних
результатів, удосконалення готовності функціональної підсистеми цивільного
захисту до реагування на надзвичайні ситуації та створення умов для підвищення
безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в Спеціалізованій
школі № 89 10.03.2020 був проведений показовий «День цивільного захисту»
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У закладах освіти Печерського району проведено з 14 по 18 грудня 2020 року
«Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності», основна мета якого - допомогти
сформувати в учнів та вихованців свідоме ставлення до свого життя і здоров'я,
оволодіти основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної для
життя і здоров'я поведінки у повсякденному житті та при виникненні надзвичайних
ситуацій.
У закладах загальної середньої освіти району до загальної структури
шкільних предметів включено курс «Основи здоров’я».
Пріоритетними напрямками роботи управління освіти та інноваційного
розвитку, закладів загальної середньої освіти є збереження та зміцнення здоров’я
дітей, формування у школярів свідомої мотивації до збереження здоров’я та життя,
дбайливого ставлення до оточуючих.
Також перед початком канікул з учнями проводяться інструктажі з безпеки
життєдіяльності та бесіди, звертаючи увагу на сезонні ризики.
Постійно проводиться роз’яснювальна робота серед працівників, учнів і
вихованців, спрямована на запобігання загибелі дітей на водних об’єктах, а саме:
безпечної поведінки біля водоймищ, порядку надання першої медичної допомоги
потерпілим. Напередодні канікул в закладах освіти проводяться інструктивні
наради з питань дотримання безпеки та поведінки на водних об’єктах відповідно до
Правил охорони життя людей на водних об’єктах України з відповідним записом в
журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Як і раніше, одним із найважливіших завдань є організація роботи з
профілактики та попередження дорожньо-транспортного травматизму серед
працівників та дітей.
Питання попередження дитячих та дорослих дорожньо-транспортних пригод
обговорюється на педагогічних нарадах, виховних годинах та знаходиться під
постійним контролем адміністрацій закладів освіти та управління освіти та
інноваційного розвитку.
З
дітьми
постійно
проводяться
бесіди
щодо
попередження
дорожньо-транспортного
травматизму,
з
правил
поведінки
під час
навчально-виховного процесу, в транспорті, в метрополітені, на вулиці, під час
екскурсій, у громадських місцях, на природі. Проведені конкурси малюнків,
плакатів на тему безпеки дорожнього руху.
У всіх закладах освіти Печерського району проведено заміри опору ізоляції,
результати яких зафіксовані в технічних звітах, а також технічний огляд
електрообладнання, електрощитових та електророзподільних щитків. Проводиться
обрізання гілок та коронування дерев біля повітряних ліній електропередачі, що
проходять по території закладів освіти Печерського району.
Технічні засоби навчання використовуються з дотриманням правил
експлуатації. Підтримується в належному технічному та санітарному стані
електрощитові.
39

