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ВСТУП 

 

Печерський район – найменший за територією та населенням адміністративний 

район міста Києва, розташований у центральній частині столиці на правому березі 

Дніпра. Це один із найдавніших районів міста, його історія неподільно пов'язана 

власне з виникненням і розбудовою Києва.  

 

 

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА ТА ПРОГРАМИ 

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ПО 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНУ В ЧАСТИНІ ОСВОЄННЯ КОШТІВ, ДЕ 

ГОЛОВНИМ РОЗПОРЯДНИКОМ Є ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ 

КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів 

бюджету міста Києва в Печерському районі, головним розпорядником коштів 

визначено Печерську районну в місті Києві державну адміністрацію.  

Рішенням сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет 

міста Києва на 2021 рік» по Печерському району, в складі бюджету міста Києва, 

затверджений загальний обсяг видатків у сумі 1 млрд 375,1 млн грн, в тому числі 

видатки загального фонду 1 млрд 187,4 млн грн, видатки спеціального фонду 187,7 

млн грн, з них 47,4 млн грн власні надходження бюджетних установ. 

Виконання видаткової частини загального фонду по головному розпоряднику 

коштів «Печерська районна в місті Києві державна адміністрація» за 2021 рік склало 

1 млрд 155,7 млн грн, або 97,3 % 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 83,8 %, або 968,4 млн грн.  
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Структура видатків загального фонду в розрізі галузей                            

за 2021 рік 

млн грн 

 

Із загальної виділеної суми спрямовано по галузях: 

 Освіта – 910,8 млн грн 

 Соціальний захист та соціальне забезпечення – 3,1 млн грн 

 Культура і мистецтво – 23,3 млн грн 

 Молодіжна політика – 13,9 млн грн 

 Фізична культуру і спорт – 17,3 млн грн 

 Державне управління – 104,4 млн грн 

 Житлово-комунальне господарство – 82,9 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 986,7 млн грн, або 85,4% всіх видатків загального фонду, з 

них: 

 заробітна плата з нарахуваннями – 924,2 млн грн; 

 оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії – 50,8 млн грн; 

 харчування – 9,0 млн грн; 

 надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим 

громадянам – 2,0 млн грн. 

Ряд1; Державне 
управління; 104,4; 9%

Ряд1; Освіта; 910,8; 
79%

Ряд1; Соціальний 
захист та соціальне 

забезпечення; 3,1; 0%

Ряд1; Молодіжна 
політика; 13,9; 1%

Ряд1; Культура і 
мистецтво; 23,3; 2%

Ряд1; Житлово-
комунальне 

господарство; 82,9;               
7%

Ряд1; Фізична 
культура і спорт; 17,3; 

2%

Державне управління

Освіта

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Молодіжна політика

Культура і мистецтво

Житлово-комунальне господарство

Фізична культура і спорт
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Структура видатків загального фонду за економічною класифікацією             

за 2021 рік 

млн грн 

 

У 2021 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 2021рік в сумі 17,6 млн грн: 

по галузі «Освіта» в сумі 16,6 млн грн, профінансовано видатків у сумі 14,4 млн 

грн; 

по галузі «Молодіжна політика» в сумі 0,1 млн грн, видатки профінансовані в 

повному обсязі; 

по галузі «Державне управління» в сумі 0,4 млн грн, видатки профінансовані в 

повному обсязі; 

по галузі «Культура та мистецтво» в сумі 0,1 млн грн, видатки профінансовані в 

повному обсязі; 

по галузі «Фізична культура і спорт» в сумі 0,4 млн грн, видатки 

профінансовані в повному обсязі. 

Ряд1; Заробітна плата з 
нарахуваннями; 924,2; 

80%

Ряд1; Предмети, 
матеріали, обладнання 

та інвентар; 28,7; 3%

Ряд1; Медикаменти; 0,7; 
0%

Ряд1; 
Продукти 

харчування; 
9,0; 1%

Ряд1; Оплата 
послуг (крім 

комунальних); 
48,1; 4%

Ряд1; Видатки на 
відрядження; 1,2; 0%

Ряд1; Оплата 
теплоенергоносіїв; 

50,8; 4%

Ряд1; Субсидії та 
поточні трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям); 90,4; 
8%

Ряд1; Інші виплати 
населенню; 2,0; 0%

Ряд1; Інші поточні 
видатки; 0,6; 0%

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
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По галузі «Житлово-комунальне господарство» затверджені поточні видатки 

цільового фонду спеціального фонду бюджету в сумі 10,0 млн грн. на благоустрій 

території району (утримання КП УЗН). Виконання склало 5,3 млн грн., або 53% до 

річного плану.  

Крім того у Печерському районі було реалізовано шість громадських проєктів 

по галузі «Освіта» на загальну суму 1687,8 тис грн. 

 

Виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва 

за 2021 рік 

 

Програмою  економічного і соціального розвитку міста Києва в 2021 році по 

Печерському району для проведення капітальних ремонтів було передбачено 

кошти на загальну суму 96 млн 612,1 тис. грн, в тому числі по галузям:  

 галузь «Житлово-комунальне господарство»: передбачено виконання 

капітального ремонту на 50 об’єктах на загальну суму 59 млн 456,3 тис. грн;  

 галузь «ОСВІТА» передбачено виконання капітального ремонту на 17 

об’єктах на загальну суму 36 млн 155,8 тис. грн. 

 галузь «Культура і мистецтво» передбачено виконання капітального 

ремонту на 1 об’єкті на суму 1 млн грн.  

Виконання робіт в частині капітальних ремонтів становило 92 млн 193,4 

тис. грн, що склало 95,43% від суми коштів запланованих для проведення 

капітальних ремонтів. 

В галузевому розрізі: 

 галузь «Житлово-комунальне господарство». Роботи були завершені 

на 49 об’єктах. Виконання становило 56 млн 953,6 тис. грн, що склало 95,79 % від 

запланованих коштів по галузі «Житлово-комунальне господарство» 

 галузь «ОСВІТА». Роботи були завершені на 13 об’єктах. Виконання 

становило 34 млн 278,2 тис. грн, що склало 94,81 % від запланованих коштів по 

галузі «Освіта» 

 галузь «Культура і мистецтво». Виконані роботи на 1 об’єкті на суму  

961,6 тис. грн, що склало 96,16% від запланованих коштів по галузі «Культура і 

мистецтво». 

Виконання робіт в частині капітальних вкладень  

Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021 рік по 

Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на капітальні вкладення 

передбачено кошти на суму 1,0 млн грн по об’єкту «Реконструкція з надбудовою  

будівлі розташованої на території школи І-ІІІ ступенів №5 на вул. Тимірязєвська, 36, 

для створення  закладу дошкільної освіти» (проєктні роботи).  
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Роботи виконано. Виконання становило 999,6 тис. грн, що склало 99,96 % від 

запланованих коштів. 

Вцілому, виконання Програми економічного і соціального розвитку в 

частині капітальних вкладень і капітальних ремонтів становило 93 млн 193 

тис. грн та склало 95,47% від загальної суми, запланованої у 2021 році на 

здійснення капітального будівництва та капітального ремонту. 

 

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» 

На обслуговуванні комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» (далі – КП 

«Керуюча компанія») перебуває 686 житлових будинків. З них 670 будинків 

комунальної форми власності; 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. 

Відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) № 464 від 05.03.2021 та № 2289                         

від 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 та  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. 
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Протягом 2021 року в рамках карантинних заходів КП «Керуюча компанія» 

проводилися роботи з дезінфекції дезінфікуючим розчином (гипохлоридом) місць 

загального користування (сходових клітин, поштових скриньок, ліфтових кабін, 

тощо) та 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). 

Для влаштування газонів та клумб на прибудинкових територіях будинків                

за рахунок інвесторів та підтримки депутатів Київської міської ради завезено ґрунт                 

у кількості 35 т. Також проведені роботи по санітарній обрізці, кронуванню дерев, 

видалення сухостою та очищення крон дерев від омели – 350 дерев. 

З метою безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення у житлових будинках комунальної власності 

Печерського району, де мешкають інваліди колясочники, влаштовано пандуси                        

та поручні за адресами: пров. Іпсилантієвський, 3 (поручні); бульв. Лесі Українки, 

24 Б (пандус); вул. Ковпака, 4 (пандус). 

Проведено поточний ремонт будинків: 

 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 будинків; 

 покрівель – у 135 житлових будинках; 

 сходових клітин – у 36 житлових будинках; 

 фасадів – 68 будинків; 

 інші роботи проведено у 381 будинку. 

У КП «Керуюча компанія» перебувають на обслуговуванні – 727 ліфтів,                 

у тому числі: 

відпрацювали термін експлуатації (25 – 34 роки) – 290 ліфтів; 

відпрацювали термін експлуатації (35 і більше років) – 164 ліфти. 

Технічне обслуговування ліфтового господарства в житлових будинках,                        

які перебувають на обслуговуванні КП «Керуюча компанія» здійснює 

спеціалізована організації ТОВ «ЮНІТ-Л» – 727 ліфтів, (в тому числі – 5 ліфтів 
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будинки «УПРАВИТЕЛЯ» згідно з підрядним договором від 18.12.2019             

№ 18/1219-01-ТО про надання послуг з технічного обслуговування ліфтів. 

З метою забезпечення сталої роботи та продовження терміну експлуатації 

ліфтів, які відпрацювали граничний термін експлуатації (25 років) спеціалізованою 

організацією ТОВ «Експертно-діагностичний центр «Лідер-Експерт» підрядний 

договір № 24/0320-02Е від 24.03.2020 проведено експертне обстеження. На підставі 

отриманих висновків експертизи проводиться заміна ліфтів або отримується дозвіл         

на продовження терміну експлуатації ліфтів при умові усунення недоліків                              

та проведення ремонтних робіт. 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 24.11.2021 № 2432 «Про внесення змін до переліку 

ліфтового господарства для здійснення реконструкції та модернізації у житловому 

фонді міста Києва у 2021 році» планується виконати реконструкцію 59 ліфтів у 

житлових будинках Печерського району. Станом на кінець звітного періоду 

виконано реконструкцію 16 ліфтів за адресами: 

 вул. Предславинська, 38, під’їзди №№ 5, 6, 7; 

 вул. Михайла Драгомирова, 6- Б, під’їзди №№ 1-4; 

 пров. Кості Гордієнка, 2-А, під’їзди №№ 1, 2; 

 вул. Панаса Мирного, 11, під’їзди №№ 3, 4; 

 бульв. Лесі Українки, 36-В, під’їзди №№ 2, 3; 

 вул. Московська, 17/2, під’їзд № 2.  

Виконуються проєктні роботи та закупівля ліфтового обладнання                                  

на 45 об’єктах, реалізація яких розпочата у 2021 році: 

 вул. Інститутська, 25, під’їзд № 1; 

 вул. Кловський узвіз, 14/24, під’їзди №№ 1, 2, 3, 4; 

 вул. Інститутська, 19-А, під’їзд № 1; 

 бульв. Дружби Народів, 32, під’їзд № 4; 

 вул. Професора Підвисоцького, 6-А, під’їзди №№ 1, 2, 4; 

 вул. Михайла Бойчука, 2/34, під’їзди №№ 2-5; 

 вул. Московська, 39, під’їзди №№ 1, 2; 

 вул. Лютеранська, 30/24, під’їзди №№ 1-3; 

 вул. Верхня, 3, під’їзди №№ 1, 2; 

 вул. Хрещатик, 15/4, під’їзд № 11; 

 вул. Круглоуніверситетська, 13, під’їзди №№ 1, 3; 

 вул. Євгена Коновальця, 33, під’їзди №№ 1, 2; 

 вул. Велика Васильківська, 45, під’їзди №№ 1-5; 

 бульв. Лесі Українки, 28-А, під’їзди №№ 1-4, 9, 10, 11; 

 вул. Хрещатик, 29, під’їзди №№ 1-5; 

 пров. Іпсилантіївський, 5, під’їзди №№ 1, 2. 
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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,  

 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 7 центральних парків, з них 5 

парків – пам’яток садово-паркового мистецтва: парк Хрещатий, Міський сад, 

Маріїнський, парк Аскольдова Могила, парк Вічної Слави; 2 парки загального 

користування: Наводницький та Печерський. 

