
Інформація на розширену апаратну нараду Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації  13.09.2016 р.  

"Про  виконання  заходів Програми  економічного і соціального розвитку              

міста Києва у І півріччі 2016 року” 

 

На виконання рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року          

№ 60/60 «Про Програму економічного і соціально розвитку м. Києва на 2016 рік» та  

відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 29 січня 2016 року № 40 «Про Програму 

економічного і соціально розвитку м. Києва на  2016 рік», розпорядженням голови 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.02.2016 № 110 

було затверджено План заходів з реалізації Програми економічного і соціального 

розвитку міста Києва на 2016 рік в Печерському районі.  

Проведений аналіз виконання Плану заходів за  звітний рік показав 

наступне.  

 

Бюджетно-фінансова політика 

 

Виконання індикативних показників загального фонду бюджету міста Києва 

по Печерському району (без врахування трансферів) за І півріччя 2016 року 

становить 1929,8 млн. грн., 128,7% плану січня-червня 2016,  69,7 % річного плану. 

Темп росту склав 153,5% 

 

До Державного бюджету за січень – червень 2016 року надійшло 3293,1 млн. 

грн., 83,9 %  (- 630,9 млн. грн.) рівня надходжень січня – червня 2015  року, у т. ч. 

до загального фонду Державного бюджету забезпечено збір 3293,1 млн. грн.,       

84,0 % (- 627,3 млн. грн.) рівня надходжень минулого року в порівняльних умовах. 

В розрізі основних податків надійшло: 

- податку на прибуток – 574,4 млн. грн., темп зниження до відповідного періоду 

минулого року склав 69,7 % (- 250 млн. грн.); 

- податку на додану вартість – 1450,9 млн. грн., темп зниження становить 93,3 %       

( - 103,5  млн. грн.); 

- податку на доходи фізичних осіб надійшло – 1050,1 млн. грн., темп росту 

становить 108,4 % (+ 81,4 млн. грн..); 

- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів – 2,6 млн. грн., 

темп зниження становить 1,5 %  (- 169,8 млн. грн.); 

- збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ – 11,8 млн. 

грн., темп зниження склав 13,8 % (- 74,1 млн. грн.); 

- рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України – 0,9 млн. грн., 

темп зниження склав 1,1 % (- 80,9 млн. грн.) 

 

До місцевого бюджету за січень-червень 2016 року забезпечено 1221,4 млн. 

грн. темп росту до січня-червня 2015 року становить 131,1 % (+ 289,4 млн. грн.), у 

тому числі: 

- податку на доходи фізичних осіб  – 676,2 млн. грн., темп росту  до 2015 року 

становить 118,4 %  (+ 105,3 млн. грн.); 

- плати за землю – 242,8 млн. грн., темп росту до 2015 року становить 209,5 % (+ 

126,9 млн. грн.); 
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- єдиного податку на підприємницьку діяльність –  153,6 млн. грн., темп росту 

до відповідного періоду 2015 року становить 162,6 %  (+ 59,4 млн. грн.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією, районною 

Державною податковою інспекцією, фінансовим управлінням та іншими службами 

району вживаються всі можливі заходи для мобілізації надходжень до бюджету 

району та виконання індикативних показників. 
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація спільно з 

Державною податковою інспекцією (ДПІ) у Печерському районі Головного 

управління ДФС у місті Києві, Управлінням Пенсійного Фонду України в 

Печерському районі міста Києва, районним управлінням статистики, 

правоохоронними органами продовжує роботу та тримає на постійному контролі 

питання наповнення доходної частини бюджету, погашення заборгованості із 

заробітної плати та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). 

Так, за звітний період, проведено 552 зустрічі з керівниками підприємств, які 

виплачують заробітну плату на рівні або нижче встановленого законодавством 

мінімального рівня. Внаслідок проведеної роз’яснювальної роботи з керівниками та 

головними бухгалтерами підприємств та аналізу моніторингу, проведеного по 

нарахованій заробітній платі та перерахуванню до бюджету податку на доходи 

фізичних протягом поточного року на всіх підприємствах підвищено рівень 

заробітної плати, у зв’язку з чим сума надходжень до бюджету по податку на доходи 

фізичних осіб від зазначених підприємств зросла на 1424,5 тис. грн.  