На уроках «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни» учні оволодівають
знаннями надання першої медичної допомоги при ураженнях електричним
струмом.
Належна увага приділяється профілактиці тютюнокуріння, алкоголізму та
наркоманії. Постійно проводиться інформаційно-освітня робота серед учнівського,
педагогічного, батьківського колективів.
У закладах освіти Печерського району постійно оновлюються матеріали на
діючих стендах з пожежної безпеки, дорожнього руху, безпеки життєдіяльності, а
також відповідно до сезонних ризиків.
В закладах загальної середньої освіти створені умови для якісної фізичної
підготовки учнів, проведення масової оздоровчої та фізкультурно-спортивної
роботи. Майже всі заклади мають спортивні зали та спортивні майданчики, які
забезпечені спортивним обладнанням.
Для запобігання нещасних випадків на уроках фізкультури, під час
спортивних змагань та ігор з учнями проводяться первинні та цільові (перед
кожним заняттям) інструктажі з безпеки життєдіяльності.
Питання профілактики травматизму невиробничого характеру висвітлюються
у шкільних газетах, обговорюються на радіолінійках, створюються відеоролики
моделювання надзвичайних ситуацій та безпечного виходу з них.
Використовуються комп’ютерні презентації та інші форми роботи щодо виховання
в оточуючих навичок дій в надзвичайних ситуаціях.
До роботи з профілактики травматизму невиробничого характеру
долучаються працівники управління ДСНС, управління патрульної поліції міста
Києва, служби з надзвичайних ситуацій, охорони праці, медичні працівники,
громадські організації, що проводять роботу з питань формування навичок
здорового способу життя, безпеки життєдіяльності.
Значну роботу з питань безпеки життєдіяльності проводить учнівське
самоврядування, загони юних інспекторів дорожнього руху та дружини юних
пожежних підвідомчих закладів.
Педагогічні працівники розробляють авторські уроки, виховні години, на
яких розглядаються питання профілактики та запобігання нещасних випадків,
виробляються навички дій у надзвичайних ситуаціях, випускають наочний
матеріал з безпеки життєдіяльності. Створено банк даних передового
педагогічного досвіду, який пропагується через засідання методичних об’єднань,
творчих груп, семінарів з безпеки життєдіяльності.
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ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ
ПРОГРАМ У РАЙОНІ
Соціальний захист – це система юридичних, економічних, соціальних
заходів, що здійснюються за рахунок перерозподілу національного доходу з
метою забезпечення встановлених соціальних стандартів життя для кожної людини
в умовах дії соціальних ризиків.
На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації (далі - Управління) перебуває 7077
одержувачів державної соціальної допомоги та компенсації, передбачених чинним
законодавством України.
Станом на 01.01.2021 на обліку в Управлінні перебуває:
- 1123 учасників антитерористичної операції;
- 2582 осіб, які є членами сімей учасників АТО;
- 8 сімей загиблих під час участі в АТО;
- 25 осіб, які поранені в ході проведення АТО.
Зазначена категорія осіб знаходиться під постійною опікою органів
виконавчої влади району, які сприяють їм у вирішенні соціально – побутових
питань, та надають допомогу та підтримку.
Протягом звітного періоду 30 учасників АТО пройшли психологічну
реабілітацію в санаторно – курортних закладах України, 15 учасників АТО
направлено для проходження професійного навчання.
Видано 62 путівки для оздоровлення дітей киян-учасників АТО віком до 14
років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків.
З початку 2020 року на підставі трьохсторонніх договорів Управлінням
забезпечено санаторно-курортним лікуванням 11 учасників АТО/ООС.
З початку 2020 року 11 осіб звернулось за призначенням щомісячної
адресноїматеріальної
допомоги
для
покриття
витрат
на
оплату
житлово-комунальних послуг киянам-учасникам антитерористичної операції та
членам їх сімей відповідно до рішення Київської міської ради від 09.12.2014 №
525/525.
Протягом 2020 року проведено три обстеження матеріально-побутових
умов членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, а також інвалідів I–II груп із числа
військовослужбовців, які брали участь зазначеній операції та потребують
поліпшення житлових умов для призначення грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення.
Організовано та проведено чотири засідання комісії щодо розгляду заяв
деяких категорій осіб про призначення грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення при Печерській районній в місті Києві державній
адміністрації (далі - Комісія).
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На засіданнях Комісії розглянуто три звернення осіб з інвалідністю,
учасників АТО, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016
№ 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх
сімей» та призначено грошову компенсацію за належні для отримання жилі
приміщення на загальну суму 5 987 194,87 грн. Також, у зв’язку із зміною
опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, Комісією
проведено перерахунок раніше призначеної грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення 12 заявникам.
Крім того, 08.10.2020 організовано та забезпечено проведення засідання
Комісії з розгляду заяв щодо виплати матеріальної допомоги за належні для
одержання земельні ділянки уповноваженим членам сімей загиблих (померлих)
учасників антитерористичної операції при Печерській районній в місті Києві
державній адміністрації та прийнято рішення про можливість виплати
уповноваженому члену сім’ї загиблого учасника антитерористичної операції,
одноразової матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у порядку реалізації права на першочергове відведення земельних ділянок,
передбаченого в абзаці другому пункту 15 частини першої статті 15 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Протягом січня – грудня 2020 року проведено ідентифікацію та реєстрацію
карток «Картка киянина» для 2663 осіб окремої категорії громадян, які мають
право на додаткові пільги та доплати відповідно до рішень Київської міської ради.
Спеціалістами відділу нагляду за призначенням пенсії Управління перевірено
1908 пенсійних справ, виявлено 2 порушення.
На виконання державної політики, спрямованої на реалізацію
конституційних гарантій та прав громадян на соціальний захист, протягом звітного
періоду працівниками Управління прийнято 3379 заяв та комплектів документів
для призначення державних соціальних допомог, субсидій та компенсацій, в тому
числі 680 заяв на призначення житлових субсидій.
За консультаціями з питань призначення усіх видів державних соціальних
допомог та субсидій до громадської приймальні Управління звернулося 3578
особи.
Направлено запити по 721 особі для отримання довідок про відомості щодо
забезпечення
житловою
площею
та
комунальними
послугами
до
житлово-експлуатаційних організацій.
Видано посвідчень 71 особам з числа інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів,
особам, які не мають права на пенсію та 793 довідки про отримання (неотримання)
державної соціальної допомоги.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 №512
«Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини
одноразової натуральної допомоги» Управлінням забезпечено надання породіллям
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району одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у кількості 16
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 2020 року
спеціалістами управління призначено 3736 державних соціальних допомог,
компенсацій, а саме:
- допомога по вагітності та пологах - 149;
- допомога при народженні дитини - 850;
(діючих справ по вагітності та пологах, при народженні дитини -2499);
- допомога одинокій матері - 211 (діючих справ –65);
- допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням – 28
(діючих справ - 31);
- допомога при усиновленні дитини - 2 (діючих справ - 9);
- тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів 2 (діючих справ - 2);
- допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю - 190
(діючих справ - 696);
- допомога малозабезпеченій родині - 148 (діючих справ - 79);
- допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях - 75 (діючих справ
- 302);
- допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам – 86 (діючих
справ -196);
- компенсація за надання соціальних послуг - 3 (діючих справ – 61)
- компенсація на догляд за психічнохворими - 65 (діючих справ - 57);
- компенсація на догляд за престарілим або інвалідом І групи – 0 (діючих
справ - 37);
- допомога переміщеним особам - 1058 (діючих справ - 1449);
- допомога на дітей ФОП - 209 (діючих справ - 122);
- відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років
«муніципальна няня» - 474 (діючих справ - 122);
- одноразова грошова винагорода жінкам, яким присвоєне звання «Мати
героїня» - 2;
- одноразова грошова винагорода особам, яким присвоєно звання Герой
України за здійснення визначного геройського вчинку - 6.
Призначено монетизацію одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка» 178 (діючих справ - 178);
Відмовлено у призначенні державної соціальної допомоги або компенсації
152 особам.
Проведено 16 засідань комісії з питань надання одноразової адресної
матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення Печерського району
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міста Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах, розглянуто 1640 заяв,
призначено допомогу 1410 особам на загальну суму 4 955 000 грн.
Відповідно до Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій
осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати
померлого, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007
№ 99, до Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних
виплат Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) для проведення відповідних
виплат направлено 33 наглядових справ.
Призначено одноразову матеріальну допомогу на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 256 «Про затвердження Порядку
виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим
особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» - 25 особам.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 № 35
«Деякі питання використання коштів державного бюджету для надання
одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана
з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період
з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні
ушкодження, побої, мордування під час участі у зазначених акціях», управлінням
призначено одноразову грошову допомогу 2 особам, які отримали легкі тілесні
ушкодження.
Відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження граничних розмірів
допомоги окремим категоріям киян за 2019 рік», призначено одноразову допомогу
учасникам Революції Гідності у 2020 році – 15 особам.
Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 01.10.2014 № 509, здійснює облік та видачу довідок вимушено
переселеним особам.
Протягом січня - грудня 2020 року до Єдиної інформаційної бази даних про
взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України
та районів проведення АТО внесено інформацію щодо 1743 осіб.
Станом на 01.01.2021 перебувають на обліку в Управління – 6490 осіб
зазначеної категорії.
З метою призначення (відновлення) соціальних виплат громадянам, які
переселилися з тимчасово окупованої території АР Крим та районів проведення
антитерористичної операції представниками управління проведено 520 обстежень
достовірності інформації про фактичне місце їх проживання (перебування).
На 36 засіданнях Комісії з призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам при Печерській районній в місті Києві державній
адміністрації розглянуто 1192 особові справи, з них:
- призначено (відновлено) та поновлено соціальні виплати – 1108 особам;
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- відмовлено в призначенні (відновленні) соціальних виплат –51 особі;
- припинено соціальних виплат -33.
Перевірено через ДФС 177осіб-отримувачів державної соціальної допомоги.
Складено 577 актів обстеження матеріально-побутових умов проживання
громадян, проведено інших обстежень – 253.
На 14 засіданнях Комісії з питань призначення субсидій, виходячи з
конкретних обставин, що склалися та пільг по фактичному місцю проживання при
Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, розглянуто 155 заяв
мешканців району на призначення їм житлових субсидій, з них, призначено
субсидію 127 сім’ям.
Виявлено 18 порушень через подання громадянами недостовірної інформації
про майновий стан, на суму 112 350 грн.
За звітний період призначено житлову субсидію 8486 особам, на загальних