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 

ландшафтного парку «Співоче» проводяться щорічні міські виставки квітів. 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. 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, 
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 19533,7 м 2 квітників, 

 201,25 га газонів, 

 686 лав, 6 фонтанів, 

 1 скульптура, 

 2 пам’ятника, 

 8 пам’ятних плит, 

 18,77 га доріжок, 

 69506,6 м.п. водополивної мережі. 

 
 

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: 

№ 

з/п 

Найменування робіт  

в розрізі КП ШЕУ 

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 
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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 

Разом з тим, слід зауважити, що оскільки Печерський район є центральним 

районом міста Києва, на його території проводиться велика кількість урочистих та 

святкових заходів, під час яких район відвідує велика кількість людей. Також в 

Печерському районі багато учбових закладів, ділових центрів, офісів тощо, 

відповідно протягом доби в Печерськом районі перебуває значна кількість 

громадян. 

Викладене передбачає і зумовлює додаткове навантаження на комунальні 

підприємства району, працівниками яких оперативно вживаються заходи з 

прибирання закріплених територій. 

 

Створення власника житла 

 

На території Печерського району розташовано 993 житлових багатоквартирних 

будинки, а саме: 

 670 будинків, що обслуговуються комунальним підприємством КП 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. 

Києва»; 

 81 будинок, збудований коштом інвесторів; 

 37 будинків відомчої належності; 

 126 будинків на балансі ОСББ; 

 29 будинків на балансі ЖБК; 

 21 будинок обрали управителя; 

 29 гуртожитків. 

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.  
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Згідно із статтею 9 Закону України «Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку» управління багатоквартирним будинком 

здійснюють його співвласники.  

У зв’язку із зазначеним, проводиться постійна 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 поданні документів до 

Центру надання адміністративних послуг та відділу з питань державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. 

Станом на звітний період всього в Печерському районі створено 229 ОСББ в 

238 житлових будинках різних форм власності (у тому числі в 2021 році створено 12 

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.  

У 2021 році визнані переможцями 8 житлових будинків (ОСББ, ЖБК). 

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). 

Постійно 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 із виконавцями комунальних 

послуг та, спільно з іншими співвласниками будинку, визначитись з формою 

управління будинку: створення ОСББ або обрання управителя. 

Методичні матеріали та зразки документів щодо створення ОСББ або обрання 

Управителя висвітлено на сайті Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

 

http://shkolakyjan.info/wp-content/uploads/2019/01/780-1784.docx
http://shkolakyjan.info/wp-content/uploads/2019/01/780-1784.docx
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/8AFCE63F36129B4AC225835C006DFB6C?OpenDocument
file:///D:/Users/glib.malych/Desktop/%20https:/pechersk.kyivcity.gov.ua/%20→%20розділ
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Інвентаризація підпірних стін 

У 2021 році Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією 

було проведено роботу з інвентаризації підпірних стін на території Печерського 

району із складанням відповідних актів огляду, фотофіксації та виготовленням 

ситуаційних схем.  

За інформацією комунальних підприємств Печерського району, на балансі 

останніх перебуває 103 підпірні стіни, з них: 

 КП «Керуюча компанія» - 59; 

 КП УЗН – 11; 

 КП ШЕУ – 33. 

Окрім того, на території Печерського району виявлено 199 безгосподарні 

підпірні стіни, значна кількість з яких перебуває в незадовільному стані і потребує 

капітального ремонту. 

З метою визначення балансоутримувача обумовлених об’єктів та їх цільового 

призначення, направлено листи до Департаменту містобудування та архітектури, 

Департаменту земельних ресурсів, Департаменту комунальної власності. 

Виявлення безгосподарних об’єктів вулично-дорожньої мережі 
Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією проведена 

робота по інвентаризації безбалансових об’єктів вулично-дорожньої мережі. 

Перелік об’єктів вулично-дорожньої мережі, які не мають балансової належності та 

потребують прийняття до комунальної власності м. Києва було передано до 

Департаменту транспортної інфраструктури та Департаменту комунальної 

власності КМДА.  

Питання прийняття до комунальної власності 11 об’єктів вулично-дорожньої 

інфраструктури з подальшою передачею їх на баланс та фахове обслуговування КП 

ШЕУ Печерського району м. Києва розглядається в структурних підрозділах 

Київської міської державної адміністрації. 

 

ЗАХОДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З МЕТОЮ НАЛЕЖНОГО ПРОВЕДЕННЯ 

ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ 

 

Теплопостачання житлових будинків та соціально-побутової сфери 

здійснювалось у стабільному робочому режимі. 

За період з початку опалювального сезону 2021/2022 на території Печерського 

району працівниками КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Печерського району м. Києва» було усунено 63 пошкодження на 

внутрішньобудинкових мережах 79 житлових будинків, а також фахівцями РТМ 

«Печерськ» КП «Київтеплоенерго» було ліквідовано 42 аварії на зовнішніх 

теплових мережах, у зв'язку з чим були відключені від теплопостачання 128 

житлових будинки. 

Ліквідації аварій здійснювались у найкоротші терміни працівниками                   

КП «Київтеплоенерго», житлово-експлуатаційних дільниць та аварійними 
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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 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації здійснювався контроль, 

збір, узагальнення інформації щодо стану виконання заходів, затверджених 

розпорядженням Печерської райдержадміністрації від 16.07.2021 № 477 «Про 

підготовку господарства району до осінньо-зимового періоду 2021/2022 років», а 

саме підготовки житлових будинків та об’єктів соціальної сфери до 

осінньо-зимового періоду 2021/2022 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 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. Відповідно до наданих доручень, комунальними 

підприємствами району та відповідними службами були розроблені заходи по 

підготовці господарства району до роботи в осінньо-зимовий період. 

Розпорядженням Печерської райдержадміністрації створено оперативний 

районний штаб для здійснення постійного контролю за підготовкою підприємств, 

установ і організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 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, управління освіти та інноваційного 

розвитку, сектор охорони здоров’я, управління 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. 

Керівництвом Печерської райдержадміністрації проведено виїзну перевірку 

комунальних підприємств щодо готовності спеціалізованої снігоприбиральної 

техніки, закупівлі посипкових матеріалів, шанцевого інструменту, спецодягу, тощо. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 01.10.2021 № 2092 «Про 

теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери», 01 жовтня 2021 року було розпочато 
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підключення централізованого опалення у школах, дитячих садочка, лікарнях та 

об’єктах соціальної сфери. 

Починаючи з 23 жовтня 2021 року на підставі розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

19.10.2021 № 2177 «Про початок опалювального періоду 2021/2022 років у місті 

Києві», було розпочато підключення централізованого опалення у житлових 

будинках та в термін до 08 листопада 2021 року будинки були підключені до 

теплопостачання. 

 

БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ, КОНТРОЛЬ ТА ПРОТИДІЯ 

РОЗМІЩЕННЮ НЕСАНКЦІОНОВАНОЇ СТИХІЙНОЇ ТОРГІВЛІ ТА 

ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

 

Протягом 2021 року 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). 

З метою недопущення несанкціонованої торгівлі на території району, 

розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 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, представників 

Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті 

Києві та громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону «Муніципальна варта». 

Так, за 2021 рік робочою групою складено 117 протоколів про адміністративне 

правопорушення щодо порушення благоустрою, а саме: самовільне зайняття 

території (частини території) об'єкта благоустрою без дозвільної документації. 

Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією 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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 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. 

Протягом 2021 року спеціалістами Печерської районної в місті Києві державної 
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адміністрації складено 51 протокол про адміністративне правопорушення щодо 

порушення благоустрою, а саме: несанкціонованого розміщення рекламних засобів, 

наклеювання оголошень, листівок, написів (графіті) на об’єктах благоустрою. 

Проводилася робота щодо контролю 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).  

Так, 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 у зв’язку з прокладанням 

або ремонтом інженерних мереж. 

У 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 

технологій.  

У 2021 році 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 на 2022 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. 

Протягом 2021 року розглянуто 18 звернень підприємств щодо публікації в 

засобах масової інформації стосовно намірів отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря на території Печерського району. 
 

 

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 
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міста Києва Печерська районна в місті Києві державна адміністрація у 2021 році 

здійснювала функції щодо реалізації державної політики у сфері управління 

комунальною власністю територіальної громади міста Києва, а саме: виступала 

орендодавцем щодо нерухомого майна, яке передане до сфери управління, 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 

України № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03 

червня 2020 року. 

Вчиняючи дії з управління майном, яке перебуває у сфері управління 

райдержадміністрації, 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 нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, переданих до сфери управління Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації, які можуть бути надані в орендне 

користування, у встановленому законодавством порядку оприлюднений на сайті 

Печерської райдержадміністрації (pechersk.kievcity.gov.ua), станом на 31.12.2021 в 

кількості 109 вільних об’єктів оренди.  

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. 

Протягом 2021 року через електронну торгову систему «ProZorro. Продажі» 

проведено 94 аукціони щодо продовження договорів оренди та передачі в оренду 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

переданих до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації. Також, через електронну торгову систему «ProZorro. Продажі» надано 

http://pechersk.kievcity.gov.ua/
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в орендне користування для розміщення бюджетних установ та приймалень 

депутатів без проведення аукціону 12 нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва, переданих до сфери управління 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Направлено на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань 

власності: 75 питань щодо продовження договорів оренди без проведення аукціону, 

які укладені з підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально 

важливі послуги населенню, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів 

України, додатковий перелік яких визначений  рішеннями Київської міської ради 

згідно із законодавством, а також 12 питань щодо надання в орендне користування 

нежитлових приміщень для розміщення бюджетних установ та приймалень 

депутатів без проведення аукціону. Підготовлено 105 розпоряджень Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації з питань оренди (проведення 

аукціону, продовження договорів без проведення аукціону, внесення змін до 

істотних умов договорів оренди тощо). 

Протягом звітного періоду, 329 орендарям було передано в оренду 49,040 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 кінець 2021 року (без ПДВ, переплат та податку на землю):  

Нараховано орендної плати – 17 млн. 335 тис.805 грн; 

Отримано орендної плати – 18 млн. 002 тис. 233 грн; 

Сума заборгованості – 1 млн. 535 тис. 443 грн.  

На виконання пункту 5 розпорядження Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 11.11.2011 № 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.  

Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої за 2021 рік 

становить – 103,84 %, тобто отримано коштів на 3,84 % (на 667 тис. грн) більше 

від загальної нарахованої суми. (Дивись таблицю 1).  
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Табл.1. Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої 

 

 

Співвідношення суми заборгованості до початку поточного року становить 

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

316 тис. грн). (Дивись таблицю 2.) 
 

 

Табл.2. Співвідношення суми заборгованості до початку поточного 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 2021 року вжиті наступні заходи: 

 направлено 110 приписів-претензій на суму 1млн. 937 тис. 1 грн; 

 подано до суду 10 позовних заяв про стягнення заборгованості, розірвання 

договору та виселення з нежитлового приміщення на загальну суму 768 тис. 029 грн. 

