
Громадський звіт про роботу

Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

за 2021 рік



ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА  ПО 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНУ ЗА  2021 РІК ТА ПРОГРАМИ 
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ЧАСТИНІ 
ОСВОЄННЯ КОШТІВ, ДЕ ГОЛОВНИМ РОЗПОРЯДНИКОМ Є 

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

(млн грн)



Структура видатків в розрізі галузей за 2021 рік

млн грн.

104,4

910,8

3,1

13,9 23,3 82,9 17,3
Державне управління

Освіта

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

Молодіжна політика

Культура і мистецтво

Житлово-комунальне господарство

Фізична культура і спорт



Структура видатків загального фонду за економічною класифікацією у 2021 році

млн грн.

924,2

28,7

0,7
9,0

48,1

1,2
50,8

90,4

2,0

0,6

Заробітна плата з нарахуваннями

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Медикаменти

Продукти харчування

Оплата послуг (крім комунальних)

Видатки на відрядження

Оплата теплоенергоносіїв

Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)

Інші виплати населенню

Інші поточні видатки



ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 

В ЧАСТИНІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ ПО 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНУ ЗА 2021 РІК

Житлово-
комунальне 

господарство

36 об’єкта

Спільне з 

власниками 

житла
фінансування 

13 об’єктів

Освіта

13 об’єктів

Мистецькі 
школи

2 об’єкта

Культура і 
мистецтво

1 об’єкт



ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

МІСТА КИЄВА НА 2021-2023 РОКИ В ЧАСТИНІ капітальних вкладень та

капітального ремонту об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок

бюджетних коштів

Асфальтування

12 об'єктів

24511,6 тис. грн.

ЖКГ (бюджет)

24 об'єкта

16377,5 тис. грн.

ЖКГ 
(співфінансування)

13 об'єктів

16064,6 тис. грн.

Освіта

13 об'єктів

34278,2 тис. грн.

Мистецькі школи

2 об'єкта

12615,3 тис. грн.

Культура і 
мистецтво

1 об'єкт

961,6 тис. грн.

Капітальні 
вкладення 

1 об'єкт

999,6 тис. грн.



ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 

В ЧАСТИНІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ ПО 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНУ ЗА 2021 РІК

12 об'єктів по асфальтуванню прибудинкової території

бульвар Дружби народів, 12

бульвар Лесі України, 14-А, 16-А, 18-А

вул. Академіка Богомольця, 7/14

вул. М. Бойчука, 2/34

вул. М. Раєвського, 34

вул. Академіка Богомольця, 8-А

вул. Професора Підвисоцька, 6-А

вул. Чигоріна, 55

вул. Бойчука, 3, 5

бульвар М. Приймаченко, 6

вул. Басейна, 5-Б

вул. К. Білокур, 6



ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 

В ЧАСТИНІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ ПО 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНУ ЗА 2021 РІК

Ремонт покрівель житлових будинків

вул. В. Васильківська, 81

вул. Джона Маккейна, 37

вул. Цитадельна, 6/8

вул. Мічуріна, 2

вул. Панаса Мирного, 8

вул. Басейна, 5-Б



ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 

В ЧАСТИНІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ ПО 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНУ ЗА 2021 РІК

Заміна ліфтів у 5 житлових будинках

вул. Л. Первомайського, 5-А

вул. Богомольця, 7/14

вул. Лаврська, 4-Б

вул. Лаврська, 4-В

вул. Старонаводницька, 8-Б



ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 

В ЧАСТИНІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ ПО 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНУ ЗА 2021 РІК

Благоустрій територій дошкільного навчального закладу

ДНЗ № 250 вул. Московська, 39-А

ДНЗ № 457 вул. Чигоріна, 61



ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА 

В ЧАСТИНІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ ПО 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНУ ЗА 2021 РІК

Музична школа № 28 провулок 

Виноградний, 1/11
Дитяча музична школа № 4, 

Бастіонна, 5-А



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ



На території Печерського району здійснюють свою роботу три комунальних підприємства:

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва»;

КП по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва;

КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» Печерського району.



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

Одним із основних напрямків

КП «Керуюча компанія з обслуговування

житлового фонду Печерського району міста

Києва» є утримання будинків та прибудинкових

територій в належному санітарному стані та

постійна робота над поліпшенням

благоустрою.
На обслуговуванні комунального підприємства

«Керуюча компанія з обслуговування житлового

фонду Печерського району м. Києва» (далі–КП

«Керуюча компанія») перебуває 686 житлові

будинки, з них:

 670 будинок комунальної форми власності

територіальної громади міста Києва;

 8 будинків обслуговуються на підставі

укладених договорів між співвласниками та

КП «Керуюча компанія» на послугу з

управління багатоквартирним будинком;

 6 будинків ОСББ на підставі укладених

договорів;

 2 будинки ЖБК на підставі укладених

договорів.