підставах та за рішенням комісії. Відмовлено у призначенні субсидій - 56
мешканцям.
Станом на 01.01.2021 за результатами верифікації до державного бюджету
повернуто коштів за надмірно виплачені субсидії на житлово - комунальні послуги
у сумі 51 775 грн.
Проводиться робота щодо підтримання в актуальному стані Єдиного
державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, до якого
включено 21455 справ які ведуться у паперовому та електронному вигляді. Якщо
особа має право на користування пільгами за декількома законами України,
зазначена інформація вноситься до його особової справи.
Протягом звітного періоду нараховано пільг на житлово-комунальні послуги
на загальну суму 39 331 655,15 грн.
Сформовано 2140 реєстрів пільговиків для організацій надавачів та
постачальників житлово-комунальних
послуг. Проведено верифікацію 2400
особових справ пільговиків.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1045
«Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих
навчальних закладів» 12 вищих навчальних закладів надали списки на виплату
соціальної стипендії для 1375 студентів. Протягом 2020 року профінансовано
виплату стипендій на загальну суму 16 757 139,66 грн.
Продовжується робота, спрямована на покращення життя осіб з інвалідністю.
Видано 18 палиць, 10 милиць та 1051 направлення на отримання інвалідами
ортопедичних виробів, в тому числі 123 за міською цільовою програмою «Турбота.
Назустріч киянам».
Укладено 119 договорів з підприємствами на забезпечення осіб з
інвалідністю технічними засобами реабілітації.
Зараховано на облік для отримання ортопедичних виробів 54 особи.
До Централізованого банку даних з проблем інвалідності внесено
інформацію на:
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- 228 осіб щодо необхідності забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації (вперше та повторно);
- 15 осіб щодо виплати компенсації на бензин та транспортне
обслуговування;
- 24 особи для внесення пільг по «Укрзалізниці».
За звітний період видано 71 посвідчення, зокрема:
- ветеранам праці - 37;
- особам з інвалідністю внаслідок війни -30 та 17 вкладок до них;
- учасникам революції Гідності – 3;
- посвідчення реабілітованого - 1.
Видано 33 тимчасові довідки:
- членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни – 9;
- особам з інвалідністю внаслідок війни – 22;
- учасникам війни – 2.
9 особам оформлено документи для виплати компенсації на бензин, ремонт і
технічне обслуговування автомобілів інвалідам різних категорій та 3 особам для
виплати компенсації на транспортне обслуговування.
Видано талонів на пільговий проїзд по Україні – 23 із 100% знижкою,
10 із 50% знижкою.
Сформовано та направлено до Київського міського центру по нарахуванню
та здійсненню соціальних виплат 27 особових справ для отримання допомоги до 5
травня, з них:
- учасникам Революції Гідності – 12;
- членам сім’ї загиблих – 12;
- учасникам війни – 3.
На виконання Наказу Департаменту соціальної політики від 19.09.2016 №483
(зі змінами) з початку 2020 року управлінням видано 595 особам (101 700 одиниць)
засобів особистої гігієни (памперси, урологічні прокладки, пелюшки) для осіб, які
потребували зазначеної допомоги відповідно до медичних висновків.
Станом на 01.01.2021 на обліку в управлінні перебуває 1735 осіб, які
постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС (в тому числі, діти – 189).
Протягом 2020 року видано 51 посвідчення особам, які постраждали від
наслідків Чорнобильської катастрофи (в тому числі, діти – 1).
За звітний період призначено 110 допомог на продукти харчування для
громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
Зараховано на облік на санаторно - курортне лікування 1321 особу.
Укладено 42 договори на санаторно-курортне лікування, в тому числі:
- для осіб з інвалідністю -15;
- для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 27.
Видано 121 путівку на санаторно-курортне лікування для пільгових категорій
населення. Виплачено компенсацію замість путівки 59 особам.
На обліку в Управлінні перебуває 349 підприємств, установ та організацій,
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працівникам, службовцям та студентам (постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС),
яким виплачуються компенсації, допомоги та пільги. За звітний період на зазначені
цілі виплачено 25 320 939,25 грн.
Забезпечено
наповнення
програмного
комплексу
«Комплексна
інформаційно-аналітична система управління фінансово - господарської діяльності
в м. Києві» Підсистема «Облік кадрів».
Сектором внутрішнього фінансового контролю проведено перевірки:
- цільового використання коштів за січень-листопад 2020 року 6 громадських
організацій;
- штатного розпису Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва – 4;
- передачі особових справ на санаторне-курортне оздоровлення пільгових
категорій громадян відділу обслуговування статусних справ до відділу з питань
постраждалих внаслідок ЧАЕС та оздоровлення пільгових категорій громадян;
- за 2018 – 2019 роки відділу по роботі з учасниками антитерористичної
операції та членами їх сімей, щодо цільового використання коштів державного
бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей;
- за 2019 рік відділу обслуговування статусних категорій громадян, щодо
цільового використання коштів державного бюджету для виконання програм,
пов’язаних із заходами із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів;
- договорів на надання санаторно-курортних путівок статусним категоріям
громадян за 2019 рік;
- за 2017-2019 рік відділу фінансового обліку та звітності по використанню
коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним
захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
Згідно з міською цільовою програмою «Соціальне партнерство» на 2019-2021
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 28.02.2019 № 165/6821,
надається фінансова допомога громадським організаціям, діяльність яких має
соціальну спрямованість, шляхом виконання (реалізації) розроблених ними
проектів, спрямованих на забезпечення ґендерної рівності, підвищення рівня
соціального захисту окремих категорій населення; фінансового забезпечення
проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних
дат.
Відбір громадських організацій, діяльність яких має соціальну
спрямованість, для надання фінансової допомоги з бюджету міста Києва
здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку відбору громадських
організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 11.02.2016 № 89/89 (в редакції
рішення Київської міської ради від 19.04.2018 № 495/4559).
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За результатами конкурсного відбору сім громадських організацій отримали
фінансову підтримку з бюджету м. Києва на реалізацію у 2020 році проєктів на
загальну суму 507 500,00 гривень.
За дорученням мера міста Києва Віталія Кличка волонтери Єдиного
координаційного центру Київської міської державної адміністрацій по наданню
допомоги населенню в умовах коронавірусу надають продуктові набори для
мешканців міста, які належать до малозабезпечених та соціально незахищених
категорій.
Управлінням впродовж березня-червня 2020 року опрацьовано 5806 звернень
громадян, щодо потреби у наданні допомоги у вигляді продуктового набору, з яких
забезпечено продуктовими наборами 5546 осіб/сімей, серед яких:
Пенсіонери, доходи яких не перевищують прожиткового мінімуму для
відповідної категорії громадян;
Одинокі особи похилого віку;
Особи з інвалідністю;
Діти-інваліди;
Багатодітні та малозабезпечені сім’ї;
Малозабезпечені особи;
Особи та сім’і, які перебувають у складних життєвих обставинах;
Інші категорії громадян, які потребують допомоги внаслідок
встановлених обмежень у зв’язку із запровадженими в місті Києві карантинними
заходами.
Продуктові
набори
доставляли
громадянам
за
місцем
їх
проживання/перебування на території Печерського району міста Києва, а також
надавалася можливість отримати продуктовий набір безпосередньо в управлінні за
адресою: м. Київ, вул. Цитадельна, 4/7.
Особи та сім’ї, які перебувають на обслуговуванні та отримують соціальні
послуги в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Печерського району м. Києва (близько 84 осіб/сімей) та
Печерського районного у місті Києві центру соціальних служб для сім’ї‚ дітей та
молоді (близько 197 осіб/сімей) забезпечувалися продуктовими наборами
вищезазначеними установами.
У звітному періоді спеціалістами Управління зареєстровано 85 колективних
договори та 89 змін та доповнень до вже діючих. Надано 174 консультацій
підприємствам, установам, організаціям з питань укладання та реєстрації
колективних договорів.
За статистичними даними станом на 01.12.2020 заборгованість із виплати
заробітної плати складала 57 880,8 тис.грн. на 12 підприємствах району, в тому
числі на 7 економічно – активних підприємствах на загальну суму 46 480,0 тис.
грн.
За оперативними даними станом на 31.12.2020 заборгованість із виплати
заробітної плати складає 160 419,8 тис.грн на 21 підприємствах району, в тому
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числі, на 13 економічно – активних підприємствах на загальну суму 146 893,8 тис.
грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ,
які фінансуються через головного розпорядника коштів міського бюджету
(Печерську районну в місті Києві державну адміністрацію) відсутня.
Протягом січня-грудня 2020 року проведено 5 засідань комісії з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та питань легалізації виплати
заробітної плати і зайнятості населення в Печерському районі та 7 засідань
міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення дотримання державних гарантій
з оплати праці в Печерському районі.
До Головного управління Держпраці у Київській області щомісячно
направляється перелік підприємств-боржників з виплати заробітної плати для
відповідного реагування. Крім того, у разі необхідності, відповідні листи
надсилаються до Державної податкової інспекції Головного управління Державної
фіскальної служби у Печерському районі міста Києва та Печерського управління
поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА
КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ В ПЕЧЕРСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
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, 3 засідання
Наглядової ради у сфері розподілу соціального житла при Печерській районній в
місті Києві державній адміністрації, 3 засідання комісії з оцінки вартості майна,
що знаходиться у власності громадянина та членів його сім’ї та з проведення
щорічного моніторингу сукупного доходу громадянина при Печерській районній в
місті Києві державній адміністрації та 3 засідання житлової комісії з обліку
внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового
проживання внутрішньо переміщеним особам 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.
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Станом на 31.12.2019 на квартирному обліку в Печерській районній в місті
Києві державній адміністрації перебували 2423 родин, з них: за позачерговим
списком 188 родин, за першочерговим списком 745 родин та 1490 родин за
загальною чергою. На соціальному квартирному обліку в районі перебуває 5
родин.
Станом на кінець звітного періоду на квартирному обліку в Печерській
районній в місті Києві державній адміністрації перебувають 2407 родин, з них: за
позачерговим списком 176 родин, за першочерговим списком 706 родин та 1525
родин за загальною чергою. На соціальному квартирному обліку та на обліку для
внутрішньо переміщених осіб в району перебуває 12 родин.
Протягом звітного періоду було забезпечено житлом 6 родин за
першочерговим списком квартирного обліку у Печерській районній в місті Києві
державній адміністрації.
Відповідно до плану роботи на І та ІІ півріччя 2020 року відділом обліку та
розподілу житлової площі за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 року виконано:
1.
Прийом з житлових питань громадян та представників підприємств,
установ, організацій Печерського району з квартирних питань – 201 осіб, надано
консультацій по телефону – 487 осіб.
2.
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
– 73, доручень керівництва Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації – 93.
3.
Підготовлено
64
проєкт
розпоряджень
Печерської
райдержадміністрації про зарахування, внесення змін та зняття з черги квартирного
обліку працівників підприємств, установ та організацій Печерського району, в яких
опрацьовано 453 справу.
4.
Підготовлено
110
проєктів
розпоряджень
Печерської
райдержадміністрації про затвердження рішення про надання житлової площі, в
тому числі працівникам підприємств, установ та організацій Печерського району –