До органів примусового виконання рішень подано: 

 12 виконавчих документів на суму 146 тис. 731 грн; 

 2 виконавчі документи про виселення боржників із нежитлового 

приміщення. 

Слід зазначити, що згідно з рішенням Київської міської ради від 24.12.2020  

№ 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» надходження від оренди нерухомого 
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та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної 

громади міста Києва для бюджетних установ і організацій, комунальних 

некомерційних підприємств у сфері охорони здоров’я, які належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва, комунальних підприємств, які 

здійснюють утримання об’єктів житлового фонду міста Києва залишаються у їх 

отримувачів. Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Печерського району м. Києва» 50 відсотків суми надходжень від 

оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної 

власності територіальної громади міста Києва використовує за критеріями, 

що встановлюються Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 

погодженням з постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку.  

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 2021 року забезпечувалось 

проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке перебуває на 

балансовому утриманні підприємств, установ, організацій району.  

Станом на кінець 2021 року, право власності зареєстровано на 576 об’єктів 

нерухомості зі 721, що становить 80 % від загальної кількості. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ  

У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ РАЙОНУ 

 

Протягом 2021 року у Печерському районі міста Києва функціонували різні 

типи закладів загальної середньої освіти, зокрема: 

24  заклади комунальної форми власності: 

 шкіл І-ІІІ ступенів – 6; 

 спеціалізованих шкіл – 6; 

 ліцеїв – 6; 

 гімназій – 6; 

9 закладів освіти приватної форми власності. 

У 2021-2022 навчальному році у закладах загальної середньої освіти району 

охоплено навчанням 14543 здобувачі освіти. 

Освітній процес в усіх закладах загальної середньої освіти району 

здійснюється у першу зміну. Мережа закладів освіти задовольняє потреби 

мешканців Печерського району. Навчання організовано за інституційною та 

індивідуальною формами навчання. У Печерському районі визначено базову школу 

для дистанційного навчання – Ліцей інформаційних технологій №79. 
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Навчання дітей з особливими освітніми потребами. У школі I-III ступенів 

№ 134 імені Ю. О. Гагаріна функціонує 4 спеціальних класи для дітей з 

порушеннями мовлення, у яких здобувають освіту 30 учнів. Крім того, у 14 

закладах загальної середньої освіти відкрито 39 класів з інклюзивним навчанням, в 

яких здобувають освіту 54 учні з особливими освітніми потребами. Також в 

Гімназії № 109 ім. Т.Г. Шевченка – 3 учні у 2 класах. 

У вищезазначених закладах освіти забезпечено диференційований 

психолого-педагогічний супровід учнів з особливими освітніми потребами, введені 

ставки асистента вчителя, по 1 ставці на клас. Розроблені та затверджені 

індивідуальні навчальні плани для цих дітей. Відкрито ресурсні кімнати, які 

оснащені відповідним обладнанням для навчання і 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 22 % по класах і на 32 % по дітях (у 2020-2021 

навчальному році, відповідно, працювали 32 класи, у яких навчався 41 учень). 

Нова Українська Школа. Протягом 2021 року пріоритетним напрямком 

діяльності 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 2021 році на створення нового освітнього середовища Нової української 

школи управлінню освіти та інноваційного розвитку Печерської 

райдержадміністрації 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. 

Перші класи Нової української школи забезпечені необхідними товарами в 

повному обсязі, зокрема: парти, стінки шкільні, вчительський стіл+стілець, 

дидактичні матеріали, багатофункціональні пристрої, картриджів. 

Планові призначення у 2021 році для оновлення харчоблоків та їдалень 

становили – 5775,4 тис. грн, кошти освоєно 100%. 

Закуплено 4 теплові кулінарні системи Rational i Vario, стільці та столи для 

шкільної їдальні – 749 шт, овочерізка – 1шт, шафа для хліба – 3шт, холодильник — 

7 шт, пароконвектомат -1 шт та інше. 

Зроблено поточний ремонт харчоблоку в Школі І-ІІІ ступенів №134 ім. Ю.О. 

Гагаріна та Школі І-ІІІ ступенів № 84.  

В кожному закладі освіти оновлено аптечки. Закуплено 550 000 штук захисних 

масок. Для закладів дошкільної освіти закуплено 171 комплект меблів. 

На загальну суму 6849,7 тис. грн закуплено: туалетний папір, дезінфікуючі 

засоби, халати, посуд, іграшки, вулична мітла та віник, постільна білизна, рушники, 

наматрацники, покривало, канцтовари. 

У 2021 навчальному році педагогічні працівники школи І-ІІІ ступенів № 5 та 
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спеціалізованої школи № 88 завершили участь у Всеукраїнському експерименті за 

темою «Змістовно-методичне забезпечення ціннісно-орієнтованого інтегрованого 

навчання за програмою «Початкова школа: освіта у житті». 

Профільне навчання. Профільним навчанням у 2020-2021 начальному році в 

закладах загальної середньої освіти Печерського району було охоплено 1708 учнів, 

що становило 77% старшокласників району. У 2021-2022 навчальному році цей 

показник становить 1762 учні (81%): 

 іноземної філології – 819 (46%); 

 фізико-математичний – 203 (12%); 

 філологічний – 135 (8%); 

 інформаційно-технологічний – 112 (6%); 

 української філології – 105 (6%); 

 правовий – 83 (5%); 

 математичний – 73 (4%); 

 біолого-хімічний – 69 (4%); 

 економічний – 61 (3,5%); 

 історико-філологічний – 59 (3%); 

 універсальний – 23 (1%); 

 географічний – 12 (1%); 

 історичний – 8 (0,5%). 

У 2020-2021 навчальному році 6850 учнів Печерського району вивчали другу 

іноземну мову (англійську, німецьку, грецьку, іспанську, французьку, китайську, 

японську). У 2021-2022 навчальному році 6881 учень району охоплений вивченням 

другої іноземної мови. 

У закладах загальної середньої освіти району забезпечено відкритий доступ 

шкільної та батьківської громадськості до інформації щодо профілізації школи. 

Індивідуальне навчання. 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 початок 2021-2022 навчального 

року на екcтернатну форму навчання зараховано 35 учнів; сімейною (домашньою) 

формою користуються 87 учнів (у 2020 році – 255 учнів), педагогічний патронаж 

здійснюється для 50 учнів. 

Документи про освіту. За підсумками 2020-2021 навчального року в районі 

отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту 1422 учні, з них з 

відзнакою 124 (9%). Свідоцтво про повну загальну середню освіту отримав 1321 

випускник. 136 учнів отримали свідоцтво особливого зразка про повну загальну 

середню освіту, що становить 10% від загальної кількості випускників 2021 року. 

Золоті медалі отримали 96 учнів, срібні – 40 випускників. Протягом останніх років 

ці показники стабільно високі. Всі медалісти вступили до закладів вищої освіти не 

тільки в Україні, а й за кордоном. 

Медичне обслуговування, харчування. Медичне обслуговування у школах 
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району здійснюють 28 кваліфікованих медичних працівників. У всіх закладах 

загальної середньої освіти Печерська облаштовано медичні кабінети, в яких є 

необхідне обладнання. Медичні огляди учні та працівники закладів освіти району 

проходять вчасно та в повному обсязі.  

Також у закладах загальної середньої освіти Печерського району у 2021 році 

харчування дітей організовано у відповідності до чинного законодавства, а саме: 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 31.08.2021 № 1850 «Про організацію харчування учнів 

за рахунок коштів бюджету міста Києва», від 01.11.2021 № 2241 «Про внесення 

змін до підпункту 1.1 пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 серпня 2021 року  

№ 1850», наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.08.2021 року № 121 «Про 

організацію харчування учнів у комунальних закладах загальної середньої освіти 

територіальної громади міста Києва у 2021/2022 навчальному році» 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 14543 учнів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти 

Печерського району, безоплатним харчуванням охоплено 5633 дитини (39%), у 

тому числі - 5331 учень 1-4 класів (100 %):  

 4 учні із числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування;  

 1 учень з малозабезпечених сімей; 

 81 учень з числа дітей-інвалідів та з особливими освітніми  потребами; 

 71 учень із сімей учасників антитерористичної операції; 

 91 учень з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

 19 учнів з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Харчування учнів, які не належать до пільгових категорій, здійснюється за 

кошти батьків.  

Дистанційне навчання. У зв’язку з встановленням карантину та 

запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів, з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, масове навчання дітей все частіше стало 

проходити з використанням технологій дистанційного навчання. У закладах 

загальної середньої освіти району використовуються різні інструменти для 

безперервного навчання дітей: електронна пошта, соціальні мережі (Facebook), 

месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram) тощо. Усі школи Печерського району 

протягом навчального року оволоділи інструментарієм дистанційного формату 

освітнього процесу. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи у 2021 році було придбання ноутбуків 
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для педагогічних працівників за кошти субвенції, спрямовані на боротьбу з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та 

її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти. 

Було закуплено 248 шт. ноутбуків. 

Зовнішнє незалежне оцінювання. Починаючи з 24 травня до 10 червня 2021 

року на базі 6 закладів загальної середньої освіти району тривало зовнішнє 

незалежне оцінювання. У пунктах тестування Печерського району працювало 108 

аудиторій, було залучено більше 300 працівників, ЗНО складали 5088 учасників. 

За підсумками ЗНО-2021 23 учні закладів загальної середньої освіти району 

отримали 200 балів (Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» – 7, 

Природничо-науковий ліцей № 145 – 5, Спеціалізована школа № 89 – 2, 

Український гуманітарний ліцей – 2, Гімназія № 32 «Успіх» – 1, Ліцей 

міжнародних відносин № 51 – 1, Кловський ліцей № 77 – 1, школа І-ІІІ ступенів  

№ 78 – 1, Спеціалізована школа № 88 – 1, ТОВ «НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА» – 1, 

Міжнародна українська школа – 1).  

Робота з обдарованими дітьми. 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. 

Протягом січня-березня 2021 року учні закладів освіти району брали участь у 

міських «Інтелектуальних змаганнях учнів «Ерудит-2021» з фізики, іспанської 

мови, інформаційних (офісних) технологій, української мови та літератури, 

англійської мови, економіки, біології, екології, географії, математики, історії, 

фізики, хімії та вибороли 725 призових місць. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями у 2021 року Всеукраїнські олімпіади з 

інформатики, математики, фізики та хімії проводилися онлайн, перемоги у них 

отримали 24 учні закладів освіти району: Києво-Печерський ліцей №171 «Лідер» 

(13 учнів), Природничо-науковий ліцей № 145 (11 учнів). 

У січні 2021 року переможцями XVI Міжнародної Жаутиківської олімпіади з 

математики, фізики та інформатики (Казахстан, м. Алмати) стали 7 учнів 

Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» та 1 учениця Природничо-наукового 

ліцею № 145. 

У січні-лютому 2021 року у міському етапі МАН учні закладів освіти району 

здобули 50 призових місць. Найкращі результати продемонстрували 23 учні 

Українського гуманітарного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка, 13 учнів 

Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» та 6 учнів Природничо-наукового ліцею   

№ 145. У травні 2021 року у онлайн форматі відбувся Всеукраїнський 

конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України (ІІІ етап). Переможні дипломи І ступеню вибороли учні Ліцею 

інформаційних технологій № 79 Жайворонок Дмитро (секція «Кібербезпека» 

відділення комп’ютерних наук), Гімназії № 109 ім. Тараса Шевченка - Хренова 

Ксенія (секція «Біологія людини» відділення хімії та біології),  
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Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» - Кучер Роман (секція «Всесвітня історія» 

відділення історії) та Копчак Олександр (секція «Ботаніка» відділення хімії та 

біології). ІІ місце у конкурсі-захисті посів учень Природничо-наукового ліцею № 

145 Риженко Дмитро (секція «Екологія» відділення екології та аграрних наук). 