ЖЕД“ 
Печерська 

брама"

ЖЕД“Хрещатик"
ЖЕД"Липки"

ЖЕД”Печерськ
житло"



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

Протягом 2021 року в рамках карантинних

заходів, працівниками структурних підрозділів

КП «Керуюча компанія» проводилися роботи:

- з дезінфекції дезінфікуючим розчином

(гипохлоридом) місць загального користування

(сходових клітин, поштових скриньок, ліфтових

кабін, тощо);

- по прибиранню під’їздів житлових будинків,

місць загального користування та

прибудинкової території з косінням трави.

За звітний період, на проведення дезінфекції

місць загального користування загальною

площею 303,34 кв. м (сходові клітини, поштові

скриньки, ліфтові кабіни, тощо) витрачено 19 200

л гипохлориду.

Для виконання робіт з дезінфекції було залучено

211 працівників житлово-експлуатаційних

дільниць, які забезпечені індивідуальними

засобами захисту та пристроєм

для розпилювання (масками, рукавичками та

пульверизатором).



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

Виконання поточного ремонту будинків

комунальної власності Печерського

району, а саме:

 фарбування елементів дитячих 

майданчиків у кількості- 412 од;

фарбування лав для відпочинку у 

кількості – 483 од.;

вхідних груп – у 85 житлових будинках;

герметизації інженерних вводів – у 14

будинках;

герметизації стиків – у 42 будинках;

інженерних мереж – 748 будинків;

об’єктів благоустрою – 78 будинки;

покрівель – у 135 житлових будинках;

сходових клітин – у 36 житлових 

будинках;

фасадів – 68 будинків;

інші роботи проведено у 381 будинках.



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

Відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) № 464 від 05.03.2021 та № 2289від 04.11.2021 «Про капітальний ремонт об’єктів, що

фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів» у 2021 році на прибудинкових територіях

комунальної власності, які перебувають на обслуговуванні КП «Керуюча компанія» були встановлені

спортивні майданчики (воркаут), а саме:

6 спортивних майданчиків (воркаут) за

наступними адресами:
-вул. Михайла Бойчука, 2/34;
-вул. Німанська, 5 (бульв. Дружби Народів, 30/1)
-вул. Цитадельна, 5/9;
-вул. Михайла Бойчука, 9/12;
-бульв. Дружби Народів, 4/6;
-вул. Правобережна, 3.

9 дитячих майданчиків за наступними

адресами:
-бульв. Дружби Народів, 19 А;
-вул. Михайла Драгомирова, 10 А;
-вул. Німанська, 5;
-вул. Михайла Бойчука, 2/34;
-вул. Джона Маккейна, 10;
-вул. Цитадельна, 4/7;
-вул. Академіка Богомольця, 8 А;
-вул. Євгена Коновальця, 15 корпус 4;
-вул. Джона Маккейна, 35 Б.



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

Озеленення прибудинкових територій:

Для влаштування газонів та клумб на прибудинкових територіях будинків за рахунок інвесторів та підтримки

депутатів Київської міської ради завезено ґрунт у кількості 35 т.

Проведені роботи по санітарній обрізці, кронуванню дерев, видалення сухостою та

очищення крон дерев від омели – 350 дерев.



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району здійснює 

догляд за зеленими насадженнями загального користування (парки, сквери, бульвари) та 

вздовж вулиць району на площі 347,02 га



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

Прибирання снігу та посипання 

піщано-соляною сумішшю



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

Влаштування та відновлення газонів



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Влаштування та догляд за квітниками



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Виставка квітів до Дня Незалежності України «У Всесвіті Марії Приймаченко» на Співочому полі
Квіткова композиція об’єднаних  картин "Ведмеді на пасиці" та "Ведмеді захотіли меду" 
з циклу «Дивовижні звірі» Марії Приймаченко



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Виставка хризантем «Історія кохання» на Співочому полі. Композиція "Човен у 

тунелі кохання" 



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Оперативне реагування та вжиття необхідних заходів  при зміні погодних умов.

Зміна виду повсякденної роботи в залежності від температурних показників стовпчика 



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Новорічна локація 2021-2022 в сквері ім. Марії Заньковецької



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Новорічна локація 2021-2022 в парку Наводницький 



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

№ 

з/

п

Найменування робіт 
Один. 

виміру

Обсяги 

робіт, 

всього

Вартість 

всього, 

тис.грн.