  Також, проводиться робота щодо залучення до декларування фізичних осіб, 

які проводять здавання власної нерухомості у найм. За січень-червень 2016 року 

задекларували отримані від оренди власної нерухомості доходи 436 громадян на 

суму 244,8 млн. грн., сума податку на доходи фізичних осіб з якого становить 47,5 

млн. грн., військовий збір – 3,6 млн. грн. 

  За січень-червень 2016 року до обрання спрощеної системи оподаткування 

залучено 675 ФОП, додатково надійшло до бюджету 86,1 тис. грн. 

  За січень – червень 2016 року погашено податкового боргу з єдиного податку 

257 ФОП на суму 682,9 тис. грн. ( в т.ч. за рахунок подання уточнюючих 

декларацій). З платниками єдиного податку постійно проводиться роз’яснювальна 

робота з питань  погашення податкового боргу.  

За результатами несвоєчасної сплати податку до бюджету застосовано  

штрафних санкцій до 520 ФОП на суму  420,393 тис. грн. 

Забезпечено виконання планових показників з надходження коштів на 

поточний рахунок управління Пенсійного Фонду України в Печерському районі 

міста Києва за січень - червень 2016 отримано 20154,3 тис. грн., процент виконання 

плану 129,9 % ,темп росту до відповідного періоду 2015 року становить 145,6 % 

До платників виставлено 19 вимог про сплату боргу на суму  121,5 тис. грн.  

До органів Державної виконавчої служби (ДВС) для примусового стягнення 

передано 652 вимог про сплату боргу на суму  25353,4 тис. грн. 

Направлено до суду 43 позовних заяв на суму 3078,9  тис. грн.  
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Реформування системи надання адміністративних послуг 

 

Починаючи з жовтня 2015 року після проведення капітального ремонту, на 

першому поверсі приміщення Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації  (вул.Суворова,15) працює районний Центр надання адміністративних 

послуг. 

    За звітний період 2016 року через адміністраторів відділу (центру) надання 

адміністративних послуг районної держадміністрації надано 20078 

адміністративних послуг. З розрахунку на 10 тис. наявного населення надано 1316 

послуг, це найвищий результат по місту Києву. 

Також, через державних адміністраторів за 1 півріччя 2016 року надано 262 

методичні консультації  суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність в 

сфері торгівлі, ресторанного господарства, сфери побуту. 

Адміністратори відділу (центру) надання адміністративних послуг працюють в  

інформаційній системі електронного документообігу та обміну даними «Міський 

WEB-портал адміністративних послуг міста Києва» що надає можливість суб’єкту 

звернення ознайомлюватись та отримувати результат розгляду через особовий 

кабінет на порталі, а також отримувати консультації з необхідних питань.  

 

Для оптимізації надання послуг адміністратори відділу (центру) здійснюють 

прийом суб’єктів звернень щодо отримання адміністративних послуг згідно 

затвердженого графіку, який є єдиним для всіх послуг, які надаються 

адміністратором. Години прийому розроблено з урахуванням вимог Закону та 

становлять  7 годин на день та 6 днів на тиждень, без перерви на обід. Два рази на 

тиждень щовівторка та щочетверга адміністраторами центру проводиться прийом до 

20 години та щосуботи до 17 години.  

 

Споживчий ринок 

 

В звітному періоді 2016 року в районі функціонувало:  

- 92 продовольчих торговельних закладів;  

- 650 непродовольчих торговельних закладів; 

- 353 заклади ресторанного господарства; 

- 405 закладів побутового обслуговування.  

Одним з пріоритетних напрямків роботи є проведення ярмарок. 

Розпорядженням Київської міської держадміністрації від 26.05.2015 № 507 

«Про проведення ярмарків у місті Києві» змінено порядок організації ярмарок та 

визначені комунальні підприємства, які провадять свою діяльність у сфері торгівлі 

та підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва. 

Зазначеним розпорядженням та відповідно до графіку організатором проведення 

ярмарків на території Печерського району в І півріччі виступало КП «Поділ 

Нерухомість».  