Дипломи ІІІ ступеню вибороли дві учениці Українського гуманітарного ліцею КНУ 

ім. Т. Шевченка: Яковенко Анна (секція «Правознавство» відділення філософії та 

суспільствознавства) і Маярчук-Диса Анастасія (секція «Журналістика» відділення 

філософії та суспільствознавства) та учениця Києво-Печерського ліцею № 171 

«Лідер» Кузнєцова Евеліна (секція «Ветеринарія та зоотехнія» відділення екології 

та аграрних наук). 

Учень Природничо-наукового ліцею № 145 Дмитро Риженко здобув золоту 

медаль на Міжнародному конкурсі молодих винахідників (International Young 

Inventors Awards – IYIA, Індонезія)з роботою МАН (секція «Ботаніка. Зоологія, 

ветеринарія та зоотехнія» відділення екології та аграрних наук).  

У жовтні 2021 року команда Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» 

виборола диплом третього ступеню в першій Всеукраїнській командній олімпіаді з 

інформатики VKOI-2021 та другого ступеню у Всеукраїнській олімпіаді з 

програмування ACM-ICPC. 

Учні Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» продемонстрували чудові 

досягнення у 2021 році: Анна Петрусенко виборола срібну медаль на Міжнародній 

олімпіаді з астрофізики та астрономії, Наумець Захар здобув золоту медаль на 62-ій 

Міжнародній математичній олімпіаді, а Ігор Холомєєв, отримав золоту медаль на 

55-ій Міжнародній Менделєєвській олімпіаді з хімії та срібну на 53-ій 

Міжнародній олімпіаді з хімії в Японії. Учениця Природничо-наукового ліцею    

№ 145 Єлизавета Горох виборола срібну медаль на Європейській дівочій олімпіаді 

з інформатики, а учень 9 класу Андрій Смутчак виборов срібну медаль на 5-тій 

Європейській юніорській олімпіаді школярів з інформатики (European Junior 

Olympiad in Informatics - EJOI) у Румунії. 

У листопаді-грудні 2021 року проводився районний конкурс-захист наукових 

робіт Малої академії наук 2021-2022 навчального року участь у якому взяли 49 

учнів з 9 закладів освіти Печерського району. 

Протягом 2021 року учнів та вихованців закладів освіти району залучалися до 

різноманітних конкурсів, фестивалів, марафонів, змагань тощо, мета яких - 

виявлення творчо обдарованих дітей та молоді, розвиток їх потенціалу, виховання 

поваги до традицій свого народу та підвищення рівня мовної освіти. 

Заклади позашкільної освіти. У Печерському районі працює 4 позашкільні 

заклади освіти: 

 Печерський палац дітей та юнацтва. Навчально-виховна діяльність Палацу 

проводиться за такими напрямками: естетичний, декоративно-прикладний, 

організаційно-масовий. У закладі охоплено гуртковою роботою 1889 вихованців у 

132 групах (50 гуртків); 

 Центр культурного, спортивного розвитку дітей, юнацтва та молоді «Арт». 
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Працює за трьома напрямками: художньо-естетичний, науково-технічний, 

спортивно-туристичний, усього в закладі налічується 603 вихованці у 63 групах; 

 Дитячо-юнацька спортивна школа № 1. Культивує 6 видів спорту: 

баскетбол, теніс, настільний теніс, сучасне п’ятиборство, боротьба самбо, футбол. 

У закладі на початок 2021 року виховуються 640 юних спортсменів у 55 групах;  

 Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа № 9. Культивує плавання 

та водне поло. У закладі отримують позашкільну освіту 161 дитина у 18 групах.  

Протягом 2021 року вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

Печерського району внесли великий внесок у скарбничку перемог району: на 

чемпіонаті міста Києва з боротьби самбо серед чоловіків та жінок представники 

ДЮСШ № 1 вибороли 5 золотих, 1 срібну та 4 бронзові медалі, вихованки 

СДЮСШОР № 9 у складі збірної команди міста Києва стали Чемпіонками України 

з водного поло серед юніорок, спортсмени ДЮСШ № 1 вибороли «Золотий» 

командний кубок Чемпіонату України з боротьби самбо, вихованки цієї ж школи 

вибороли золоті медалі на відкритому чемпіонаті міста Києва з настільного тенісу. 

На фінальній зустрічі ХХІІІ Всеукраїнського турніру «Пам’ять» з боротьби самбо 

вихованці Дитячо-юнацької спортивної школи № 1 вибороли перше місце у своїй 

ваговій категорії. На заключній грі Чемпіонату України з водного поло серед жінок 

збірна команда СДЮСШОР № 9 посіла друге місце. 

Заклади дошкільної освіти. У районі функціонує 43 заклади дошкільної 

освіти: 27 комунальної форми власності, 3 відомчих, 13 приватних, у яких 

здобувають дошкільну освіту 3212 дітей.  

З 27 закладів комунальної форми власності: 19 – загального розвитку;          

5 – комбінованого типу; 3 – компенсуючого, у тому числі: (санаторних – 2, 

спеціалізований – 1). 

До закладів дошкільної освіти комунальної форми власності зараховано 2512 

дітей дошкільного віку. 

У закладах дошкільної освіти № 141, 273 та 720 функціонує п’ять груп з 

інклюзивною формою навчання та виховання для дітей з особливими освітніми 

потребами. Також 5 груп у закладі дошкільної освіти № 265 для дітей з латентною 

туберкульозною інфекцією та 5 груп у закладі дошкільної освіти № 424 для дітей, 

які часто хворіють. 

Відповідно до попередньої комплектації груп у закладах дошкільної освіти на 

2021-2022 навчальний рік планово розраховано на 2672 дитини, при розрахунковій 

потужності функціонуючих закладів дошкільної освіти комунальної форми 

власності – 2269 місць. Однак, за рахунок відповідної матеріально-технічної бази у 

закладах дошкільної освіти створені належні умови щодо можливості зарахування 

дітей понад діючу потужність. 

З підтвердженою реєстрацією в місті Києві, що зареєстровані в СЕЗ - 484 

дитини. На поточний навчальний рік першочергово бажають бути зараховані в 

заклади дошкільної освіти Печерського району- 448 дітей. 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» у районі продовжується 
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робота щодо максимального охоплення дітей дошкільною освітою.  

Щороку вивчається соціально-економічний стан сімей та постійно 

оновлюються аналітичні дані про соціальний статус сімей. У закладах дошкільної 

освіти району – 159 дітей з багатодітних родин, 10 дітей-інвалідів.  

У зв’язку з обставинами, що склалися у східних регіонах України на сьогодні 

в 27-ми закладах дошкільної освіти здобуває дошкільну освіту 130 дітей ВПО та 98 

дітей учасників АТО. 

Охорона праці та цивільний захист. Питанням безпечної роботи закладів 

освіти району приділяється значна увага. Одне з таких питань - протипожежна 

безпека. З цією метою 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.  

У 2021 році було передбачені кошти на протипожежні заходи в сумі 8667,0 

тис. грн. Розроблено робочу документацію та здійснено улаштування системи 

пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією 

людей в ЗЗСО № 5, ЗЗСО №75, ЗЗСО №133, ЗЗСО №145, ЗЗСО №117, 

Українському Гуманітарному ліцеї. 

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. 

Інженерно-господарча діяльність. Відповідно до розпорядження Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 84 «Про 

капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних 

коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації» (зі змінами), 

у закладах освіти Печерського району виконані наступні роботи: 

 Капітальний ремонт фасаду ЗДО № 377 (вул. Шота Руставелі, 6); 

 Благоустрій території ЗДО № 205 (вул. Московська, 39-А), ЗДО № 457 (вул. 

Чигоріна, 61); 

 Капітальний ремонт вхідної групи ЗДО № 1 (пров. Аскольдів, 5); 

 Капітальний ремонт приміщень ЗЗСО № 84 (бульв. Лесі Українки, 32-А); 

 Капітальний ремонт санвузлів ЗЗСО № 5 (вул. Тимірязєвська, 36); 

 Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ЗЗСО № 51 (вул. 

Пилипа Орлика, 13), ЗЗСО № 47 (вул. Іоанна Павла ІІ, 14/21). 

 Благоустрій територій ЗЗСО № 77 (вул. Шовковична, 25); 

 Капітальний ремонт будівлі з підсиленням несучих конструкцій ЗЗСО                

№ 78 (вул. Шота Руставелі, 47); 
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 Капітальний ремонт укріплення схилу з підсиленням несучих конструкцій 

- Палац дітей та юнацтва (вул. Дарвіна, 2). 

У 2021 році виконано поточний ремонт їдалень (Ліцей міжнародних відносин 

№51, Гімназія №109 ім. Т. Шевченка, школа І-ІІІ ступенів №134 ім. Ю.О. Гагаріна,      

школа І-ІІІ ступенів № 84), внутрішніх приміщень, проведено благоустрій 

території у 21 закладі загальної середньої освіти та у 19 закладах дошкільної 

освіти. 

 

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.  

Виконання функцій, у частині, соціальної політики в Печерському районі 

покладено на Управління соціального захисту населення Печерської районної в 

місті Києві державної адміністрації. 

У Печерському районі на обліку в управлінні соціального захисту населення 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації перебуває 6565 

одержувачів державної соціальної допомоги та компенсації, передбачених чинним 

законодавством України.  

Станом на кінець звітного періоду на обліку в управлінні соціального захисту 

населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації перебуває: 

 1136 учасників антитерористичної операції; 

 2612 осіб, які є членами сімей учасників АТО; 

 8 сімей загиблих під час участі в АТО;  

 97 учасників АТО/ООС, що мають статус особи з інвалідністю внаслідок 

війни. 

Рішенням Київської міської ради від 09.12.2014 № 525/525 (зі змінами) на 

управління соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації покладено функції прийому заяв та призначення 

щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг киянам зазначеної категорії.  

Протягом 2021 року за зазначеною допомогою звернулось 13 осіб вказаної 

категорії, яким така допомога призначена. 

На обліку в управлінні соціального захисту населення Печерської районної в 

місті Києві державної адміністрації для отримання путівок на оздоровлення дітей 

перебуває 268 родин учасників АТО/ООС. 

Забезпечення путівками дітей киян-учасників антитерористичної операції 

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

здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва відповідно до 
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Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510 «Про затвердження 

міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019 – 2021 роки» та 

«Порядку оздоровлення дітей киян-учасників антитерористичної операції віком до 

14 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків», затвердженого 

рішенням Київради від 26.04.2018 № 797/4861. 

У 2021 році оздоровлено в санаторно-курортних закладах України 123 особи 

(69 дітей учасників АТО/ООС у супроводі 54 осіб з числа членів сімей учасників 

АТО/ООС). 

Організація роботи по забезпеченню санаторно-курортним лікуванням 

учасників АТО/ООС здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників 

Революції Гідності та учасників антитерористичної операції санаторно-курортним 

лікуванням» (зі змінами). 