1
Поточний (дрібний) ремонт струменево-ін'єкційним 

методом
м2 2 015,00 582,149

2 Заливка тріщин м.п. 36 067,00 1054,782

3
Поточний (середній) ремонт покриття балансових 

вулиць
м2 37 077,70 28706,178

4 Ремонт (заміна) дорожніх огороджень м.п. 260,00 438,084

5
Встановлення обмежувальних (антипаркувальних) 

стовпчиків
од. 4 676,00 6298,971

6 Встановлення велосипедних парковок од. 102,00 261,887

8

Облаштування наземних пішохідних переходів 

заниженим бортовим каменем (безбар'єрне 

середовище, тактильна плитка)

од. 70,00 601,527

9 Влаштування острівців безпеки од. 4,00 346,503

10
Удосконалення організації дорожнього руху на 

перехрестях
од. 1,00 140,482

11 Влаштування притротуарних острівців безпеки од. 3,00 124,530

12
Влаштування заїзних кишень вздовж проїзних частин 

вулиць
од. 2,00 117,462

13

Поточний (дрібний) ремонт покриття балансових 

вулиць та штучних споруд, ліквідація аварійно-

небезпечної ямковості

м2 14 839,28 6803,370

РАЗОМ 53 931,98 45 475,923



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



СТВОРЕННЯ ВЛАСНИКА ЖИТЛА
ЖИТЛОВИЙ ФОНД ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ

На території Печерського району 

розташовано 993 житловий будинок,

із яких: 

- 670 будинки в управлінні КП 

«Керуюча компанія» (в тому числі за 

договорами управління);

- 81  будинків, збудовані за кошти 

інвесторів;

- 37  будинків відомчої належності;

- 126  будинків ОСББ;

- 29  будинків ЖБК;

- 29  гуртожитків;

- 21  будинків обрали управителя



Методичні матеріали та зразки документів 
щодо створення ОСББ або обрання 

Управителя висвітлено на сайті 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації → розділ 

«Діяльність» → ЖКГ та будівництво → 
Створення та діяльність 

ОСББ/Управління багатоквартирним 
будинком

https://pechersk.kyivcity.gov.ua/content/stvorennya-
diyalnist-osbb.html

Програма співфінансування ремонтів у 
багатоквартирних житлових будинках –
покращити оснащення та ефективність 

спільного майна

https://pechersk.kyivcity.gov.ua/news/23879.html

https://pechersk.kyivcity.gov.ua/content/stvorennya-diyalnist-osbb.html
https://pechersk.kyivcity.gov.ua/news/23879.html


ІНВЕНТАРІЗАЦІЯ ПІДПІРНИХ СТІН

На балансі комунальних підприємств Печерського району  103 підпірні стіни, з них:

КП «Керуюча компанія» – 59;

КП УЗН – 11;

КП ШЕУ – 33

Крім цього, виявлено на території Печерського району 199 безгосподарні підпірні стіни в незадовільному 

стані



ЗАХОДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З МЕТОЮ НАЛЕЖНОГО ПРОВЕДЕННЯ 
ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ

З 05 квітня 2021 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

Створено оперативний 
районний штаб для 

здійснення постійного 
контролю за 
підготовкою 

підприємств, установ і 
організацій до роботи в 
осінньо-зимовий період 

2021/2022 років

Проведено виїзну 
перевірку комунальних 

підприємств щодо 
готовності 

спеціалізованої 
снігоприбиральної 
техніки, закупівлі 

посипкових матеріалів, 
шанцевого інструменту, 

спецодягу

З 23.10.2021 розпочато 
підключення 

централізованого 
опалення у житлових 

будинках та в термін до 
08.11.2021 були 
підключені до 

теплопостачання



БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИДІЯ 
РОЗМІЩЕННЮ НЕСАНКЦІОНОВАНОЇ 

СТИХІЙНОЇ ТОРГІВЛІ 



Протягом звітного періоду фахівцями Печерської

райдержадміністрації було складено 243 протоколи

про адміністративні правопорушення та внесено

1507 приписів (неналежний санітарно-технічний

стан території, незаконне розміщення тимчасових

споруд, несанкціонована торгівля та інші

порушення Правил благоустрою міста Києва).

БЛАГОУСТРІЙ 



З метою недопущення несанкціонованої торгівлі на

території району, розпорядженням від 12.06.2019 №

429 «Про створення робочої групи з питання

боротьби з несанкціонованою торгівлею на території

Печерського району міста Києва» створено робочу

групу до складу якої включено фахівців структурних

підрозділів Печерської районної в місті Києві

державної адміністрації та представників

Печерського управління поліції Головного управління

Національної поліції в місті Києві та громадського

формування з охорони громадського порядку і

державного кордону «Муніципальна варта».