80 та 6 родинам Печерського району.
5.
Підготовлено
16
проєктів
розпоряджень
Печерської
райдержадміністрації про зарахування на квартирний облік, внесення змін до
облікових справ та зняття з квартирного обліку мешканців Печерського району та
працівників підприємств, установ та організацій Печерського району та
опрацьовано 562 звернення громадян, які надійшли через ЦНАП Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації.
6.
Підготовлено
15
проєктів
розпоряджень
Печерської
райдержадміністрації про включення / виключення жилої площі з числа службової
та внесення змін до розпоряджень.
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7.
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.
8.
Видано 24 ордерів мешканцям гуртожитків, що розташовані
в Печерському районі та передані на баланс територіальної громади міста Києва.
ВЗАЄМОДІЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПЕЧЕРСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ІЗ
ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ
На виконання окремого доручення голови Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.01.2021 № 105/02-9, сектор з питань запобігання та
виявлення корупції Печерської райдержадміністрації (далі — Сектор) надає
інформацію за напрямками діяльності за період з 01.01.2020 по 31.12.2020.
Сектором проведено роботу зі зверненнями громадян, державних органів,
установ та юридичних осіб з питань запобігання і виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними органами та інших напрямків у сфері діяльності Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації.
Опрацьовано звернення та інформацію, що надходять на «гарячу»
електронну адресу anticorruption@pechrda.gov.ua.
За 2020 рік сектором розглянуто 480 звернень громадян, які надійшли до
Київської бюджетної установи «Контактний центр міста Києва» Київської міської
державної адміністрації та на «Урядову гарячу лінію».
Щоквартально узагальнювалася та надавалася інформація до Управління з
питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та
муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) про хід та результати виконання міської цільової
комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві
«Безпечна столиця» на 2019-2021 роки», затвердженої розпорядженням Київської
міської ради від 18.12.2018 № 462/6513.
Щоквартально узагальнювалася та надавалася інформація до Управління з
питань запобігання і виявлення корупції виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) про хід та результати виконання
заходів Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на 2019-2020 роки, затвердженої
розпорядженням Київської міської ради від 20.05.2019 № 883.
Сектором проведено роботу щодо опрацювання та узагальнення інформації
по протоколу № 9 засідання Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 «Про
організаційні заходи щодо виконання Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на
належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення
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заборгованості зі сплати аліментів». Інформація до управління з питань взаємодії з
правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної
безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) надається щомісячно.
До Національного агентства з питань запобігання корупції направлено
6 повідомлень щодо неподання або несвоєчасного подання декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
райдержадміністрації у 2019 році.
Сектором проведено опрацювання результатів спеціальних перевірок,
проведених Національним агентством запобігання корупції щодо достовірності
відомостей, зазначених особами, уповноважених на виконання функцій держави.
17.08.2020 заступник голови Печерської райдержадміністрації О. Авдєєнко
провів робочу нараду за участю представників райдержадміністрації, поліції,
«Муніципальної варти» та КП «Київська спадщина» щодо організації заходів по
попередженню правопорушень при проведенні ярмарків на території Печерського
району в місті Києві.
25.11.2020 Cектор взяв участь у черговому засіданні Громадської ради при
Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.
Працівниками сектору взято активну участь у роботі конкурсної,
дисциплінарної та інших комісій і робочих груп райдержадміністрації.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ЯРМАРКІВ У РАЙОНІ
Відділ торгівлі та споживчого ринку, в межах визначених повноважень,
зосереджує свою роботу на забезпеченні населення району продовольчими та
непродовольчими товарами, створює умови для більш повного задоволення попиту
населення у товарах народного споживання, побутових послугах, сфери
ресторанного господарства, а також на виконанні розпорядчих документів органів
державної виконавчої влади, доручень та розпоряджень міськдержадміністрації,
райдержадміністрації та Департаменту промисловості та розвитку підприємництва.
Відділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері внутрішньої торгівлі
та побутового обслуговування населення. Здійснюються заходи, спрямовані на
розвиток мережі нових об’єктів торгівлі та побуту, на раціональне розміщення їх
на території району, приближення до місць роботи та проживання печерян,
збереження профілю діяльності діючих підприємств торгівлі та побуту,
розширення видів послуг, підвищення рівня та якості обслуговування, створення
сервісних умов для споживача тощо.
Обслуговування населення району проводиться через 92 продовольчі
магазини, які здійснюють продаж товарів першої необхідності, в тому числі 8
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супермаркетів, 405 закладів ресторанного господарства, 472 об’єктів
непродовольчої торгівлі та 386 об’єктів побутового обслуговування.
На сьогодні у районі споживачу пропонується широкий спектр послуг,
розрахований на різний рівень доходів населення.
Пріоритетний напрямок роботи відділу направлено на забезпечення
населення товарами першої необхідності: це хлібом, молокопродуктами, м’ясом,
крупами, борошном, цукром. Головне в роботі, це налагодження зв’язків з
постачальниками та товаровиробниками і отримання підприємствами торгівлі
продовольчих товарів першої необхідності за соціально доступними цінами.
Станом на сьогоднішній день цих товарів достатньо в торговельній мережі.
Для вирішення проблем забезпечення малозахищених верств населення
району продовольчими товарами та плодоовочевою продукцією у 2020 році
проведено 65 сільськогосподарських ярмарків спільно з комунальним
підприємством, яке підпорядковане Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) за участі 2294 учасників.
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 пров. Виноградному.
У
2020 році за
показником
рейтингової оцінки діяльності
райдержадміністрацій «Якість та рівень організації ярмарків» Печерський район
посів перше місце серед районів міста.
Відповідно до доручення Київської міської державної адміністрації від
16.03.2020 № 9930, листа Головного управління Держпродспоживслужби в м.
Києві, в зв’язку з запровадженням карантинних вимог, з 17.03.2020 проведення
ярмаркових заходів на території району було припинено. Поновлення проведення
ярмаркових заходів відбулося у травні 2020 року, на яких здійснювалась реалізація
плодоовочевої продукції, хлібобулочних виробів, меду, бакалійних товарів.
Також протягом року фахівцями відділу оперативно розглядалися звернення
громадян, які надходили через громадську приймальню та до КБУ «Контактний
центр міста Києва 15-51», в основному, з виходом на місце. За результатами
проведених обстежень були підготовлені та направлені листи до контролюючих
органів: Печерського районного управління Головного управління Національної
поліції України в місті Києві, Головного управління Держпродспоживслужби в
місті Києві, інших установ для вжиття заходів згідно з вимогами чинного
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законодавства. Крім того, під час проведення обстежень керівникам закладів
торгівлі, ресторанного господарства, ринків та побутового обслуговування
надавалась методологічна консультативна і організаційна допомога у роботі,
спрямованій на підвищення рівня обслуговування населення продовольчими та
непродовольчими товарами.
Проведена організаційна робота по святкуванню Дня працівників
житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення.
Також протягом року працівники відділу торгівлі та споживчого ринку
приймали участь у рейдах з ліквідації несанкціонованої торгівлі на території
району.
З метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19)
на території міста Києва, на виконання протоколів Постійної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), працівниками
відділу до керівників закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери
побутового обслуговування району були доведені вимоги нормативно-правових
актів щодо дотримання правил карантину.
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, санітарно-протиепідемічних 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 в період з 17.06.2020 по 31.12.2020
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.
На виконання протоколу № 2 розширеного засідання Колегії виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
03.03.2020 у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації
розпорядженням від 02.03.2020 № 109 «Про створення робочої групи з обстеження
об’єктів торгівлі, що функціонують на території Печерського району міста Києва, в
яких здійснюється реалізація алкогольних напоїв» було створено робочу групу з
обстеження об’єктів торгівлі, до складу якої входили працівники відділу торгівлі та
споживчого ринку. Робоча група щоденно забезпечувала обстеження закладів
торгівлі району на предмет боротьби з нелегальним обігом алкогольної продукції.
Узагальнені матеріали за результатами роботи робочої групи надавалися до
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Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до
встановленої форми.
Також протягом року працівниками відділу торгівлі та споживчого ринку
проводились моніторинги:
закладів торгівлі продовольчими товарами стосовно дотримання суб’єктами
господарювання вимог рішення Київської міської ради від 27.09.2018 № 1529/5593
«Про встановлення обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Києві» в частині заборони їх реалізації
з 23.00 до 10.00 години;
закладів торгівлі продовольчими та непроводольчими товарами щодо
виконання суб’єктами господарювання рішення Київської міської ради
від 09.10.2014 № 285/285 «Про координацію інформаційної діяльності та захист
інформаційної безпеки держави на території міста Києва», а саме: стосовно
розміщення товарів російського виробництва на окремих полицях та
запровадження на них спеціального помітного позначення «Товар з Російської
Федерації».
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ
ІЗ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
У підпорядкуванні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
у 2020 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».
На жаль, КНП «Госпіталь «Печерський» у зв’язку із затвердженням нової
редакції Статуту закладу перейшов у сферу підпорядкування Департаменту
охорони здоров’я КМДА з лютого 2020 року.
Фінансування 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.
Розвиток первинної медико-санітарної допомоги. В КНП «Центр
первинної медико - санітарної допомоги» Печерського району створена електронна
реєстратура, що працює на базі 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
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пацієнта до інформації, яку лікар вносить до системи, в тому числі до лікарських
призначень, плану лікування тощо. Діють також системи електронного рецепту,
електронного направлення. Деякі стаціонарні лікувальні заклади міста не
встигають вчасно реагувати на досягнутий амбулаторними закладами рівень
ведення електронної документації.
Для користувачів веб - сайту Печерської райдержадміністрації забезпечена
можливість прямого переходу в мережу «Facebook» на 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».
Приведення потужностей закладів охорони здоров′я у відповідність до
сучасних потреб. З метою підвищення якості кадрових ресурсів та удосконалення
алгоритмів роботи амбулаторної медичної допомоги 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 населенню району, кількість
сімейних лікарів становила 44 (68,7%), педіатрів - 15 (23,4%), дільничних
терапевтів – лише 5 (7,8%).Таким чином, питома вага сімейних лікарів серед тих,
що надають допомогу первинного рівня, поступово зростає, в той час як кількість
дільничних терапевтів зменшується.