В звітному періоді 2016 року було проведено 22 продовольчих ярмарок, кількість 

учасників  – 1541, обсяги реалізованої продукції – 1210,4 тонн. 
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Районні сільськогосподарські ярмарки проводяться за наступними 

адресами: вул. І.Кудрі (в межах вулиць П. Лумумби та вул. Чигоріна), вул. 

Німанська, 3-7, вул. К.Білокур. Для участі у районних сільськогосподарських 

ярмарках залучаються фермери та фермерські господарства, безпосередні 

підприємства виробники продовольчих товарів. Під час проведення ярмарок 

проводиться реалізація власної продукції суб’єктів господарювання з Київської, 

Чернігівської, Черкаської, Рівненської, Кіровоградської, Волинської, Чернівецької, 

Полтавської, Сумської, Хмельницької, Миколаївської, Херсонської, інших областей 

та  регіонів України. 

 Одним з важливих напрямів роботи, є  проведення моніторингу щодо 

встановлення малих архітектурних форм і тимчасових споруд на території району. 

      Здійснювалась перевірка відповідної дозвільної документації на їх встановлення. 

Постійно проводиться інспектування на предмет виявлення нововстановлених 

тимчасових споруд та МАФ і, в разі відсутності, відповідних дозволів, вживаються 

заходи адміністративного впливу, складаються графіки демонтажів, в які 

включаються незаконні об’єкти. Під час проведення моніторингу додатково 

проводиться перевірка по базі МАФів електронного ресурсу Департаменту міського 

благоустрою та збереження природного середовища «КонторА», відповідно до якої 

на території району розміщено 194 тимчасові споруди (МАФ, об’єкти пересувної 

дрібнороздрібної торгівлі, автокав’ярні),   24 з яких не мають відповідної дозвільної 

документації (автокав’ярні, евакуація яких періодично проводиться). Також 

наявність дозвільної документації перевіряється за електронним ресурсом 

Департаменту містобудування та архітектури, що знаходиться у вільному доступі за 

адресою: mkk.kga.gov.ua. За звітний період 2016 року на території Печерського 

району демонтовано 179 незаконно встановлених об’єктів (Силами КП 

«Київблагоустрій», ТОВ «Арктика», та силами і за кошти власників при виконанні 

вимог приписів фахівців відділу контролю за благоустроєм).  

 

Промисловий комплекс 

 

Промисловий комплекс Печерського району складають  87  підприємств із 

105, які звітують в Головне управління статистики міста Києва по обсягах 

реалізованої продукції. 

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) без ПДВ 

та акцизу за січень-червень 2016 року по Печерському району становить 29967,4 

млн. грн. (1 місце серед інших районів міста Києва). 

Питома вага реалізованої промислової продукції Печерського району за січень-

червень 2016 року  в загальному обсязі по місту Києву  становить 42,8 %. 

Середня кількість працівників промислової діяльності підприємств основного кола 

Печерського району за січень-червень 2016 року становила 23386 осіб; в порівнянні 

з відповідним періодом 2015 року чисельність зменшилася на  3,9 % (на 956 

особу). 

За січень – червень  2016 промислові підприємства району були залучені : 

  у вітчизняних виставково - ярмиаркових заходах, форумах, бізнес-

зустрічах: 

 -  щорічний конкурс «Кращий експортер року» ; 
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- 27.05.2016  виставка-презентація продукції київського товаровиробника 

«Зроблено в Києві», 71 підприємство міста (Торгово-промислова палата України    

м. Київ, вул. В. Житомирська, 33); 

 

у міжнародних виставково-ярмаркових заходах, форумах, бізнес-

зустрічах: 

- 04.02.2016 - 06.02.2016 XV Національна виставка «Зроблено в Молдові»               

(м. Кишинев, Республіка Молдова); 

- 04.03.2016 засідання Робочої групи з питань співробітництва України з 

Королівством Нідерландів  (м. Київ, вул. Грушевського,12/2). 

За статистичними даними: 

-в 2015 році  15 підприємств здійснювали інноваційну  діяльність; 

-впроваджено 49  інноваційних видів продукції; 

-впроваджено 7 нових технологічних процеси; 

-придбано нових технологій  - 71. 

  Загальний обсяг інноваційних витрат підприємств основного кола Печерського 

району за 2015 рік складав – 12,1 млн. грн. 