До управління соціального захисту населення Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням 

звернулось 9 демобілізованих учасників АТО/ООС, з них 1 особа, що має статус 

особи з інвалідністю внаслідок війни. Загальна сума фінансування, що передбачена 

на 2021 рік – 132 426,00 грн, кошти використані в повному обсязі. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 497 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників АТО та постраждалих 

учасників Революції Гідності», управлінням соціального захисту населення 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації у 2021 році направлено 

для отримання послуг психологічної реабілітації 16 учасників АТО/ООС. Загальна 

сума фінансування, що передбачена на 2021 рік – 209 488,00 грн, кошти використані 

в повному обсязі.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №179 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або 

відставку)» (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 

13.10.2015 № 837) для проходження професійного навчання протягом 2021 року 

звернулось 15 учасників АТО/ООС, які були направлені для проходження 

професійного навчання та пройшли зазначений курс в повному обсязі. Загальна 

сума фінансування, що передбачена на 2021 рік – 132 885,00 грн, кошти використані 

в повному обсязі. 

Протягом 2021 року проведено 3 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 у зазначеній операції та потребують 
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поліпшення житлових умов для призначення грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення. 

У Печерській райдержадміністрації проведено сім засідань 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). Комісією розглянуто 3 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, даною Комісією 

проведено перерахунок раніше призначеної грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення 12 заявникам. 

Протягом січня – грудня 2021 року керуючись рішенням Київської міської ради 

від 18.12.2018  № 459/6510 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. 

Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» та рішення Київської міської ради від 

20.12.2018 № 549/6600 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної 

електронної картки «Картка киянина» здійснено ідентифікацію, реєстрацію та облік 

громадян, які зареєстровані в місті Києві та мають право на пільги, доплати, 

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

доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), внутрішньо переміщених осіб (осіб, 

облікованим у місті Києві, як переміщені з тимчасово окупованої території України 

або району проведення антитерористичної операції/операції об`єднаних сил) для 

3530 осіб окремої категорії громадян. 

Відповідно до Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги 

малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 04.04.2019 № 67 за період 2021 року прийнято та опрацьовано 898 

заяв від громадян Печерського району. Призначено одноразову адресну матеріальну 

допомогу 789 громадянам. Виплачено коштів на загальну суму 1 974 974,00,00 грн. 

За 2021 рік прийнято 2532 особи з заявами та документами для призначення 

різних видів допомоги та компенсацій сім’ям з дітьми, особам з інвалідністю, 

допомоги на догляд тощо відповідно до Закону України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми», Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», Закону України «Про державну 

соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю», Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» та інших законів України та постанов Кабінету Міністрів 

України. 
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Протягом 2021 року прийнято 2131 звернення для призначення житлової 

субсидії відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, що 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 із 

змінами. 

Також за 2021 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

25.11.2020 № 1180 «Деякі питання надання при народженні дитини одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка» прийнято 5 осіб для отримання зазначеної 

натуральної допомоги та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

20.07.2020 № 744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації 

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» прийнято 499 осіб для 

отримання грошової компенсації. 

Відповідно до звернення громадян протягом 2021 року видано 871 довідок про 

отримання (неотримання) державних соціальних допомог, видано 88 посвідчень 

отримувачам допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та Закону 

України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, 

та особам з інвалідністю».  

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»  

призначено допомогу 1052 особам, а саме: 

 допомога у зв’язку з вагітністю та пологами - 137; 

 допомога при народженні дитини - 756; 

 допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - 26; 

 допомога на дітей одиноким матерям - 127; 

 допомога при усиновленні дитини - 5; 

 допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною – 1. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 № 250 

«Про затвердження Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях» 72 багатодітним сім’ям призначено допомогу. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. № 68 

«Про затвердження Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною 

до трьох років «муніципальна няня» призначено компенсацію 12 особам. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 744 

«Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної 

допомоги «пакунок малюка» 427 особам призначено компенсацію. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №189 «Про 

затвердження Порядку призначення і виплати тимчасової державної допомоги 

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості 

утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» 1 особі призначено 

допомогу. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 №552 «Про 

затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-2019-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-2019-%D0%BF#n12
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батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за 

дитиною» як отримувач допомоги перебуває 1 мати – вихователь на 10 дітей. 

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» призначено державну соціальну допомогу 142 

малозабезпеченим сім'ям. 

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» – 115 особам призначено 

допомогу. 

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» 185 особам призначено допомогу. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 

«Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає 

разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за 

висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього 

догляду, на догляд за ним» 68 особам призначено допомогу. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 

«Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» 36 особам призначено 

компенсацію. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 

«Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для 

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

послуг» 526 особам призначено допомогу.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати 

померлого» 54 особам призначено допомогу. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2017                  

№ 256 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги 

непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю» одноразову матеріальну допомогу призначено 25 особам.  

Відмовлено у призначенні державної соціальної допомоги 64 особам.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 

«Про облік внутрішньо переміщених осіб», взято на облік 7 312 осіб: з них по 

категоріям: осіб на пенсії – 1944; осіб працездатного віку – 4025; дітей – 1090; осіб з 

інвалідністю – 253. 

Прийнято заяв від 581 сім′ї на щомісячну адресну допомогу внутрішньо 

переміщеним особам, відповідно до Порядку надання щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505. 
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Управлінням соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації за період 2021 року було проведено 112 обстежень 

матеріально-побутових умов для призначення субсидій та соціальної допомоги 

відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, 

Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001                    № 1751, 

Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020       № 859, 

Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 79, Порядку виплати допомоги на 

дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.03.2019 № 250, Порядку надання щомісячної грошової 

допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує 

стороннього догляду, на догляд за нею, затвердженого  постановою Кабінету 

Міністрів України від 02.08.2000 № 1192. 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 621 та від 

21.10.1995 № 848, рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510 та 

розпорядження КМДА від 19.08.2010 № 633 в Печерському районі забезпечено 

оформлення документів на призначення житлових субсидій, одноразової 

матеріальної допомоги з міського бюджету на дому для громадян з обмеженими 

фізичними можливостями, які за станом здоров’я або з інших поважних причин не 

можуть особисто звернутися до управління соціального захисту населення 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.  

Станом на кінець звітного періоду в Печерському районі користуються 

житловою субсидією, зокрема:  

 в опалювальний період 2021-2022 роки 3000 домогосподарств: з них у 

розмірі більше 0 грн мають субсидію 2756 домогосподарств, у решти 244 

домогосподарств субсидія становить 0 грн. Максимальний розмір субсидії 

становить 4215,90 грн, середній розмір – 1327,27 грн. Кількість осіб у 

домогосподарствах, які користуються житловою субсидією складає 4120 громадян, 

з них працездатних - 721 особа, непрацездатних - 3143 особи, неповнолітніх – 256 

осіб; 

 в неопалювальний період (травень-вересень 2021 року) 2895 

домогосподарств: з них у розмірі більше 0 грн мають субсидію 1905 

домогосподарств, у решти 990 домогосподарств субсидія становить 0 грн. 

Максимальний розмір субсидії становить 2304,67 грн, середній розмір – 461,83 грн. 

Кількість осіб у домогосподарствах, які користуються житловою субсидією складає 
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3922 громадянина, з них працездатних - 639 осіб, непрацездатних - 3047 осіб, 

неповнолітніх – 236 осіб. 

Протягом січня-грудня 2021 року в Печерському районі нараховано житлову 

субсидію 3979 домогосподарствам у грошовій формі на загальну суму  35930702,78 

грн. 

Станом на 31.12.2021 у Печерському районі міста Києва на обліку перебуває 

19206 пільговиків, які користуються соціальними пільгами, що регулюються 

законодавчими та нормативно-правовими актами, в тому числі: 

 учасників бойових дій – 884; 

 учасників війни – 449; 

 членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни – 555; 

 осіб з інвалідністю внаслідок війни 1-3 групи – 428; 

 осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною та з особливими       

трудовими заслугами та їх вдови – 39; 

 постраждалий учасник Революції Гідності – 13; 

 жертв нацистських переслідувань – 16; 

 ветеранів військової служби – 984; 

 інваліди військової служби – 18; 

 дітей війни – 7065; 

 осіб ЧАЕС – 1511; 

 багатодітних сімей та дітей з багатодітних сімей – 984; 

 ветеранів праці – 12892; 

 пенсіонерів за віком – 12563. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання 

надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у 

грошовій формі» (із змінами) запроваджено надання пільг з оплати 

житлово-комунальних послуг у грошовій формі з 1 жовтня 2019 року. 

Вказаною Постановою затверджено Порядок надання пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг у грошовій формі, внесено зміни до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України, визначено механізм надання таких пільг та операційні 

дії щодо виплати пільги у грошовій безготівковій та у готівковій формі. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України                                 

від 17.04.2019 № 373 управління соціального захисту населення Печерської 

райдержадміністрації щомісячно нараховує пільги на житлово-комунальні послуги 

на підставі Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на 

пільги. 

Виплата розрахованої суми пільги здійснюється або у грошовій безготівковій 

формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в                  

АТ «Ощадбанк», або у готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок 
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пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку та через виплатні об’єкти 

АТ «Укрпошта».  

За 2021 рік нараховано пільг у грошовій формі 4069 пільговикам на загальну 

суму 38 524 643,37 грн.  

На виконання Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних 

виплат» проведено верифікацію 4529 особових справ пільговиків та здійснено 

прийом пільгових категорій громадян – 2003 особи. 

На обліку в управлінні соціального захисту населення Печерської 

райдержадміністрації перебуває 326 підприємств, установ                             

та організацій Печерського району, на яких працює 2290 осіб, яким виплачуються 

передбачені законодавством компенсації. За 2021 рік на зазначені цілі виплачено 27 

070 705,00 грн. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1045 

«Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів» проведені виплати соціальної стипендії студентам 

(курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти. 

Призначення та виплата соціальних стипендій проводиться студентам 

(курсантам) навчальних закладів фахової передвищої та вищої освіти, які 

навчаються за денною формою за державним замовленням, виплачується соціальна 

стипендія студентам з числа: 

1)дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

2)осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до Закону 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»; 

3)осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 

бойових дій; 

4)дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції; 

5)дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 

протесту; 

6)дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;  

7)осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для 

студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з 

малозабезпечених сімей; 

8)дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю I-III групи; 

9)студентів (курсантів) із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу 

малозабезпеченим сім’ям; 

10)осіб з інвалідністю внаслідок війни; 

11)дітей померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або 

осіб з інвалідністю внаслідок війни. 

На обліку в управлінні соціального захисту населення Печерської 

райдержадміністрації перебуває 12 навчальних закладів фахової передвищої та 
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вищої освіти, соціальна стипендія виплачується 1086 студентам. 

За 2021 рік профінансовано виплату соціальних стипендій на загальну суму   

19 703 205,37 грн.  

Продовжується робота, спрямована на покращення життя осіб з інвалідністю. 

Видано 20 палиць, 8 милиць та 416 направлення на отримання інвалідами 

ортопедичних виробів, в тому числі 189 за міською цільовою програмою «Турбота. 

Назустріч киянам». 

Укладено 26 договорів з підприємствами на забезпечення осіб з інвалідністю 

технічними засобами реабілітації. 

До Централізованого банку даних з проблем інвалідності внесено інформацію 

на: 

 189 осіб щодо необхідності забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації (вперше та повторно); 

 59 осіб для внесення пільг по «Укрзалізниці». 

За звітний період видано 89 посвідчень, зокрема: 

 ветеранам праці - 40; 

 особам з інвалідністю внаслідок війни - 48 та 9 вкладок до них; 

 членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни – 1. 

Видано 13 тимчасових довідок: 

 членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни – 4; 

 особам з інвалідністю внаслідок війни – 8; 

 учасникам війни – 1. 

Видано 18 талонів на пільговий проїзд по Україні із 100% знижкою та                 

11 талонів із 50% знижкою. 