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 ПолеВелика Васильківська.
Загострилася потреба приведення у належний стан будівлі КНП «Центр
первинної медико-санітарної 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 з ТОВ «Міжнародний центр культурної спадщини та
культурних цінностей» про виготовлення науково - проектної документації для
реставрації будівлі Центру. На 2021 рік планом фінансування КНП «Центр
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первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району для проведення
ремонтно-реставраційних робіт без тимчасового перебазування закладу
передбачено 23,2 млн. грн.
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.
З метою захисту населення Печерського району від захворювань на грип та
інші гострі респіраторні інфекції в передепідемічний сезон осені-зими 2020 року у
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району
функціонують кабінети щеплень, у яких мешканці мають можливість щепитися від
грипу вакциною, придбаною за власні кошти. Протягом осінньо-зимового сезону
2020 року вакцинами виробництва Франції, Нідерландів, Південної Кореї щеплено
562 особи, з них 66 дітей. Зменшення скупченості людей в зв′язку з карантинними
заходами щодо COVID-19 позитивно відобразилося на кількості захворілих на грип
та ГРВІ: станом на завершення 2020 року захворюваність населення
респіраторними інфекціями була меншою у 2,5 рази, ніж зазвичай для такого
періоду року.
Розвиток медичної допомоги вторинного рівня. До 31.01.2020 Печерській
районній в м. Києві державній адміністрації підпорядковувався Госпіталь для
інвалідів війни «Печерський». Протягом ІІ, ІІІ та ІV кварталів 2020 року
госпіталізація пацієнтів до госпіталю була припинена в зв′язку з карантинними
обмеженнями. 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 нову редакцію
Статуту КНП «Госпіталь «Печерський». Нині Госпіталь підпорядковується
Департаменту охорони здоров′я КМДА.
КНП «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району надає
амбулаторну медичну допомогу вторинного рівня населенню Печерського району
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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 рецепти пільговим верствам населення району на
безкоштовні 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 було запротезовано 65 осіб, з них інваліди війни
– 3 особи, учасники бойових дій - 4 особи, учасники війни - 4 особи, прирівняні – 5
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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.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ РОЗВИТКУ
ТУРИЗМУ, КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Печерської районної
у місті Києві державної адміністрації (далі – Відділ) забезпечує, в межах
компетенції, реалізацію державної політики у сфері культури та мистецтва, з
питань охорони культурної спадщини, здійснює державне управління і контроль у
сфері бібліотечної справи, музичного мистецтва, сприяє діяльності творчих
працівників і їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій
культурно-мистецької сфери, що діють на території району.
У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про
культуру», «Про охорону культурної спадщини», «Про бібліотеку та бібліотечну
справу», «Про туризм», «Про державну службу», «Про туризм», положенням про
Відділ та ін.
Впродовж звітного періоду, відділом культури, туризму та охорони
культурної спадщини проводилась робота по визначеним пріоритетним напрямкам
у галузі «Культура і мистецтво», а саме:
− організація роботи апарату відділу культури, туризму та охорони
культурної спадщини, в тому числі в умовах дії обмежувальних заходів з метою
запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);
− розвиток бібліотечної справи – забезпечення бюджетного утримання 13
бібліотек
Централізованої
бібліотечної
системи,
удосконалення
їх
матеріально-технічної бази, в тому числі в умовах дії обмежувальних заходів з
метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);
− забезпечення роботи комунальних мистецьких навчальних закладів
спеціалізованої мистецької освіти – дитячих музичних шкіл №№ 4 ім. Д. Д.
Шостаковича, 9, 10, 27, 28, в тому числі в умовах дії обмежувальних заходів з
метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
На території Печерського району розташовано близько 650 пам’яток історії,
архітектури і містобудування, культури і мистецтва, археології, садово-паркового
та монументального мистецтва, працює 63 колективи різновідомчих закладів
культури і мистецтва, серед яких:
− 17 бібліотек: Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого,
Національна історична бібліотека України, Центральна спеціалізована бібліотека
для сліпих ім. М. Островського, Київська обласна бібліотека для юнацтва та 13
бібліотек Централізованої бібліотечної системи Печерського району;
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− 15 музейних закладів: Національний художній музей України,
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник (перейменовано
в Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра»), Меморіальний комплекс
«Національний музей історії України у Другій світовій війні», Національний музей
українського народного декоративного мистецтва України, Національний
історико-архітектурний музей «Київська фортеця», Національний центр народної
культури «Музей Івана Гончара», Національний музей «Меморіал жертв
голодомору», Національний військово-історичний музей України, Музей
історичних коштовностей України, Музей книги та друкарства України, Музей
театрального, музичного та кіномистецтва України, Музей культурної спадщини,
Будинок-музей Марії Заньковецької, Водно-інформаційний центр, Музей
спортивної слави України;
− 3 художні галереї: Київська міська галерея мистецтв «Лавра», Дитяча
картинна галерея м. Києва, галерея «Мистецький арсенал»;
− 6 театрів: Національний академічний драматичний театр ім. І.Франка,
Київський національний академічний театр оперети, Київський академічний театр
юного глядача на Липках, Київський академічний театр ляльок, Київський
академічний театр на Печерську, театрально-видовищний заклад культури
«Київський академічний театр «Золоті ворота»;
− 9 закладів культури (палаци, центри, тощо): Національний палац мистецтв
«Україна», Міжнародний центр культури та мистецтв, Центральний будинок
офіцерів Збройних Сил України, Центр культури та мистецтв МВС України, Центр
художньої та технічної творчості «Печерськ», Київський міський палац ветеранів,
клуби Національного транспортного університету, Національного університету
технологій та дизайну, Національного лінгвістичного університету;
− 2 кінозаклади: Будинок кіно, кінотеатр «Київ»;
− 5 дитячих музичних шкіл: №№ 4 ім. Д. Шостаковича, 9, 10, 27, 28;
− 4 концертно-мистецьких установи: Національний заслужений академічний
симфонічний оркестр України, Національна філармонія України, Національний
будинок органної та камерної музики, Державний духовий оркестр України;
− Центральний парк культури і відпочинку м. Києва.
До мережі закладів, підпорядкованих відділу культури, туризму та охорони
культурної спадщини Печерської районної у місті Києві державної адміністрації,
належать 18 закладів – 13 бібліотек Централізованої бібліотечної системи та
дитячі музичні школи №№ 4 ім. Д. Шостаковича, 9, 10, 27, 28.
З метою належної організації навчально-виховного процесу в дитячих
музичних школах № 4 ім. Д.Д. Шостаковича, № 9, № 10, № 27, № 28 Печерського
району міста Києва, та на виконання низки законодавчих актів, що регулюють
відносини у даній сфері, у липні – серпні 2020 року було проведено консультації з
громадськістю у формі публічного громадського обговорення, щодо погодження
розміру щомісячної батьківської плати за навчання в дитячих музичних школах. За
результатами обговорення та отримання всіх необхідних дозволів було видано
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розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації «Про
погодження розміру щомісячної батьківської плати за навчання в дитячих
музичних школах № 4 ім. Д.Д.Шостаковича, № 9, № 10, № 27, № 28 Печерського
району міста Києва на 2020 – 2021 навчальний рік». Яке, відповідно до Указу
Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493/92 «Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі
змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади» було зареєстровано в
Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ).
Слід зауважити, що відповідно до наказу Міністерства юстиції України від
19 січня 2012 року № 93/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19
січня 2012 року за № 67/20380 «Про затвердження Порядку проведення органами
юстиції перевірки стану додержання законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів», Відділом щомісячно надавалися накази до органів
юстиції, на перевірку стану додержання законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів суб’єктів нормотворення. За результатами перевірок,
порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів не
виявлено.
У звітному періоді, працівниками Відділу проводилась робота, щодо
інвентаризації об’єктів культурної спадщини розташованих на території
Печерського району міста Києва. За результатами ревізії було виявлено об’єкти
культурної спадщини які втратили предмет охорони. На підставі цього Відділом
було надано до Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції щодо
вилучення з Переліку щойно виявленого об’єкту культурної спадщини на підставі
ст. 15 Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 №
1805-ІІІ, а саме: пам'ятка втратила предмет охорони в кількості 18 об’єктів.
Слід зауважити, що у 2020 році наказом департаменту охорони культурної
спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) шість щойно виявлених об’єктів культурної спадщини,
розташованих на території Печерського району міста Києва, занесено до Переліку
об’єктів культурної спадщини м. Києва. На підставі цього, спеціалістами Відділу
була проведена робота, щодо здійснення організаційно-правових заходів з
визначення балансоутримувача даних об’єктів культурної спадщини та укладання
охоронних договорів. Зазначаємо, що протягом 2020 року на території Печерського
району встановлено 5 меморіальних дошок на честь видатних людей.
Проведено нагляд за здійсненням капітальних ремонтів закладів: Бібліотеки
ім. І.Кудрі, (вхідна група з відновленням пандусу, приміщень), «Веселка» (вхідна
група з влаштуванням пандусу, заміна вікон), № 8 (вхідна група з відновленням
пандусу), дитячих музичних шкіл №№ 4 ім. Д.Д.Шостаковича (роботи з підсилення
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фундаменту та ремонт фасаду), 9 (заміна інженерних мереж), 28 (фасаду,
приміщень).
Проведена
робота
по
підготовці
пропозицій
до
програми
соціально-економічного розвитку міста Києва на 2021 рік на капітальні ремонти 3
бібліотек та Дитячої музичної школи № 27. Здійснені обстеження приміщень
підпорядкованих закладів культури та мистецьких навчальних закладів. За
результатами огляду надана документація на 11 видів робіт 8 об’єктів для
проведення капітальних ремонтів за видами робіт з пакетом документів (форма
№ 07 КБ-ІНФ, дефектні акти та зведені кошториси).
Також, підготовлено пропозиції для включення до програми
соціально-економічного розвитку на 2021 рік щодо реконструкції та модернізації
Центральної районної бібліотеки ім. М.Є. Салтикова-Щедріна на бульварі Лесі
Українки, 7. Об’єкт відповідає Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року
(стратегічна ціль 3 «Збереження історичної самобутності та розвиток культури
у
м. Києві», сектор 3.2 «Культура», операційна ціль: забезпечення галузі
культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою, завдання:
комплексний ремонт та модернізація об'єктів культури (в т.ч. модернізація їх
матеріально-технічної бази), Комплексної міської цільової програми «Столична
культура: 2019-2021 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від
18.12.2018 № 457/6508.
Додатково зазначаємо, що Відділом проводились наради, семінари з
керівниками закладів культури, Централізованої бібліотечної системи та
Централізованої бухгалтерії щодо ефективного функціонування в умовах
запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
Повідомлено заклади культури та релігійні організації Печерського району
про встановлення обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19) та відповідальність за їх недотримання.
Начальник відділу є членом координаційної ради з туризму та іміджевої
політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
В 2020 році було проведено закупівлі та зареєстровано 139 договорів на
загальну суму 6 220 тис. грн. Серед них:

музичні інструменти (Дитячі музичні школи) на суму 216 тис. грн.;

принтер Брайля та програмне забезпечення (Дитяча музична школа
№ 9) на суму 55 тис. грн.;

забезпечення працівників Відділу та підпорядкованих закладів
дезінфікуючими засобами з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID -19 на суму 125 тис. грн.;

комп’ютерна техніка (для Централізованої бухгалтерії – системні
блоки, багатофункціональний принтер, для Централізованої бібліотечної системи
Печерського району – системні блоки, проектори, проекційні екрани, монітори,
сканери штрих-кода, маршрутизатори, багатофункціональні пристрої, Відділ
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культури – багатофункціональні присторої) на суму 546 тис. грн.;

ремонт музичних інструментів (роялів) (дитяча музична школа № 9, №
27, № 28) на суму 170 тис. грн.;

встановлення протипожежної сигналізації (для Централізованої
бібліотечної системи Печерського району – 4 бібліотеки) на суму 367 тис. грн.;

послуга з обслуговування системи пожежної сигналізації та виведення
її на цілодобове спостереження (для Централізованої бібліотечної системи
Печерського району) на суму 197 тис. грн.;

друковані книги (для Централізованої бібліотечної системи
Печерського району)на суму 123 тис. грн.;

послуга з утилізації вогнегасників та люмінісцентних ламп (для
дитячих музичних шкіл та Централізованої бібліотечної системи Печерського
району) на суму 20 тис. грн.;

противогази та вогнегасники (для працівників Відділу та
підпорядкованих закладів) на суму 24 тис. грн.;

послуга з просочування деревини даху (для дитячих музичних шкіл №
4 ім. Д.Д. Шостаковича та № 10) на суму 18 тис. грн.;

бібліотечна техніка (бланки) (Централізована бібліотечна система
Печерського району) на суму 99 тис. грн.;

стенди інформаційні, дошки коркові, вивіски (дитячі музичні школи)
на суму 16 тис. грн.;

реєстраційні журнали (для дитячих музичних шкіл, Відділу,
Централізованої бухгалтерії Відділу) на суму 31 тис. грн.;

люмінісцентні лампи (Дитяча музична школа № 10, Відділ культури,
Централізованої бібліотечної системи Печерського району) на суму 30 тис. грн.;

офісні меблі (для Дитячих музичних шкіл № 9, 27 та Відділу) на суму
52 тис. грн.