  Обсяги реалізованої інноваційної продукції  – 54,5  млн. грн.  

 

Житлова політика 

 

Станом на 01.07.2016 при Печерській районній в місті Києві державній 

адміністрації на квартирному обліку перебуває 2498 родин, з яких право на 

першочергове одержання житлової площі 776 родини; на позачергове одержання 

житлової площі 229 родин; на загальних підставах 1493 родин. 

Одночасно в організаціях, установах та підприємствах на квартирному обліку 

перебуває 3925 родин, з яких першочерговими - 1187 родина; позачерговики – 332; 

на загальних підставах – 2406. 

За період: 01.01.2016 - 01.07.2016 на підставі рішенням керівництва 

організацій, затвердженого райдержадміністрацією надано жилі приміщення  49 

родинам, які перебували на квартирному обліку за місцем проживання, з них 3 

родини, які перебували на квартирному обліку при Печерській 

райдержадміністрації, з яких 1 родина першочергове; 2 – перебували на 

квартирному обліку на загальних підставах. 

По програмі будівництва квартир з проплатою 70% їх вартості житло 

отримали 7 родин. 

Станом на 01.07.2016 Печерській райдержадміністрації передана 1 квартира 

(поточного звільнення) для поліпшення житлових умов черговиків 

 

Житлово- комунальне господарство 

На звітну дату  житловий фонд району налічував 904 житлові будинки всіх 

форм власності, з них: 

- 678 – комунальної власності; 

- 27 – ЖБК; 

- 52 - будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ; 

- 66 – відомчих будинків; 
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- 28 відомчих гуртожитків (робітничі та учнівські); 

-  53 – інвестиційних; 

- 1010 приватних будинків. 

 

Питання реформування жилого – комунального господарства перебуває в 

райдержадміністрації на особливому та постійному контролі. 

Основною метою реформування є передача основних функцій по організації 

експлуатації та утримання житла об’єднанням співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ) та встановлення прозорих тарифів на житлово-комунальні послуги 

для забезпечення беззбитковості підприємств по утриманню житлового 

господарства району. 
У Печерському районі з 2010 року функціонує: відділ по роботі та створенню 

ОСББ при управлінні житлово-комунального господарства та будівництва 

Печерської райдержадміністрації. Крім того, в КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва» та 

підпорядкованих йому ЖЕД: «Хрещатик», «Липкижитлосервіс», «Печерськжитло», 

«Печерська брама» визначені відповідальні працівники, які проводять відповідну 

роботу по створенню в будинках комунальної власності ОСББ: надають 

консультації, забезпечують ініціативні групи відповідним методичним матеріалам, 

надають допомогу в організації та проведенню зборів мешканців тощо. 

Консультації мешканцям та ініціативним групам надаються як в 

телефонному режимі, так і при особистому спілкуванні з мешканцями, надаються як 

в електронному, так і в друкованому вигляді комплекти необхідних для створення 

ОСББ документів, пропонується та надається юридична допомога при оформленні 

необхідного, для реєстрації об’єднання пакету документів, проводяться збори з 

мешканцями житлових будинків щодо доцільності створення ОСББ. 

Із дня вступу в дію Закону України «Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» (2001 рік), станом на 01.07.2016 в Печерському районі 

створено 143 ОСББ в 150 житлових будинках різних форм власності. 

В звітному періоді 2016 року в районі було створено та зареєстровано 12 

(дванадцять) ОСББ.  

При особистому спілкуванні надано консультацію, методичний матеріал та 

зразки необхідних документів щодо створення ОСББ за адресами: 

- бульв. Л.Українки, 29 (комунальна власність) проведено установчі збори, 

готуються документи для державної реєстрації ОСББ; 

- вул. Інститутська, 22/7; 

- вул. Шота Руставелі, 27-А; 

- вул. Шовковична, 7; 

- вул. Крутий узвіз, 5; 

- вул. М.Занковецької, 6; 

- вул. Госпітальна, 2; 

- вул. Ковпака, 4;  

- пров. К.Гордієнка, 2-а; 

- пров. Мар’яненка, 13 (комунальна власність) створено ініціативну групу, 

направлено запит в БТІ; 
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- бульв. Л.Українки, 7-Б (інвестиційний) створено ініціативну 

групу, направлено запит в БТІ; 

- вул. І.Кудрі, 38-А (комунальна власність) створено ініціативну групу, 

направлено запит до БТІ; 

- вул. К.Гордієнка, 4 (комунальна власність) створено ініціативну групу, 

направлено запит до БТІ; 

- вул. І.Кудрі, 20 (комунальна власність) створено ініціативну групу, 

направлено запит до БТІ; 

- вул. Щорса, 44-а (інвестиційний) створено ініціативну групу, направлено запит 

до БТІ. 