БЛАГОУСТРІЙ 



Таким чином, за 2021 рік спеціалістами відділу контролю за

благоустроєм Печерської районної в місті Києві державної

адміністрації:

 складено 117 протоколів про адміністративне

правопорушення щодо порушення благоустрою, а саме:

самовільне зайняття території (частини території) об'єкта

благоустрою;

БЛАГОУСТРІЙ 



Ведеться боротьба з незаконним розміщенням оголошень,

інформаційно-агітаційних плакатів, рекламних листівок,

табличок, наліпок на об’єктах благоустрою в Печерському

районі. Спеціалісти активно використовують міську

програму «Stop Spam», алгоритм дії якої наступний:

на номер абонента, зазначеного в рекламі, здійснюється

автодозвон з інформуванням рекламодавця

автовідповідачем про порушення ним встановлених

правила та зобов'язання негайного усунення порушення.

Абонент запрошується до райдержадміністрації для

надання пояснень та складання протоколу про

адміністративне правопорушення.

Протягом 2021 року складено 51 протокол про

адміністративне правопорушення щодо порушення

благоустрою, а саме: несанкціонованого розміщення

рекламних засобів, наклеювання оголошень, листівок,

написів (графіті) на об’єктах благоустрою.

БЛАГОУСТРІЙ 



Проводилася робота щодо контролю за виконанням

умов та термінів аварійних та планових карток на

тимчасове порушення благоустрою та його

відновлення, виданих Департаментом міського

благоустрою виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації).

Дотримання термінів та якості відновлення

благоустрою території Печерського району після

аварійних і планових розриттів на інженерних мережах

знаходиться на постійному контролі.

За 2021 рік Печерською районною в місті Києві

державною адміністрацією погоджено на закриття 270

аварійних та 65 планових контрольних карток на

тимчасове порушення благоустрою та його відновлення

в зв’язку з прокладанням або ремонтом інженерних

мереж.

БЛАГОУСТРІЙ 



ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ ВІДДІЛОМ З 
ПИТАНЬ МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ВІЛЬНИХ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 
В ОРЕНДУ ТА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ 

ЗА ОРЕНДУ ДО БЮДЖЕТУ



Табл.1. Фотокопія сторінки сайту Печерської районної в

місті Києві державної адміністрації щодо оренди

комунального майна

Табл.2. Фотокопія сторінки сайту ІАС «Управління

майновим комплексом територіальної громади міста

Києва». Модуль «Оренда комунального майна» ДКВ

м. Києва

Порядок оформлення орендних відносин на нерухомі об’єкти комунальної власності територіальної громади

м. Києва регулюється Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядком

передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів

України № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03 червня 2020 року.

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ



На виконання пункту 5 розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від

11 листопада 2011 року № 553 «Про створення Комісії по розгляду питань погашення заборгованості

з орендної плати комунального майна територіальної громади міста Києва, переданого до сфери

управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації» щомісяця проводяться

засідання комісії по розгляду питань погашення заборгованості з орендної плати та контролю за

виконанням умов договорів про передачу в оренду майна територіальної громади міста Києва,

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

Засідання Комісії по розгляду питань погашення заборгованості з орендної плати та контролю
за виконанням умов договорів про передачу в оренду майна територіальної громади міста
Києва, переданого до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ



Період 
Нараховано, 

тис. грн

Сплачено, 

тис. грн

Станом на 

01.07.2021
8168 8590

Станом на 

31.12.2021
17335 18002

Табл.1. Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої

Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої за 12 місяців 2021 року становить – 103,84 %,

тобто отримано коштів на 3,84 % (на 667 тис. грн) більше від загальної нарахованої суми.

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ



Станом на 31.12.2021 співвідношення суми заборгованості до початку поточного року становить

(1535,443/1850,867) – 82,96 %, тобто заборгованість зменшилась на 17,04 % (на 316 тис. грн).

Дата

Загальна 

заборгованість, 

тис. грн

Динаміка до 

початку року, 

тис. грн

01.01.2021 1851

01.07.2021 1655 - 196

31.12.2021 1535 - 316

Табл.2.Стан загальної заборгованості по відношенню до початку року.

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ



Печерською районною в місті Києві державною

адміністрацією впродовж 2021 року забезпечувалось

проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме

майно, яке перебуває на балансовому утриманні

підприємств, установ, організацій району.

Загалом, станом на 31.12.2021, право власності

зареєстровано на 576 об’єктів нерухомості зі 721, що

становить 80% від їх загальної кількості.

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ОСВІТНІХ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ 

У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РАЙОНУ



МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ РАЙОНУ



НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

У 2021 році педагогічні працівники школи І-ІІІ ступенів № 5

та спеціалізованої школи № 88 завершили участь у

Всеукраїнському експерименті за темою «Змістовно-

методичне забезпечення ціннісно-орієнтованого

інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа:

освіта у житті»

З вересня 2021 року педагогічні колективи цих

пілотних шкіл беруть участь у Всеукраїнському

проєкті за темою «Експеримент Всеукраїнського

рівня «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення для закладів загальної

середньої освіти в умовах реалізації Державного

стандарту базової середньої освіти» та здійснюють

апробацію підручників та посібників для учнів

п’ятих класів закладів освіти.