канцелярські та господарські товари (Відділ та підпорядковані заклади)
на суму 191 тис. грн.
Організація та проведення масових культурно-мистецьких заходів у
Печерському районі
Відповідно до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації від 13.02.2020 № 83 «Про затвердження заходів з організації та
проведення відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації культурно-мистецьких
програм у 2020 році в Печерському районі міста Києва» та розпорядження
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.10.2020 № 521
«Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації від 13.02.2020 № 83 «Про затвердження заходів з організації та
проведення відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації культурно-мистецьких
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програм у 2020 році в Печерському районі міста Києва»», на проведення
культурно-мистецьких програм у Печерському районі в 2020 заплановано 264,9 тис
грн. У зв’язку із введенням обмежувальних заходів з метою запобігання
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), із запланованих проведено 2 заходи: до
культурно-мистецька тематична програма до Дня захисника України із
привітанням військових Ато та членів родин героїв Небесної сотні у Будинку кіно
та культурно-мистецька програма із засвічення новорічної ялинки Печерського
біля Арки Дружби народів «Новорічний дивосвіт» на суму 88,35 тис грн.
З ініціативи відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини у
січні 2020 року у будинку кіно відбувся показ кінофільму «Вибір», заснованого на
реальних подіях, створеного продюсерським центром «For-Post» до Дня соборності
України та виставка ексклюзивних витинанок майстрині Тетяни Кияниці «Кімната
з казками» у Мистецькому центрі Шоколадний будинок у лютому місяці.
Відділом організовано екскурсію у Музеї становлення української нації для
дітей, які приїхали до столиці з смт. Комишувате Попаснянського району
Луганської області.
Проведено концертну програму до Міжнародного жіночого дня 8 березня.
30 вересня 2020 року урочисте привітання працівників бібліотек Печерського
району м. Києва з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек.
9 листопада 2020 року урочисте привітання директорів дитячих музичних
шкіл Печерського району з Днем працівників культури та майстрів народного
мистецтва.
9 листопада 2020 року в День української писемності та мови покладено
квіти до пам’ятника Нестору Літописцю спільно із представниками Національного
історико-культурного Києво-Печерського заповідника.
Централізована бібліотечна система Печерського району м. Києва
Протягом 2020 року в бібліотеках Централізованої бібліотечної системи
Печерського району відбулося 288 заходів різноманітної тематики, які
відвідали 1856 мешканців району та гостей столиці. Серед них –
понад 178 тематичних виставок до державних свят, визначних дат та ювілеїв та
організованих заходів онлайн – 54 ( відеоогляди, майстер-класи, тренінги),
віртуальних виставок – 21. Серед яких:
- до Різдва Христового;
- до Дня Соборності України – розгорнута книжкова виставка;
- до Дня пам’яті героїв Крут – виставка-пам’ять;
- до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав –
виставка-пам’ять;
- до Дня Героїв Небесної Сотні – виставка-пам’ять;
- до Міжнародного дня рідної мови – інформаційна виставка;
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- до дня народження Тараса Шевченка – розгорнута книжкова виставка.
У продовження проєкту "Свіжий погляд. Покоління NEXT", який передбачає
співпрацю з творчими ВНЗ та школами столиці, студенти-графіки Київського
національного університету технологій та дизайну презентували у бібліотеці
естетичного виховання виставку витинанок "Образ", що була створені під
керівництвом доцента Оксани Мазніченко.
Проведена поетична вітальня, присвячена вірменському поету Паруйру
Севаку та його перекладачу на українську мову Мирону Нестарчуку «Істиний поет
завжди пророк».
Облаштовано інформаційний куточок Європейського Союзу "ЄС на
книжковій полиці" за сприяння представництва Європейського Союзу в Україні в
межах проекту "Інформаційна підтримка ЄС - бібліотекам для дітей та юнацтва в
Україні".
Проведено виставку «Маестро графіки» народного художника України,
лауреата премії імені В. Касіяна Олександра Данченка.
Започатковано проєкт з навчання фінансової грамотності для мешканців
Печерського району.
Бібліотекар ЦРБ ім. М.Є. Салтикова-Щедріна Каплієнко Алла стала
переможицею міського конкурсу «Есе бібліотекаря».
Централізованою бібліотечною системою Печерського району надано
послуги 48 918 читачів, що склало 97,8% від запланованої кількості, кількість
відвідувань бібліотек району становить – 228 754, а такий показник, як
книговидача – 832 357, що складає 79,6% від запланованої кількості. Проведено
395 зустрічей з відомими особистостями, лекції, тематичні бесіди, тощо на яких
були присутні 4327 відвідувачів.
Протягом 2020 року до бібліотек Печерської ЦБС надійшло 10545
примірників документів, книжковий фонд на 31.12.2020 складає 343906
примірників.
Проведено роботу по очищенню книжкових фондів від зношеної, застарілої
та
ін.
літератури.
Оформлено
акти
на
списану
літературу
у
кількості 12649 примірників.
Усі бібліотеки Централізованої бібліотечної системи Печерського району
забезпечені доступом до WI-FI.
У 2020 році, завдяки плідній співпраці із депутатом Печерського району, усі
13 бібліотек отримали нові, сучасні, зручні меблі, серед яких: дитячі крісла,
дивани, журнальні столики, стелажі, столи комп’ютерні, полиці та ін.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), Централізована
бібліотечна система Печерського району м. Києва була переведена у дистанційний
режим роботи, організовано систему книговидачі, дотримуючись обмежених
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заходів, з червня – прийом відвідувачів в карантинному режимі. Розроблено заходи
щодо роботи закладів культури та спеціалізованої мистецької освіти Печерського
району та надано пропозиції в Департамент культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).
В 2020 році, відповідаючи сучасним вимогам суспільства та враховуючи
обмеження з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19 , бібліотеки Печерської ЦБС активно почали освоювати відносно новий
для себе напрямок спілкування з читачами – віртуальне проведення масових
заходів, виставок, тощо.
Задля більшого охоплення аудиторії робота велась і ведеться на двох
площадках – сайті Печерської ЦБС (http://pechersklibss.kiev.ua/) та сторінці
Фейсбуці
(https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%91%D0%A1-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1
%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83-1727152261779
00,
https://www.facebook.com/groups/231889921225144/permalink/232508127829990,
https://www.facebook.com/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0
%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F
%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%96%D0%BC%D0%9C%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D
0%BB%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-1924358051127497).

Щоб трохи розрадити читачів, які мали перебувати вдома під час
найсуворішого карантину, співробітниками ЦРБ ім. М.Є. Салтикова-Щедріна
були
організовані
віртуальні
прогулянки
Києвом
(https://www.facebook.com/172715226177900/videos/276303640398666/,
https://www.facebook.com/172715226177900/videos/624230831463809),
фото-виставка маловідомих цікавинок столиці «Відомий невідомий Київ»
(http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2650).
Працівники
бібліотеки
«Світогляд»
запропонували
користувачам
«Карантинні
читання»
(https://www.facebook.com/groups/231889921225144/permalink/231961237884679,
https://www.facebook.com/groups/231889921225144/permalink/232508127829990),
працівники бібліотеки для дітей ім. М. Трублаїні – різноманітні книжкові і не
тільки
рекомендації
«Бібліотечний
карантин»
(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2706772692886025&id=192435
8051127497,
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2713445375552090&id=1924358
051127497).
Широко віртуальними заходами були охоплені важливі дати в історії
України. Такі як:
День Гідності та Свободи - (відео-виставка «Гей, пливе кача»,
http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2756, бібліореверс «Майдан...
шлях
до
свободи»
https://www.facebook.com/watch/?v=389205928996423).
День Конституції України - (виставка-історія «Конституція –
фундамент
нашого
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суверенітету»,http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2668,
виставка
«Оберіг
нашої
державності»
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2766025126960781&id=1924358
051127497).
День захисника України та День козацтва, (вікторина «Що ти знаєш
про козаків?» http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2722,
книжкова виставка «Україна козацька: п’ять віків історії»
https://www.facebook.com/groups/231889921225144/permalink/338213523926116,
історико-літературна містерія «Лине козацька слава з далеких віків»
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2865065150390111&id=1924358
051127497, ).
Чорнобильська
трагедія
(відео-виставка
«Чорні
кадри»
http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2774,
огляд
літератури
«П’ять
книг
про
Чорнобиль»
https://www.facebook.com/groups/231889921225144/permalink/231969641217172).
Друга світова війна - (виставка «Війна у пам’яті – біль у серці»
http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2648,
огляд
літератури
«Пам'ятати
заради
майбутнього»
https://www.facebook.com/groups/231889921225144/permalink/239529760461160,
- патріотичний калейдоскоп «Пройшла війна стежками долі»
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2717227998507161&id=1924358
051127497).
День матері - (виставка «Все на землі від материнських рук»
http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2651,
огляд
літератури
«П'ять
книг
про
сім'ю»
https://www.facebook.com/groups/231889921225144/permalink/243889230025213,
літературний
сніданок
«Мама
як
весна»
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2719149314981696&id=1924358
051127497).
День вишиванки - (виставка-просвіта «Мова української вишивки»
http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2653,
- виставка «Дитячі вишиванки: історія оберегів на вишивці»
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2730475573849070&id=1924358
051127497).
Великий комплекс заходів був організований до Дня незалежності України:
виставка
«Як
це
було»
(http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2686)
презентація
«Видатні
постаті
України»
(http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2683)
кросворд
(http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2684)
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-

відео-мандрівка

Україною

(http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2690)

йшла

патріотичний прайм-тайм «Україно, мій духмяний цвіте, через терни
до
волі
стільки
літ»

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2814781112085182&id=1924358051127497)