Вул. Менделеєва, 12, вул. І.Кудрі, 39, бульв. Л.Українки, 30-б,                      

вул. Коновальця, 18, вул. П.Орлика, 2/22 , вул. Філатова, 3/1, вул. Звіринецька, 61-А, 

вул. В.Васильківська, 45, вул. Лютеранська, 21/12, вул. Кіквідзе, 23,                       

вул. Хрещатик, 17 - отриману від БТІ м. Києва інформацію щодо власників 

житлових та нежитлових приміщень надано ініціативній групі для подальшої 

роботи. Ініціативній групі запропоновано допомогу в організації загальних зборів 

мешканців. 

Також, проводиться робота щодо передачі житлових будинків з комунальної 

власності на баланс ОСББ «Німанська 7» за адресою: вул. Німанська, 7, ОСББ 

«Імені Архітектора Добровольського» за адресою: вул. Катерини Білокур 10/15, 

ОСББ «Промінь 2006» за адресою: вул. Л.Первомайського, 5-а, ОСББ 

«П.Мирного,5» за адресою: вул. П.Мирного, 5 та ОСББ «Басейна 21-А» за адресою: 

вул. Басейна, 21-А. 

З метою активізації роботи по створенню ОСББ, на офіційному сайті 

Печерської райдержадміністрації:розміщено банер «Питання-відповіді», що надасть 

можливість громадянам отримувати консультації електронною поштою; 

-  (розділ «Оголошення») висвітлено інформацію щодо доцільності та порядку 

створення ОСББ з урахуванням новоприйнятого Закону України «Про особливості 

здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та Закону України                    

«Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (із змінами); 

-  (розділ «Про район» → ЖКГ району → Створення ОСББ) висвітлено 

інформацію для діючих ОСББ та ОСББ, що створюються в частині, що стосується 

змін до законодавства та зразків необхідної документації; 

- на сторінці в мережі Facebook розміщено і систематично оновлюється 

оголошення, щодо можливості отримання консультацій та роз'яснень (питання – 

відповідь) по питаннях, що стосуються створення та роботи ОСББ. 

Відповідно до інвестиційної програми ПАТ «Київенерго» станом на 

30.06.2016 в 60-ти житлових будинках комунальної власності Печерського району 

встановлено 56 загально-будинкових приладів обліку теплової енергії, з них: 39 

загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії в 42 житлових будинках 

опломбовано та взято на комерційний облік ПАТ «Київенерго». 

На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 23.09.2015 № 935 «Про внесення 

змін до додатка до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 28.11.2014 № 1395 «Про оснащення 
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інженерних вводів житлових будинків комунальної форми власності, житлово-

будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

теплолічильниками разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації» за 

бюджетні кошти в Печерському районі станом на 01.07.2016 в 6 житлових будинках 

комунальної власності Печерського району встановлено 5 загально-будинкових 

приладів обліку теплової енергії.     

КП «Керуюча компанія» виконуються роботи по впровадженню 

енергозберігаючих технологій у системах освітлення під’їздів житлових будинків 

комунальної власності району. На сьогоднішній день виконано переобладнання 

світильників на світильники з LED стрічками в місцях загального користування в 36 

житлових будинках комунальної власності (431 плафон). Зазначена технологія 

запобігає перегорянню ламп, сприяє стабільному та безперебійному освітленню 

під’їздів, значній економії споживання електроенергії. 

Роботи по впровадженню енергозберігаючих технологій в житлових будинках 

району будуть продовжуватись і в подальшому.  