У 2021 році на створення нового освітнього середовища Нової української школи управлінню

освіти та інноваційного розвитку були передбачені кошти у сумі 10599,9 тис. грн.

З них:

- за рахунок місцевого бюджету кошти у сумі 6486,2 тис. грн.,

- за рахунок державного бюджету кошти у сумі 4113,7 тис. грн.

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА



ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ У 2020-2021



ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 



ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ 2020-2021 

Свідоцтво про 

здобуття базової 

середньої освіти з 

відзнакою

Срібна медаль
«За досягнення 

у навчанні»

Золота медаль 
«За високі 
досягнення 
у навчанні»

136 40 96



ПЕРЕМОЖЦІ ТА ПРИЗЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 

УЧНІВ «ЕРУДИТ-2021»



МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

ХІХ Міжнародний фестиваль «Співдружність» 

(online) в Ліцеї інформаційних технологій №79 
Заходи спеціалізованої школи    № 94 «ЕЛЛАДА» з 

нагоди 200 річчя Грецької революції 1821 року





РАЙОННИЙ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ 

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОЇ ГРИ «СОКІЛ» («ДЖУРА») 

ЗЗСО – 22

старша група – 13

середня група – 7

молодша група - 2



НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ



ПОЗАШКІЛЬНА

ОСВІТА

640 дітей

55 груп

161 дитина

18 груп

1889 

дітей

132 групи
603 дитини

63 групи

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 

СПОРТИВНА 

ШКОЛА № 1

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО 

СПОРТИВНОГО 

РОЗВИТКУ

ДІТЕЙ, ЮНАЦТВА 

ТА МОЛОДІ “АРТ”

ПЕЧЕРСЬКИЙ 

ПАЛАЦ

ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 

СПОРТИВНА ШКОЛА 

ОЛІМПІЙСЬКОГО 

РЕЗЕРВУ № 9



ПЕРЕМОГИ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ



ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Проєкт «Сприяння освіті» LEGO 

Foundation (ЗДО № 1, 298)



Технологія LearningApps

Інноваційні технології в дошкільній освіті (ЗДО № 171, 653)

Технологія інтерактивний квест 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА



Всеукраїнська благодійна акція 

«Монетки дітям» (ЗДО № 265, 653)

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА



ВАКЦИНАЦІЯ

Працівники закладів освіти – 96,3% Педагогічні працівники – 97,2%



НАГОРОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (2021)

Головань Олексій Валерійович , учитель хімії КПЛ №

171 «Лідер» - орден «За заслуги» ІІІ ступеня»

Зінченко Олександр Григорович, учитель математики

КПЛ № 171 «Лідер» - почесне звання «Заслужений

вчитель України»

Харченко Володимир Олександрович, учитель історії

КВЛ – почесне звання «Заслужений вчитель України»

Смирнова Марія Олександрівна, директор СШ

№181 – почесне звання «Заслужений працівник освіти

України»

(Указ Президента України №496/2021)



КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ  ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ РАЙОНУ



ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ РАЙОНУ



ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ 
ПРОГРАМ У РАЙОНІ



Матеріальна  підтримка уразливих категорій осіб та сімей з 

дітьми

Матеріальна допомога на  оплату житлово  - комунальних 

послуг

Виплата соціальної стипендії

Компенсаційні виплати 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



Матеріальна  підтримка уразливих категорій осіб та сімей з дітьми

Державна допомога сім’ям з дітьми 10521

Допомога на дітей, які  виховуються у багатодітних  сім’ях 722

Компенсація послуги «муніципальна няня» -3

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів
34

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 1425

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 

16

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



Державна соціальна допомога особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю
1157

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю  з дитинства 

та дітям з інвалідністю
1858

Щомісячна допомога по догляду за особою з інвалідністю I чи II 

групи внаслідок психічного розладу
689

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги 3610

Допомога переміщеним особам 52611

Одноразова матеріальна допомога непрацюючим 

малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з з

інвалідністю

2512

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



Одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим верствам 

населення міста Києва та киянам, які опинились в складних 

життєвих обставинах

789

1 974 974 грн

13

Одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових 

акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 

р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у зазначених 

акціях

 особам, які отримали легкі тілесні ушкодження -

14 Допомога на дітей  фізичним особам - підприємцям -

15 Одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» 447

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



Матеріальна допомога на  оплату житлово - комунальних послуг

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги перебуває пільговиків.
19206

Пільги на житлово-комунальні послуги нараховуються особам. 4069

Протягом 2021 року нараховано пільг на житлово-комунальні послуги на 

загальну суму
38 млн. 