Ще один комплекс заходів був присвячений Дню української писемності та
мови:
сім виставок «Нас єднає мова» про українських письменників
(http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2735,
http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2736).
онлайн-виставка-зізнання «Барвінкове різноманіття – мови рідної
суцвіття»
(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2887239278172698&id=192435
8051127497).
Також, в цьому році почалась реалізація проекту ЦРБ ім. М.Є.
Салтикова-Щедріна «Пізнаємо Європу разом», в рамках якого на сайті Печерської
ЦБС
публікуються
виставки,
присвячені
країнам
Європи
(http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2655,
http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2730). Розповідали
про Європу і віртуальні виставки до Дня Європи (виставка-просвіта «Україна в
європейській
родині»
http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2649, відеопарад «На
глобусі
країни
Європи»
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2725194661043828&id=1924358
051127497,
огляд
літератури
«Скільки
народів
–
стільки
казок»
https://www.facebook.com/groups/231889921225144/permalink/243920363355433).
Ну і звичайно, велика кількість віртуальних заходів присвячувалась
письменникам, та іншим діячам культури. Серед них В.К. Винниченко
(виставка-портрет
«В
його
серці
жила
Україна»
http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2679),
бібліотека
ім. М. Трублаїні (віртуальна виставка «Письменник-мандрівник Микола
Трублаїні»;
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2706688626227765&id=1924358051127497),
бібліотека ім. О. Вишні - (віртуальна виставка «Вибуховий сарказм Остапа Вишні»,
https://www.facebook.com/100001941171889/videos/4690997550974904/) та інші.
Окрім вищезгаданої тематики, ЦБС Печерського району висвітлює і День
музеїв
(віртуальна
виставка
«Музеї
–
обереги
вічності»,
http://pechersklibss.kiev.ua/index.php?item=crb_event&event_id=2652), і День джазу
(віртуальна
виставка
«Міжнародний
день
джазу»,
https://www.facebook.com/groups/231889921225144/permalink/235276267553176), і
віртуальний майстер-клас «В книжечку на згадку - зробимо закладку»
(https://fb.watch/2I6sxmS7dz/) тощо.
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Дитячі музичні школи Печерського району міста Києва
У 5-ти дитячих музичних школах Печерського району міста Києва на 50-ти
(бюджетних) фахових відділеннях працює 417 осіб та навчається 1973 учень.
Високий рівень викладання та професіоналізм підтверджується рівнем досягнень
учнів на всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях та ін. Цього року
13 учнів отримали творчу стипендію голови Київської міської державної
адміністрації.
Безкоштовно (пільгова категорія) отримують мистецьку освіту 340 учнів –
діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, сироти,
позбавлені батьківського піклування.
Учні здобувають освіту за наступними напрямками: вокал академічний,
вокал естрадний, скрипка, арфа, домра, гітара, баян, акордеон, бандура, труба,
флейта, сопілка, віолончель, кларнет, саксофон, фортепіано, ударні інструменти,
синтезатор, тромбон, гобой та ін.
У Дитячій музичній школі №9 працює відділення групи інклюзивного
навчання для дітей з вадами зору.
З березня 2020 року дитячі музичні школи переведені на дистанційний
режим роботи, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 211 від
11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі
змінами). Забезпечення дотримання режиму дезінфекції закладів. Створено робочі
групи у онлайн комунікаторах для ефективної взаємодії між учасниками
навчального процесу. Розроблено та впроваджено заходи щодо роботи закладів
спеціалізованої мистецької освіти Печерського району та дистанційного закінчення
навчального року 2019-2020.
Звітні та академічні концерти, заплановані онлайн-конкурси відбулися в
режимі онлайн. Серед них, онлайн-конкурс у відділі «Творча майстерня» на краще
озвучення українських текстів до дитячих казок-мультфільмів, онлайн лекторій з
показу найкращих оперних вистав та балетів, прослуховування виступів кращих
піаністів світу різних часів.
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 культурно-мистецької освіти
Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти).
В дитячих музичних школах Печерського району протягом 2020 року
проводились творчі заходи, звітні концерти. Учні приймали участь в міських,
всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
Протягом звітного року учні Дитячої музичної школи № 4 ім. Д.Д.
Шостаковича за 2020 рік взяли участь в наступних он-лайн конкурсних заходах:
VІІ Міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва
«Кампанелла»; Міжнародний фестиваль-конкурс молодих арфістів ім. Дзідри
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Браже; VІІІ Міжнародний інструментальний конкурс імені Євгена Станковича;
Всеукраїнський фестиваль-конкурс української та польської музики ім.Ф.Шопена
«CHOPEN KSE-ХХIV»; Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Soloviov
ART»; Четвертий Всеукраїнський онлайн відкритий конкурс молодих джазових
виконавців; Міжнародний конкурс юних музикантів «Нові зірки»; Міжнародний
онлайн Фестиваль «ADRIA ART FEST 2020», Словенія; Міжнародний музичний
фестиваль-конкурс «ART & MORE»; Хіт-парад український джаз (топ 10)
Сімейний джазовий ансамбль «ShekBand»; Міжнародний інструментальний онлайн
конкурс юних виконавців «COLIBRI» 2020, Лос Анжелес; Міжнародний конкурс
молодих талантів «Jiskra2020», Прага, Чехія, тощо.
Дитячою музичної школою №9 проведено: Міський фестиваль української
пісні (шкільний тур); концерт учнів відділу "Інклюзивної музичної освіти";
Концерт з нагоди міжнародного дня жінок «Співаємо та граємо всією сім’єю»;
Творча зустріч з заслуженим артистом України Є.О. Ржановим. Концерт з творів Л.
Бетховена з нагоди 250-річчя з дня народження; концерт з нагоди Дня музики;
Концерт вокального відділу на тему «Зимові свята»; Новорічно-різдв’яний
концерт ДМШ №9 (дистанційно на сторінці ДМШ №9 у ФБ), тощо.
Дитяча музична школа № 27 провела наступну творчу роботу: відкриті уроки
викладачів, круглі столи «Методики викладання хору під час проведення он-лайн
уроків», «Он-лайн уроки з музичної літератури: методологія навчального
процесу»; он-лайн фестиваль «Юний піаніст-віртуоз»; в он-лайн режимі
організація шкільного конкурсу-концерту маленьких ведучих; До річниці
визволення м. Києва від фашистських загарбників. Святковий концерт учнів
відділу, Печерський військовий госпіталь /онлайн/; Концерти викладачів та учнів;
Святковий концерт до Дня «Святого Миколая», учнів струнно-смичкового відділу;
VII міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва
«Кампанелла»; 112 Всеукраінський конкурс юних піаністів ім.В.В.Пухальського,
тощо.
Дитячою музичною школою № 28 у 2020 році проведено наступні творчі
заходи: Відкритий концерт учнів класу флейти і саксофона в рамках дитячого
благодійного проекту «Крилаті мрії»; Відкритий концерт учнів викладача
фортепіанного відділу, класу бандури; Творчий вечір викладача відділу народних
інструментів за темою «Різдвяні колядки»; Концерт № 1 Київської дитячої
філармонії «Мистецький вернісаж»; Концерт № 2 Київської дитячої філармонії
«Викладачі-дітям – «Різдвяні фантазії»; Міський конкурс «Срібні струни бандури»;
114 Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Весняний зорепад», м. Львів,
дистанційно; ІХ Всеукраїнський учнівський та студентський конкурс музичного
мистецтва «Київський колорит»; ІІІ Всеукраїнський конкурс виконавців на
духових та ударних інструментах «Черкаські сурмачі»; Всеукраїнський
фестиваль-конкурс «Барви Полтави»; ХІ Всеукраїнський конкурс юних піаністів
імені В.В. Пухальського, тощо.
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Дитяча музична школа № 10 у звітному році має наступні творчі здобутки:
«Талановиті діти України»; Конкурс-фестиваль «Соняшник»; «Lviv Kawai
Quarantine 2020»; «Gold Europe 2020 world stars»; VII Міжнародний
інструментальний конкурс Є.Станковича; I Міжнародний фестиваль-конкурс
мистецтв «Soloviov Art»; VII Bortniansky Internetional Competition ; «Зірки XXI
століття»;
Конкурс «Чарівні фантазії»; Міжнародний творчій конкурс
"Соняшник"; 13-й Всеукраїнський фестиваль-конкурс Країна Art Fest; JISKRA 2020
Міжнародний багатожанровий онлайн конкурс Чехія, Прага; Міжнародний
фестиваль-конкурс «Україна- це ми!; Міжнародний конкурс «Мистецтво 21
століття» ; Міжнародний багатожанровий конкурс « Іскра»; .Міжнародний конкурс
«Ямаха запрошує»; Міжнародний конкурс «STAGE STARS»; Міжнародний
конкурс «21 Century Art»; Міжнародний фестиваль «Grandfest»; Міжнародний
фестиваль-конкурс «Україна- це ми»; Міжнародний конкурс «Мистецтво 21
століття»; VІ міжнародний конкурс «Musical Universe»; Міжнародний музичний
фестиваль-конкурс «Art and more»; Міжнародний онлайн фестиваль-конкурс
«Soul»; International Festival «Creative People Fest»; Міжнародні конкурси
«SoloviovART», «Gold Europe Festivals», «Віденські мелодії», «Чарівні мелодії»,
«Winter melody, Slovakia 2020», «Super Final Talents of Europe», Всеукраїнські
конкурси «Зоряні мости», «Перлина Заходу» та багато інших заходів, учасники в
яких займали перші місця.
Викладачі дитячих музичних шкіл Печерського району протягом
навчального року для підвищення кваліфікації направляються на курси підвищення
професійної компетентності при Київському міському методичному центрі
закладів культури та навчальних закладів Департаменту культури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Протягом звітного періоду відділом культури, туризму та охорони
культурної спадщини Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
постійно проводилась робота з підвідомчими закладами культури та
спеціалізованої мистецької освіти з питань організації навчально-виховного
процесу, культурно-просвітницької, дозвіллєвої, фінансово-господарської роботи, а
також з питань життєдіяльності в умовах карантину.
Для забезпечення прозорості та відкритості у діяльності Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації інформація про роботу висвітлюється на
офіційному Інтернет-порталі Печерської райдержадміністрації та на сторінці
в Facebook.
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