Сформовано та направлено до Київського міського центру по нарахуванню та 

здійсненню соціальних виплат 30 особових справ для отримання допомоги до 5 

травня, з них: 

 учасникам Революції Гідності – 13; 

 членам сім’ї загиблих – 13; 

 учасникам війни – 4. 

На виконання Наказу Департаменту соціальної політики від 12.03.2019                  

№ 41 з початку 2021 року управлінням соціального захисту населення Печерської 

райдержадміністрації видано 1752 особам (в тому числі дорослі – 1610, діти – 142) 

засобів особистої гігієни для осіб, які потребували зазначеної допомоги відповідно 

до медичних висновків. 

Станом на кінець звітного періоду на обліку в управлінні соціального захисту 

населення Печерської райдержадміністрації перебуває 1938 громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема: 

 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС –1157; 

 потерпілих від Чорнобильської катастрофи – 342; 

 дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 189; 

 дружин (чоловіків), опікунів дітей померлих громадян – 250. 
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Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» 1403 особи отримують 

компенсаційні виплати. 

До Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних 

виплат Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлені списки для виплати 

щорічної допомоги на оздоровлення за 2021 рік 1231 особі, постраждалій внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016              

№ 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в управлінні соціального 

захисту населення Печерської райдержадміністрації перебуває на обліку на 

санаторно-курортне оздоровлення: 

Договори 2021 

Перебуває на 

обліку 

Надано фінансування 

грн 

Укладено 

договорів 

Сума 

грн 

105 578504 69 570078,00 

Верифікація - 69 договорів. 

Виплата 2021 

Кількість осіб 

Сума за 

невикористану 

путівку, грн 

Загальна сума, грн 

5 619,00 3095,00 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про 

затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких 

категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту 

населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими 

органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад» на 

обліку в управлінні соціального захисту населення Печерської райдержадміністрації 

на санаторно-курортне лікування перебувають: 

Договори для осіб з інвалідністю у 2021 році 

Перебуває на обліку 
Надано 

фінансування, грн 

Укладено 

договорів 
Сума, грн 

509 258230,00 21 174636,00 

в т.ч. 

4 спинально-хворих 

в т.ч. 

50330,00 
2 50330,00 

  23 224966,00 

Верифікація - 23 договори. 

Путівки Міністерства соціальної політки України для осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, членам родини загиблого, ветеранам війни та учасникам бойових 

дій: 
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2021 

Перебувало на обліку Отримано путівок Видано путівок 

160 14 14 

На виконання міської цільової програми «Турбота». Назустріч киянам» на 

2019-2021 роки» (наказ департаменту соціальної політики від 12.03.2019 № 44) 

управлінням соціального захисту населення Печерської райдержадміністрації 

отримано та реалізовано путівки на санаторно-курортне оздоровлення для 

незахищених верств населення: ветеранів праці, ветеранів війни, учасників бойових 

дій, членів родини загиблого, ветеранів армії, інвалідів загального захворювання, 

інвалідів війни: 

Путівки «Турбота» 2021 

Статус осіб Перебуває на обліку Отримано путівок 
Реалізовано 

путівок 

Особи з інвалідністю 578 28 25 

Особи без 

інвалідністю 
675 125 78 

  153 103 

Не реалізовано 50 

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150 «Про 

затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової 

компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного 

санаторно-курортного лікування» управлінням соціального захисту населення 

Печерської райдержадміністрації виплачена компенсація замість путівки особам з 

інвалідністю загального захворювання: 

Виплата 2021 

Кількість 

осіб 

Група 

інвалідності 

Сума за невикористану 

путівку, грн 
Загальна сума, грн 

4 1, 2 464,00 1856,00 

1 3 310,00 310,00 

5   2166,00 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 785 «Про 

затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості 

санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян» управлінням 

соціального захисту населення Печерської райдержадміністрації виплачена грошова 

компенсація особам з інвалідністю внаслідок війни: 

Кількість осіб 
Група 

інвалідності 

Сума за невикористану 

путівку, грн 

Загальна сума, 

грн 

21 1, 2 619,00 12999,00 

5 3 464,00 2320,00 

26   15319,00 
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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 

проєктів, 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). 

У 2021 році за результатами конкурсного відбору 8 проєктів від 7 громадських 

організацій отримали фінансову підтримку з бюджету міста Києва на реалізацію 

розроблених ними проєктів на загальну суму 620 400 грн. 

Важливим напрямом співпраці районної влади з громадськими організаціями 

залишається проведення на належному організаційному рівні соціальних заходів до 

державних свят та визначних дат, що дає змогу залучити широке коло громадськості 

до вшанування захисників України усіх поколінь, увічнення пам'яті жертв війни, а 

також консолідації суспільства та утвердження ідеалів миру. 

У звітному періоді до управління соціального захисту населення Печерської 

райдержадміністрації надійшло 302 заяви щодо отримання соціальних послуг. 

Відповідно до вимог Закону України «Про соціальні послуги», Порядку організації 

надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету міністрів України 

від 01.06.2020 №587, прийнято 341 рішення про надання/відмову у наданні 

соціальних послуг. 

У звітному періоді управлінням соціального захисту населення Печерської 

райдержадміністрації зареєстровано 182 колективних договори. 

За статистичними даними станом на 01.12.2021 заборгованість                        

із виплати заробітної плати складала 209,1 млн грн на 26 підприємствах району, в 

тому числі на 25 економічно – активних підприємствах на загальну суму 208,5 млн 

грн. 

За оперативними даними станом на 31.12.2021 заборгованість                         

із виплати заробітної плати складає 199,4 млн грн на 23 підприємствах району, в 

тому числі, на 22 економічно – активних підприємствах на загальну суму 198,8 млн 

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 2021 року проведено 7 засідань комісії з питань 
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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 6 засідань 

міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення дотримання державних гарантій з 

оплати праці в Печерському районі. 

Протягом 2021 року укладено та затверджено графіки погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати на 6 підприємствах району; погашено 

заборгованості із заробітної плати на загальну суму 223,5 млн грн. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА 

КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ В ПЕЧЕРСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

У Печерській районній в місті Києві державній адміністрації станом на кінець 

звітного періоду на квартирному обліку перебували 2402 родини, з них:  

 за позачерговим списком 162 родини; 

 за першочерговим списком 694 родини; 

 за загальною чергою 1546 родин. 

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 родин. 

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 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 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 вищезазначених комісій 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. 

Протягом звітного періоду було забезпечено житлом 14 родин квартирного 

обліку у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 



41 

 

Також протягом 2021 року: 

 підготовлено 87 проєктів розпоряджень Печерської райдержадміністрації 

про зарахування, внесення змін та зняття з черги квартирного обліку працівників 

підприємств, установ та організацій Печерського району; 

 підготовлено 167 проєктів розпоряджень Печерської райдержадміністрації 

про затвердження рішення про надання жилої та службової площі, в тому числі 

працівникам підприємств, установ та організацій 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; 

 підготовлено 32 проєкти розпоряджень Печерської райдержадміністрації 

про включення/виключення жилої площі з числа службової та внесення змін до 

розпоряджень; 

 видано 1099 довідок, з них про перебування на черзі квартирного обліку 825 

черговикам та 274 про не перебування на черзі квартирного обліку Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації; 

 видано 10 ордерів мешканцям гуртожитків, що розташовані в Печерському 

районі. 

 

ВЗАЄМОДІЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В 

МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ІЗ ПРАВООХОРОННИМИ 

ОРГАНАМИ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 

Протягом 2021 року проводилася робота 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. 

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.  

Протягом звітного року направлено 2 повідомлення до Національного 

агентства з питань запобігання корупції щодо неподання або несвоєчасного подання 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування у 2020 році. 

Відповідальними особами Печерської райдержадміністрації проведено 

опрацювання результатів спеціальних перевірок, проведених Національним 
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агентством запобігання корупції щодо достовірності відомостей, зазначених 

особами, уповноважених на виконання функцій держави. 

19.05.2021 було взято участь в засіданні Постійної комісії Київської міської 

ради з питань дотримання законності, правопорядку та зв'язків із правоохоронними 

органами, на якому було обговорено підготовку проєкту програми «Безпечна 

столиця» на 2022-2024 рр., а також можливість координації дій Києва та області з 

метою протидії злочинності.  

На виконання доручень Київського міського голови від 07.04.2017                   

№ 12114 та від 08.11.2017 № 39928, забезпечувалося невідкладне інформування 

Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про офіційні 

запити, вимоги, виклики до правоохоронних органів, факти здійснення 

процесуальних дій щодо посадових осіб.  

Протягом 2021 року було проведено роботу щодо створення робочої групи з 

оцінки ризиків діяльності апарату Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації, забезпечено звітування про ідентифіковані ризики, результати їх 

оцінки та визначення способів реагування. Разом з тим, в складі робочої групи, було 

розроблено План заходів з реагування на ризики на 2021-2022 роки та ознайомлено 

із визначеними заходами керівників структурних підрозділів апарату Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ЯРМАРКІВ У РАЙОНІ 

 

На території Печерського району обслуговування населення проводиться через 

92 продовольчі магазини, які здійснюють продаж товарів першої необхідності та 8 

супермаркетів, 376 закладів ресторанного господарства, 436 об’єктів 

непродовольчої торгівлі та 407 об’єктів побутового обслуговування.  

На сьогодні у районі споживачу пропонується широкий спектр послуг, 

розрахований на різний рівень доходів населення. 

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.  

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;  
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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).  

У 2021 році за показником рейтингової оцінки діяльності райдержадміністрацій 

«Якість та рівень організації ярмарків» Печерський район посів перше місце серед 

районів міста. 

Також, 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».  

Так, 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 було 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  

У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

У 2021 році Печерській районній в місті Києві державній адміністрації 

підпорядковувалися два комунальних некомерційних підприємства медичного 

профілю: «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району та 

«Консультативно-діагностичний центр» Печерського району. Силами зазначених 

закладів дорослому та дитячому населенню району надається амбулаторна медична 

допомога первинного та вторинного рівнів, забезпечується надання медичних 

послуг працівникам підприємств, організацій, установ району. 

Також у підпорядкуванні райдержадміністрації перебував Госпіталь для 

ветеранів війни «Печерський», який надавав стаціонарну медичну допомогу 

ветеранам війни різних категорій, у тому числі учасникам АТО та ООС. Згідно з 

рішеннями Київської міської ради від 24.10.2019 №6/7579 та від 11.02.2021 №12/53 

Госпіталь було перетворено у комунальне некомерційне підприємство та 

реорганізовано шляхом приєднання до КНП «Київський міський клінічний 



44 

 

госпіталь ветеранів війни». Протягом 2021 року здійснювалася госпіталізація 

пацієнтів до вказаного лікувального закладу з метою попередження 

розповсюдження респіраторної хвороби COVID-19 згідно з  постановою Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 №1236.  

Фінансування медичної галузі. 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).  

Розвиток первинної медико-санітарної допомоги. З метою підвищення 

якості кадрових ресурсів первинної ланки медичної допомоги у 2021 році 

продовжувалося планове навчання лікарів та поступова заміна дільничних 

терапевтів і педіатрів лікарями загальної практики. На завершення року із 67 лікарів, 

які надають первинну медико-санітарну допомогу населенню Печерського району, 

кількість сімейних лікарів становила 47 (70,1%), педіатрів - 15 (22,4%), дільничних 

терапевтів – лише 5 (7,4%). Таким чином, питома вага сімейних лікарів серед тих, 

що надають допомогу первинного рівня, поступово зростає, в той час як кількість 

дільничних терапевтів зменшується. 