525 тис грн

Пільги на житлово  - комунальні послуги

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



Матеріальна допомога на  оплату житлово - комунальних послуг

Загальна кількість діючих субсидій в опалювальний період 2021-2022 рр з 

них:

Призначено виплат у готівковій формі 

3000

3000

Житлові субсидії

Кількість діючих житлових субсидій в неопалювальний період 2019 року з 

них:

Призначено виплат у готівковій формі (заявникам):

4215,90 грн

1327,27 грн

2895

2895

Максимальний розмір житлової субсидії склав

Середній розмір житлової субсидії склав 

Максимальний розмір житлової субсидії склав

Середній розмір житлової субсидії склав 

2304,67 грн

461,83 грн

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



Виплата соціальної стипендії

1397 студентам
Нараховано соціальних стипендій  студентам у 12-ти  вищих 

навчальних закладах

Профінансовано за 2021 рік соціальних стипендій на суму 19 млн. 703 тис. грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



Компенсаційні виплати 

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

категорії

Одноразова компенсація сім’ям, що втратили годувальника із числа осіб, які 

належали до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 

смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

1403 особам

1331 особі

6

Компенсація проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад

автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам,

віднесеним до категорії 1 та 2

20

Компенсація 50 (25) процентів вартості  продуктів харчування за медичними 

(фізіологічними) нормами, встановленими Міністерством охорони здоров’я 

України , громадянам, які віднесені до категорії 1та 2 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



Фактично нараховано компенсацію 26 581 252 грн

Станом на 31.12.2021 на обліку в Управлінні перебувало 319 підприємств, установ та організацій, які

отримують з державного бюджету виплату компенсацій допомоги та пільг 2247 працівникам, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Фактично виплачено компенсацію 28 773 837 грн

Середньомісячна компенсаційна виплата за звітний період 

становить
11 607 грн

Компенсаційні виплати 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ

Виплата допомоги внутрішньо переміщеним особам

Організовано Комісій з призначення (відновлення) соціальних виплат

внутрішньо переміщеним особам
28

Розглянуто особових справ 858

Призначено (відновлено) та поновлено соціальні виплати особам 735

Відмовлено в призначенні (відновленні) соціальних виплат 11 особам

Припинено соціальних виплат 112 особам

Призначено щомісячну адресну допомогу на оплату житлово-

комунальних послуг.
541 особі

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



Видано направлень

Заключено договорів з підприємствами

Проведено ідентифікацію та реєстрацію карток

«Картка киянина»

416

26

3530 особам

Забезпечення технічними засобами реабілітації і протезуванням 

Категорія громадян, які мають право на додаткові пільги 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



Інвалідам війни 

Санаторно - курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці

6

Учасникам війни 4

Учасникам бойових дій 2

Членам сім'ї  загиблого (померлого) ветерана війни 6

Особам з інвалідністю від загального захворювання  та з дитинства 21

Супровідним особам -

Ветеранам праці та особам ЧАЕС (місцевий бюджет) 

Для забезпечення санаторно-курортним лікуванням укладено 

трьохсторонніх договорів

Зараховано на облік на санаторно-курортне лікування

78

23

1296

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



Оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Організація оздоровлення громадян

зараховано на облік

видано Договорів

110

69

Виплата грошової компенсації замість путівки

зараховано на облік 

виплати грошової компенсації 

5

5

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ 
ГРОМАДЯН 



Станом на кінець звітного періоду на квартирному обліку перебувало 2402 родин, з них:

 1546 на загальних підставах;

 694 у першочерговому списку;

 162 у позачерговому списку.

На соціальному квартирному обліку в районі перебуває 9 родин та на обліку для внутрішньо

переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення для тимчасового проживання з

фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб перебуває 8 осіб.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ 



Протягом 2021 року підготовлено та проведено:

 16 засідань громадської комісії з житлових питань при Печерській районній в місті Києві державній

адміністрації;

 2 засідання Наглядової ради у сфері розподілу соціального житла при Печерській районній в місті

Києві державній адміністрації;

 2 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.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ 



Підготовлено 87 проєктів розпоряджень Печерської райдержадміністрації про зарахування, внесення змін та

зняття з черги квартирного обліку працівників підприємств, установ, організацій Печерського району, в яких

опрацьовано 351 справу.

Підготовлено 167 проєктів розпоряджень Печерської райдержадміністрації про затвердження рішення про

надання жилої та службової площі, в тому числі працівникам підприємств, установ, організації Печерського

району.