До структури КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Печерського району входять 11 амбулаторій. Зазначена кількість амбулаторій на 

даний час є достатньою. Проте, в районі дедалі більше зростає потреба щодо 
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створення в структурі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Печерського району ще однієї амбулаторії в осередку новобудов: (вул. Джона 

Маккейна, Саперне Поле, Велика Васильківська). В 2021 році в оперативне 

управління КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського 

району передано приміщення площею 219 кв.м. на вул. Великій Васильківській, 97. 

Передбачається протягом 2022 року організувати в зазначених приміщеннях ще 

одну амбулаторію загальної практики/сімейної медицини. 

Розпорядженням КМДА від 31.12.2020 №2098 «Про реставрацію будівлі з 

пристосуванням КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського 

району за адресою: вул. Івана Мазепи, 2» у 2021-2022 роках передбачено проведення 

ремонтно-реставраційних робіт у будівлі КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Печерського району м. Києва. Замовником робіт визначено КП 

«Інженерний центр». Роботи передбачено розпочати на початку 2022 року.  

Станом на 31.12.2021 лікарями КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Печерського району підписано 98916 декларацій (76,91% від загальної 

чисельності населення, що проживає на території, яка обслуговується закладом).  

Протягом 2021 року КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Печерського району брало активну участь у виконанні заходів кампанії щодо 

вакцинації населення згідно із Дорожньою картою, затвердженою наказом 

Міністерства охорони здоров′я України від 24.12.2020 №3018. Силами КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району вакциновано проти 

COVID-19 протягом 2021 року 130280 осіб (із загальної кількості 232598 осіб, 

вакцинованих силами закладів районного підпорядкування). 

Розвиток медичної допомоги вторинного рівня. КНП 

«Консультативно-діагностичний центр» Печерського району у 2021 році 

функціонував згідно з договором з Національною службою здоров′я України в 

рамках реалізації Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення». Надання амбулаторної медичної допомоги вторинного 

рівня здійснюється підприємством також в межах міської цільової програми 

«Здоров′я киян» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 12.12.2019 №450/8023. 

Протягом 2021 року КНП «Консультативно-діагностичний центр» Печерського 

району брало активну участь у виконанні заходів кампанії щодо вакцинації 

населення проти COVID-19: вакциновано 102318 осіб (із загальної кількості 

вакцинованих в районі 232598 осіб). 

Впровадження електронних послуг у медичне обслуговування населення.  

Система комунікації КНП «Центр первинної медико - санітарної допомоги» 

Печерського району побудована на основі електронної реєстратури, створеної за 

допомогою Медичної інформаційної системи (МІС) Нelsi me. Вказана система 
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дозволяє пацієнту через власний електронний кабінет в онлайн-режимі обирати собі 

лікаря, записуватись на прийом на певну годину, уникаючи очікування у черзі. 

Медична інформаційна система Helsi me передбачає можливість доступу пацієнта 

до інформації, яку лікар вносить до системи, в тому числі до лікарських призначень, 

плану лікування тощо. Діють також системи електронного рецепту, електронного 

направлення.  

Безкоштовні та пільгові медичні послуги населенню. Забезпечення 

населення району лікарськими засобами для амбулаторного лікування здійснюється 

за наступними напрямками:  

1) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1009 «Про 

внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 

1303» КНП «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району 

уповноважений виписувати безкоштовні рецепти пільговим верствам населення 

району на лікарські препарати. На підставі зазначеної постанови протягом 2021 року 

населенню виписано рецепти на суму 5258268 грн. Розпорядником коштів вказаного 

призначення є Департамент охорони здоров′я КМДА. 

2) в рамках Урядової програми «Доступні ліки» згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.03.2017 № 152 «Про доступність лікарських засобів» 

вартість ліків аптекам відшкодовує Національна служба здоров’я України. 

Відшкодування аптекам вартості безкоштовних для населення ліків за програмою 

«Доступні ліки» здійснює Національна служба здоров’я України. В реалізації 

Урядової програми «Доступні ліки» на території Печерського району беруть участь 

29 аптек різних форм власності. Забезпечення населення безкоштовними ліками за 

Урядовою програмою «Доступні ліки» здійснюється за допомогою електронних 

рецептів. 

Профілактична робота серед населення. У зв’язку з карантинними 

попереджувальними заходами, передбаченими постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами, відповідними протоколами засідань 

Постійної комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Київської міської державної адміністрації, заходи в рамках Всесвітнього 

дня боротьби з онкологічними захворюваннями, Всесвітнього Дня здоров’я, 

Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, Всесвітнього Дня серця, Дня 

цукрового діабету, Дня пам’яті людей, що загинули від ВІЛ, не проводилися.  

Організація профілактичних заходів щодо захисту населення Печерського 

району від захворювань на грип та інші гострі респіраторні інфекції в епідемічний 

період 2021 - 2022 років здійснюється у відповідності до розпорядження голови 
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Київської міської державної адміністрації від 26.11.2021 №2455 «Про організацію 

профілактичних заходів щодо захисту населення міста Києва від захворювань на 

грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в епідемічний сезон 2021-2022 років». 

Протягом зазначеного сезону мешканці Печерського району мали можливість 

щепитися проти грипу у щеплювальних кабінетах КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Печерського району, придбавши вакцину за власні 

кошти. Так, вакцинами проти грипу виробництва Франції, Нідерландів, Південної 

Кореї було щеплено 126 мешканців, з них 23 дитини. Для населення з групи 

підвищеного медичного ризику щодо захворювання на грип (5,8 тис. осіб) кошти з 

міського бюджету на придбання вакцин не виділялися. 

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). 

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 місця для проведення вакцинації членів організованих колективів.  

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ РОЗВИТКУ 

КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

На території Печерського району розташовано 654 пам’яток історії, 

архітектури і містобудування, культури і мистецтва, археології, садово-паркового та 

монументального мистецтва, працює 64 колективи різновідомчих закладів культури 

і мистецтва. 

У звітному році по галузі «Культура і мистецтво» касові видатки склали           

114,4 млн. грн. Одними з основних напрямків діяльності є виконання Комплексної 

цільової програми «Столична культура: 2019 – 2021 роки», затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508. 

По підпрограмі «Київ музейно-просвітницький» у 2021 році здійснено 

капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. А. Макаренка (вул. Шовковична, 

46-48) на суму 961,2 тис. грн. 

Здійснено поповнення фондів інформаційних ресурсів бібліотек у кількості 

5,29 тис. примірників на суму 725,6 тис. грн. 
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Для забезпечення бібліотек основними засобами за депутатські кошти на суму 

375,5 тис. грн придбані ноутбуки, принтери, меблі, мультимедійні проектори та 

проекційні екрани, мобільний кондиціонер, пилосос, водонагрівач тощо. 

По підпрограмі «Київ мистецький» (реалізація культурно-мистецьких проєктів 

у Печерському районі міста Києва) у 2021 році реалізовано 5 культурно-мистецьких 

проєктів на суму 264,9 тис. грн. Це районні культурно-мистецькі програми з нагоди 

Дня пам’яті і примирення та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня 

столиці та Дня Києва, 30-ої річниці незалежності України, Дня захисника і 

захисниць України та Новорічних і Різдвяних свят. У 2021 році в районних заходах 

брали участь 7,9 тис. відвідувачів. 

Відповідно до підпрограми «Мистецька освіта» Міської комплексної цільової 

програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки», затвердженої рішенням Київської міської 

ради від 18.12.2018 № 467/6518, у 2021 році для забезпечення роботи дитячих 

музичних шкіл Печерського району профінансовано придбання предметів, 

матеріалів, обладнання, комп’ютерної техніки та предметів довгострокового 

користування та оплачені послуги по загальному і спеціальному фонду бюджету на 

суму 820,8 тис. грн. 

В якості спонсорської допомоги на кошти, які зібрали батьки учнів, дитяча 

музична школа № 10 отримала концертний рояль на суму 950,0 тис. грн.  

Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів 

забезпечив дитячі музичні школи Печерського району музичною учбовою 

літературою у кількості 529 примірників на суму 54,3 тис. грн. 

У 2021 році здійснено капітальні ремонти дитячих музичних шкіл № 4 імені 

Д.Д. Шостаковича та № 28 на суму 12,63 млн. грн. Для Дитячої музичної школи  

відкрито нове сучасне приміщення площею 178, 5 на пров. Виноградній 1/11. 

Організація та проведення масових культурно-мистецьких заходів у 

Печерському район. 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 проведені 5 заходів на суму 264,9 тис. грн. 

6 травня 2021 року відбулась культурно-мистецька програма до Дня пам’яті та 

примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в актовій залі 

Печерської райдержадміністрації для ветеранів Другої світової війни, членів 

громадської організації ветеранів Печерського району, дітей війни, що є членами 

громадської організації малолітніх в’язнів-жертв нацизму, ветеранів району, що 

перебувають на обслуговуванні в районному територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). Під час проведення заходу відбулось 

підписання Угоди про співпрацю між Печерською районною в місті Києві 

державною адміністрацією та Організацією ветеранів Печерського району міста 

Києва. 
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29 травня 2021 року відбулась культурно-мистецька програма «Мій Києве 

славний, мій граде ясний» до Дня столиці та Дня Києва на алеї вулиці Липської біля 

Київського академічного театру юного глядача на Липках. 

До Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України 

23-24 серпня 2021 року організовано проведення культурно-мистецької програми до 

Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України (концертний виступ на 

урочистому піднятті Державного Прапору України біля райдержадміністрації та 

культурно-мистецька програма «Україно моя» до 30-річчя Незалежності України у 

Національному історико-культурному музеї Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 

24А)). 

З нагоди відзначення Дня захисника і захисниць України 12 жовтня 2021 року 

організовано концертну програму за участі Київського академічного ансамблю 

української музики «Дніпро», народних артистів України Олени Кулик та 

Любомира Матейка у приміщенні Національного музею історії України у Другій 

світовій війні.  

13 жовтня 2021 року відбулося урочисте відкриття виставки «Доля й слава 

України». На виставці були представлені роботи відомої волонтерки Мар’яни 

Доріченко: майстерно, художньо розписані гільзи, воєнна атрибутика. Також 

тематичні картини мисткині Беати Куркуль, яка відтворила реальні події з життя 

військовослужбовців та малюнки вихованців клубів за місцем проживання. 

Важливим та цікавим елементом заходу стала також виставка художньої літератури, 

авторами якої є ветерани АТО, ООС, волонтери. Презентовані книжки після 

закриття виставки передані в Центральну бібліотеку                              ім. 

М. Салтикова-Щедріна Печерського району. 

1 грудня 2021 року сьомий рік поспіль урочисто відкрила двері Резиденція 

святого Миколая у Великій лаврській дзвіниці. На відкриття були запрошені діти 

пільгових категорій, вихованці дитячого будинку сімейного типу Печерського 

району.  

19 грудня 2021 року на святковій новорічній локації «Новорічне диво» (площа 

перед Печерською райдержадміністрацією) відбулося пригодницьке інтерактивне 

дійство до Дня Святого Миколая. В програмі свята: засвічення головної ялинки 

Печерського району, зустріч із Святим Миколаєм, активності з ляльками-велетнями, 

колядки, щедрівки, новорічні пісні, неонове шоу, майстер класи для дітей. Окрім 

того, можна було загадати бажання в чарівній арочці, помріяти на зорі нашого 

ілюмінаційного неба, зробити фото на пам’ять. 

21 грудня 2021 року відбулося відкриття спільного проєкту Мистецького 

центру «Шоколадний будинок», Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації, Головного українського аукціону для колекціонерів - виставки 

новорічно-різдвяної ретро-листівки. На виставці представлено більше 200 листівок 
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та конвертів із новорічною символікою різних країн світу періоду початку ХІХ – 

кінця ХХ ст. Найстаріша з них виготовлена у 1900 році.  

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

Національному академічному драматичному театрі імені І. Франка. 

Заходи відбулись з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2». 

Централізована бібліотечна система Печерського району м. Києва. 

Протягом 2021 року в бібліотеках Централізованої бібліотечної системи 

Печерського району відбулося 560 заходів різноманітної тематики, які відвідали 

13602 мешканця району та міста. Серед них – понад 555 тематичних виставок до 

державних свят, визначних дат та ювілеїв та 211 заходів, організованих онлайн, які 

відвідали – 5183 учасників.  

Протягом 2021 року на абонементі бібліотеки ім. М.Є. Салтикова-Щедріна діяв 

проєкт «Будь в тренді – читай українською». Мета програми – підтримання різних 

форм заохочення до читання, популяризації читання, залучення до читання. 

Особлива увага приділяється новим надходженням літератури за програмою 

Українського інституту книги. 

В рамках програми Стратегії з національно-патріотичного виховання в 

бібліотеці №150 було проведено комплекс заходів «В нас єдина мета – Україна 

свята, нездоланна ніким і ніколи». В першу чергу вони спрямовані на формування 

національної свідомості молоді, виховання в неї почуття патріотизму. 

Масштабним проектом в бібліотеці естетичного виховання стала виставка 

живопису відомого художника-монументаліста Миколи Данченка «Відлуння 

історії», на основі якої було проведено 2 майстер-класи зі студентами Київської 

державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла 

Бойчука.  

Також цього року в бібліотеці започатковано новий проект «Корисне дозвілля», 

де читачі мають змогу навчитися різноманітним новим навичкам, наприклад 

створенню м’яких іграшок. 

Дитячі музичні школи Печерського району міста Києва. У 5-ти дитячих 

музичних школах Печерського району міста Києва на 50-ти (бюджетних) фахових 

відділеннях працює 365 осіб та навчається 1895 учнів. 

Високий рівень викладання та професіоналізм підтверджується рівнем 

досягнень учнів на всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях та ін. 

Цього року 9 учнів отримали творчу стипендію голови Київської міської державної 

адміністрації. 
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Безкоштовно (пільгова категорія) станом на кінець звітного року мистецьку 

освіту отримують 323 учні – діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти з 

інвалідністю, сироти, позбавлені батьківського піклування.  

У Дитячій музичній школі № 9 продовжує працювати відділ «Інклюзивної 

музичної освіти» для дітей з вадами зору. У звітному періоді навчалось 6 учнів 

тотально незрячих, з ними працюють 2 викладачі. 

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. 

Учні шкіл кожного року беруть активну участь у Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсах, оглядах, фестивалях започаткованих Міністерством 

культури України, Департаментом культури м. Києва та країн зарубіжжя, де 

здобувають призові місця. Цього року учні також показали високі результати і 

отримали гран прі та інші призові місця. 

Найбільш вагомі з професійної точки зору та цікаві за програмними вимогами 

були конкурси: Міжнародний конкурс «American Protege» (м. Нью-Йорк, США), 

Міжнародний конкурс «Melodies de Paris 2021» (Париж, Франція), Міжнародний 

конкурс «Stelle Romaniei 2021» (Бухарест, Румунія), Quatre Music Youth Piano 

Competition (Сінгапур), Міжнародний конкурс Mikulasske Hvezdy (Прага, Чехія), 

International Online Competition Rapsodia Polska (Варшава, Польща), Міжнародний 

конкурс духової музики «Vin Venti», Всеукраїнський конкурс юних піаністів імені 

В.Пухальського та ін. 

Так, учениця 8 класу Гасюк Марія та її викладач Гончарова І.Е. Дитячої 

музичної школи № 10 отримали Сертифікати Національного реєстру рекордів 

України за встановлення рекордів України в номінаціях «Школа, що має найбільшу 

кількість учнів, які отримали призові місця та грали на сцені Карнегі-Холл», 

«Наймолодша дитина України, що грала на сцені Карнегі-Холл (м.Нью-Йорк, 

США)», «Викладач, що має найбільшу кількість учнів, що отримали призові місця 

та грали на сцені Карнегі-Холл».  

Разом із цим діти брали участь у концертних заходах запланованих Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації до загальнодержавних заходів 

районного рівня. 

Успішною була участь учнів та викладачів у міжнародних, всеукраїнських та 

міських наукових конференціях, зокрема кандидат мистецтвознавства, викладач 

Пеліна Г.О. взяла участь у V міжнародній науково-практичній конференції 

«Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях», м. 

Київ, як доповідач на тему «Досвід роботи над типовими освітніми програмами 

класу музичного фольклору для закладів початкової мистецької освіти». 
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Реалізація інформаційної політики в районі. Інформування інститутів 

громадянського суспільства та мешканців району щодо життєдіяльності 

Печерського району столиці здійснюється через офіційний Інтернет-портал та 

сторінку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації у соціальній 

мережі Facebook шляхом висвітлення новин і подій з фотоматеріалами.  

Так, з метою забезпечення оперативного та всебічного висвітлення інформації 

щодо діяльності Печерської райдержадміністрації, її структурних підрозділів за 

звітний період оприлюднено близько 1120 інформаційних повідомлень та новин, 

зокрема, про виконання робіт у сфері житлово-комунального господарства, 

благоустрою, спортивні досягнення району, надання соціальної підтримки 

мешканцям району, відзначення загальнодержавних та міських свят, тощо. Також 

оприлюднюються фотозвіти заходів, відео-сюжети, репости з офіційних сайтів 

органів державної влади та місцевого самоврядування.  

Наразі сторінка у мережі Facebook є своєрідним засобом цілодобового 

спілкування між Печерською райдержадміністрацією та мешканцями Печерського 

району, що дає можливість швидко передавати звернення, побажання та 

зауваження, надалі направляти інформацію до відповідних структурних підрозділів 

райдержадміністрації для оперативного реагування або усунення недоліків.  

Можна розглядати зазначену інтернет-сторінку, як ще один спосіб проведення 

консультацій з громадськістю. 

Протягом 2021 року від 70 мешканців Печерського району надійшли 

повідомлення на Messenger, додаток на інтернет-сторінці Facebook. Завдяки 

відкритому діалогу між мешканцями та співробітниками відділу печеряни 

отримували необхідну їм інформацію більш швидко та зручно. 

Особлива увага при обговоренні та прийнятті рішень щодо актуальних питань 

життєдіяльності району спрямовується на взаємодію з Громадською радою при 

Печерській райдержадміністрації, з представниками органів самоорганізації 

населення, громадськими організаціями, ініціативними групами району.  

У червні 2021 року в приміщенні Печерської райдержадміністрації були 

проведені установчі збори делегованих представників інститутів громадянського 

суспільства щодо формування нового складу Громадської ради при Печерській 

районній в місті Києві державній адміністрації. Новий склад Громадської ради при 

Печерській райдержадміністрації затверджено розпорядженням Печерської 

райдержадміністрації від 01 липня 2021 року № 420. 

Громадська рада, як консультативно-дорадчий орган, утворений для сприяння 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, відповідно до 

своїх функцій, зокрема проводить громадську антикорупційну експертизу проєктів 

нормативно-правових актів (за звітній період було проведено  громадську 

антикорупційну експертизу 6 проєктів розпоряджень Печерської РДА);  здійснює 

громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень 

громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих 
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на запобігання та протидії корупції; збирає, узагальнює та подає органу інформацію 

про пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне 

значення. 

Протягом 2021 року в приміщенні Печерської райдержадміністрації було 

проведено 5 засідань Громадської ради, з них 3 засідання Громадської ради нового 

складу. Крім того, активно працювали 8 комісій, створених у складі Громадської 

ради. Інформацію щодо діяльності Громадської ради висвітлено на офіційному 

Інтернет-порталі Печерської райдержадміністрації та у соціальній мережі Facebook. 

Окрім того, протягом звітного періоду проводилася комунікативна робота  та 

тісна взаємодія з представниками органів самоорганізації населення. На території 

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

будинкових комітетів.  

З представниками ОСН постійно проводиться взаємодія щодо проблемних 

питань в районі. Так, за участю керівників органів самоорганізації населення 

Печерського району або їх представників в Печерській райдержадміністрації були 

проведені наради, засідання, зустрічі щодо питань життєдіяльності району, зокрема: 

- 21 липня 2021 року під очільництвом голови Печерської 

райдержадміністрації відбулася робоча зустріч із керівниками ОСН за участі 

депутата та помічників депутатів Київської міської ради, керівників структурних 

підрозділів і управлінь адміністрації та комунальних служб району, під час якої 

обговорені питання: проведення ремонтів у житлових будинках, асфальтування 

прибудинкових територій, благоустрій територій, обслуговування  зелених 

насаджень, влаштування вхідних груп  у житлових будинках, капітальний ремонт 

будинків архітектури та історії Печерського району міста Києва, тощо; 

- 27 липня 2021 року у Печерській районній в місті Києві державній 

адміністрації проведено інформаційну зустріч з представниками ЖБК, ОСББ та 

ОСН Печерського району щодо законодавчих змін у сфері житлово-комунального 

господарства відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних 

послуг»; 

- 3 серпня 2021 року відбулася робоча зустріч з керівниками ОСН Печерська, 

під час якої обговорено ряд питань соціальної сфери, що турбують мешканців, серед 

яких: призначення державних субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги; 

питання опіки та піклування; забезпечення психологічної реабілітації, 

санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій громадян; отримання 

технічних засобів реабілітації та засобів особистої гігієни; отримання матеріальної 

допомоги по програмі «Турбота. Назустріч киянам»; 

- 13 серпня 2021 року відбулася робоча зустріч з керівниками ОСН району за 

участю керівників управління житлово-комунального господарства та будівництва 

Печерської РДА, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Печерського району м. Києва» та начальників ЖЕДів. Присутніми обговорено ряд 

питань житлово-комунального господарства, серед яких: участь у місцевих 
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програмах розвитку житлово-комунального господарства, подання пропозицій до 

програм соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення комунального 

обслуговування населення, благоустрою території району та  енергозбереження; 

підготовка до осінньо-зимового періоду та участь ОСН під час  обстеження систем 

теплопостачання, тощо; 

- 22 серпня 2021 року проведено нараду за участю представників 

КП  «Київкомунсервіс» та керівників ОСН району щодо забезпечення своєчасного 

вивезення побутового сміття з прибудинкових територій житлових будинків 

Печерського району; 

- 7 грудня 2021 року з нагоди Дня місцевого самоврядування відбулась 

святкова зустріч керівників органів самоорганізації населення та громадських 

активістів Печерська, під час якої у форматі дружнього діалогу присутні розповіли 

про реалізовані власними силами проєкти, поділилися своїм досвідом участі у 

міському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, а також 

керівники ОСНів були нагороджені подяками голови Печерської 

райдержадміністрації за активну громадянську позицію, ініціативність, вагомий 

особистий внесок у розвиток суспільних відносин. 

Отже, з метою реалізації інформаційної політики, забезпечення прозорості та 

відкритості у діяльності Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

постійно проводиться комунікативна робота з громадськістю та надається 

консультативна підтримка. Інформація про роботу адміністрації висвітлюється на 

офіційному Інтернет-порталі Печерської райдержадміністрації та на сторінці в 

Фейсбук. 