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 1572 звернень громадян,

які надійшли через ЦНАП Печерської райдержадміністрації.

Відповідно до плану роботи на 2021 рік відповідальним підрозділом Печерської

райдержадміністрації з питань забезпечення житлом громадян:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ 



Видано 1099 довідок, з них про перебування на черзі квартирного обліку 825 черговикам та 274 про не

перебування на черзі квартирного обліку Печерської райдержадміністрації.

Підготовлено 32 проєктів розпоряджень Печерської райдержадміністрації про включення/виключення жилої

площі з числа службової та внесення змін до розпоряджень.

Видано 10 ордерів мешканцям гуртожитків, що розташовані в Печерському районі.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ 



ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ЯРМАРКІВ 



Для вирішення проблем забезпечення малозахищених верств населення району продовольчими

товарами та плодоовочевою продукцією у 2021 році проведено 60 сільськогосподарських ярмарків

спільно з комунальним підприємством «Київська спадщина», яке підпорядковане Департаменту

промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) за участі 1448 учасників.

ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ЯРМАРКІВ 



Сільськогосподарські та сезонні ярмарки у 2021 році проводилися відповідно до графіків затверджених

Київською міською державною адміністрацією на локаціях, які були запропоновані Печерською районною

в місті Києві державною адміністрацією, а саме:

 сільськогосподарські ярмарки: щосуботи - на вул. Катерини Білокур;

 сезонні ярмарки: 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, щонеділі - на вул. Джона Маккейна (в

межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна).

ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ЯРМАРКІВ 



У 2021 році за показником рейтингової оцінки діяльності райдержадміністрацій «Якість та

рівень організації ярмарків» Печерський район посів перше місце серед районів міста.

ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ЯРМАРКІВ 



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».



Представниками робочої групи протягом 2021 року проведено моніторинг 5723

закладів громадського харчування, об’єктів торгівлі продовольчими та

непродовольчими товарами, сфери побутового обслуговування населення, аптек,

АЗС, інтернет-магазинів, тощо щодо дотримання карантину людей, санітарно-

гігієнічних норм, санітарно-протиепідемічних правил і норм передбачених

Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

За результатами перевірок складено 92 протоколи та 259 Постанов про адміністративні правопорушення за

статтею 44-3 КУпАП відносно громадян та суб’єктів господарювання.



РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ 
ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 



У підпорядкуванні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації перебувають два

лікувально-профілактичні заклади:

 Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Печерського району

 Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр»

Печерського району

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я



Фінансування закладів районного підпорядкування у 2021 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 в рамках реалізації Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного

обслуговування населення». Оплата комунальних послуг, капітальних видатків підприємств

здійснювалася за рахунок бюджету м. Києва через Департамент охорони здоров’я виконавчого органу

Київської міської ради (КМДА).

 КНП «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району у 2021 році профінансовано на

97948469 грн, з них по лінії Національної служби здоров’я України за надані населенню медичні

послуги – на 78687507 грн, в тому числі вакцинацію населення проти COVID-19 на 3797959 грн.

Департаментом охорони здоров’я КМДА КНП «Консультативно-діагностичний центр» Печерського

району профінансовано на 19260962 грн. (в т.ч. пільгові медикаменти, заходи програми «Здоров’я

киян», комунальні послуги).

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району у 2021 році

профінансовано на 61146923 грн, з них по лінії Національної служби здоров’я України за надані

населенню медичні послуги – на 58305425 грн, в тому числі вакцинацію населення проти COVID-

19 на 4545095 грн. Департамент охорони здоров’я КМДА профінансував КНП «Центр первинної

медико-санітарної допомоги» Печерського району на 2841498 грн. (заходи програми «Здоров’я

киян», комунальні послуги).

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я



Вакцинація населення згідно з Календарем щеплень здійснюється лікувально-профілактичними

закладами (підприємствами) районного підпорядкування, як серед дитячого, так і серед дорослого

населення.

Протягом 2021 року план виконання щеплень виконано на 99,9%, що відповідає І рейтинговому

місцю серед районів м. Києва за підсумками роботи у 2021 році (виконано 12270 планових щеплень).

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я



З метою прискорення темпів вакцинації населення проти респіраторної хвороби COVID-19,

організовано діяльність вакцинальних центрів в ТРЦ «Гулівер» (пл. Спортивна, 1А),

готелі «Національний» (вул. Липська, 5), пункту щеплення в приміщенні Центру надання

адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(вул. М. Омеляновича-Павленка, 15).

Бригади медиків КНП «КДЦ» та КНП «ЦПМСД» практикують виїзди на підприємства району

та міста для проведення вакцинації членів організованих колективів.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я



РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ ІЗ 
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ



На території Печерського району розташовано близько

650 пам’яток історії, архітектури і містобудування,

культури і мистецтва, археології, садово-паркового та

монументального мистецтва, працює 64 колективи

різновідомчих закладів культури і мистецтва, серед

яких:

 17 бібліотек

 18 музейних закладів

 2 художні галереї

 6 театрів

 9 закладів культури

 2 кінозаклади

 5 дитячих музичних шкіл

 5 концертно-мистецьких установи

 Центральний парк культури і відпочинку м. Києва

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ



Організація та проведення масових культурно-мистецьких заходів у 

Печерському районі

Відповідно до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від

22.04.2021 № 255 «Про затвердження заходів з організації та проведення Відділом культури

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації культурно-мистецьких програм у 2021 році

в Печерському районі міста Києва» у 2021 року проведено п’ять проєктів заходів.

6 травня 2021 року відбулась культурно-мистецька програма

до Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у

Другій світовій війні.

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ



До Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України організовано

проведення відповідних тематичних заходів:

концертний виступ на урочистому піднятті Державного Прапору України біля Печерської

райдержадміністрації та культурно-мистецька програма «Україно моя» до 30-річчя

Незалежності України у Національному історико-культурному музеї Київська фортеця»

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ



РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ



Всеукраїнський День художника (08 жовтня

2021 року) у Печерському районі відзначили

на території музею - майстерні Зноби-

Голембієвських

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ



З нагоди відзначення Дня захисника і захисниць України 12 жовтня

2021 року організовано концертну програму за участі Київського

академічного ансамблю української музики «Дніпро» у приміщенні

Національного музею історії України у Другій світовій війні.

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ



1 грудня 2021 року урочисто відкрила двері Резиденція

святого Миколая у Великій лаврській дзвіниці

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ



19 грудня 2021 року на святковій новорічній локації «Новорічне

диво» (площа перед Печерською райдержадміністрацією)

відбулося засвічення головної районної ялинки та пригодницьке

інтерактивне дійство до Дня Святого Миколая.

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ



25 грудня 2021 року діти району відвідали виставу «Снігова королева» в 

Національному академічному драматичному театрі імені І. Франка.

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ



ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКОЮ РАДОЮ при Печерській районній в місті Києві 
державній адміністрації

Забезпечено координаційно-методичну діяльність Громадської ради при Печерській районної в місті Києві

державній адміністрації та здійснено організаційні заходи з формування її нового складу.

Забезпечено взаємодію керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та членів Громради, що

сприяє успішному вирішенню питань життєдіяльності району.

Протягом 2021 року Громадська рада провела 5 засідань, з них 3 в оновленому складі, та активно працювали

8 комісій, створених у складі Громради.

Результатами роботи Громради є проведення громадської антикорупційної експертизи 6

проєктів розпоряджень Печерської РДА, узагальнення й направлення інформації про пропозиції

громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення, до райдержадміністрації, а

також затвердження звітів своєї роботи та планів на наступний рік.

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА



ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ

Орган самоорганізації населення — це представницький орган, що створюється жителями, які на

законних підставах проживають на території селища, міста або їх частин, для вирішення завдань,

передбачених Законом України «Про органи самоорганізації населення»

Основні завдання ОСН:

- створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і

законів України;

- задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні

їм відповідних послуг;

- участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших

місцевих програм.

На території Печерського району утворено 22 ОСН, серед яких 8 комітетів мікрорайонів та 14

будинкових комітетів.

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА



ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Протягом 2021 року за участю керівного складу Печерської райдержадміністрації проведено 5 нарад з

керівниками органів самоорганізації населення Печерська або їх представниками щодо питань

життєдіяльності району, а також урочисту святкову зустріч у форматі дружнього діалогу, організовану з

нагоди Дня місцевого самоврядування.

Взаємодія з органами самоорганізації населення відбувається на постійній основі та проходить у форматі

нарад, засідань, зустрічей.

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА



ВИСВІТЛЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПЕЧЕРСЬКОЇ РДА ТА КОМУНІКАЦІЯ З 
ГРОМАДСЬКІСТЮ

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності Печерської районної в місті Києві державної

адміністрації відбувається шляхом:

 інформування про діяльність райдержадміністрації через офіційний сайт Печерської РДА і сторінку в

мережі Facebook (близько 1120 інформаційних повідомлень та новин з фотоматеріалами);

 здійснення репостів із офіційних сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування;

 комунікації з громадянами через сервіс Messenger (отримано повідомлення від 70 мешканців

Печерського району);

 оприлюднення офіційних документів та даних від структурних підрозділів Печерської РДА відповідно

до їх повноважень за результатами проведених нарад, зустрічей, засідань, тощо;

 надання консультацій та роз'яснень з актуальних питань мешканцям району.

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА



Дякую за увагу!