На підпорядкованій КП «Керуюча компанія» території перебуває 74 об’єкти, 

загальною протяжність 7924,1 пог.м, водопровідних та 32 об’єкти, загальною 

протяжністю  2746,9 пог.м каналізаційних мереж, по яких на сьогодні не визначено 

власника та які підлягають прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва з подальшою передачею у володіння ПАТ 

«АК«Київводоканал» (далі – Товариство).  

Працівниками КП «Керуюча компанія» спільно з представниками зазначеного 

Товариства в повному обсязі проведено обстеження водопровідних та 

каналізаційних мереж, оформлені акти обстеження технічного стану даних об’єктів. 

За результатами проведених обстежень Товариством висунуто зауваження до 

технічного стану більшості об’єктів. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 11.02.2016 за № 73 «Про прийняття-

передачу зовнішніх інженерних мереж, споруд та обладнання у Печерському районі 

міста Києва» станом на 01.07.2016 року комунальним підприємством «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва» 

роботи по проведенню експертної оцінки вартості зовнішніх інженерних мереж, 

споруд та обладнання, що увійшли до вищезазначеного розпорядження, завершено. 

На кінець звітного періоду працівниками комунального підприємства 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста 

Києва» виготовлено експертний звіт, який надано на розгляд до ПАТ «Київенерго». 

Відповідно до розпорядження КМДА від 22.06.2015 № 605 та внесеними 

змінами до нього розпорядження КМДА внесення змін до адресного переліку 

об’єктів для виконання робіт із заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів в 

житлових будинках міста Києва у 2015 році» від 23.09.2015 № 947 та  

розпорядження КМДА «Про заміну (реконструкцію) та модернізацію ліфтів у 

житлових будинках м. Києва у 2015 році» від 01.10.2015, станом на 30.06.2016 року 
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виконано роботи по заміні ліфтів за адресами: вул. Підвисоцького, 6-А,                 

вул. Курганівська, 3, вул. П. Мирного, 7-А та роботи по модернізації ліфтів за 

адресою: вул. Звіринецька, 61. Замовник виконання робіт із заміни (реконструкції) 

та модернізації ліфтів - КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції 

«Київбудреконструкція». 

Вищевказані ліфти введені в експлуатацію відповідно до вимог НПАОП 0.00-

1.02-2008 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», затверджених наказом 

Держгірпромнагляду від 01.09.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України від 07.10.2008 № 937/15628. 

Працівниками СЛУ «Київліфт-2» ТДВ «Укрліфтсервіс» виконано роботи по 

заміні ліфта за адресою: бульв. Дружби Народів, 7 та надано паспорт на 

вищевказаний ліфт до комунального підприємства «Керуюча компанія». Для 

подальшого підключення та безпечної роботи зазначеного ліфта, КП «Керуюча 

компанія» звернулось листом до Головного управління Держпраці України у 

Київській області з проханням здійснити реєстрацію нововстановленого ліфта.  

Станом на 01.07.2016 вищевказаний ліфт зареєстрований в Головному 

управлінні Держпраці України у Київській області та введений в експлуатацію 

відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.02-2008.   

Розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 19 червня 2015 року № 288 «Про затвердження складу Наглядової ради 

Печерського району міста Києва» (із змінами) створено Наглядову раду та 

затверджено її склад. В ході засідань Наглядової ради розглядаються звернення 

мешканців гуртожитків з різних питань: розселення кімнат, реєстрація у 

гуртожитку, надання додаткової кімнати тощо. Рішення Наглядової ради мають 

рекомендаційний характер, засідання оформлюються протокольно. Засідання 

проводяться по мірі надходження звернень мешканців гуртожитків. Протягом 1 

півріччя 2016 року було проведено 2 засідання Наглядової ради. Приватизовано у 

гуртожитках комунальної власності району  17 кімнати і 11 блок, загальною площею 

531,2 кв.м. 

Управління комунальним майном.  

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 ” проходять щомісячні засідання 

районної комісії по розгляду питань погашення заборгованості з орендної плати в 

Печерському районі.  

На засідання районної комісії комунальним підприємством „Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва”   

запрошуються орендарі - боржники, які мають борг з орендної плати за три і більше 

місяців та борг по сплаті наданих підприємствами житлово – комунального 

господарства комунальних послуг. Результати розгляду на засіданні районної комісії 

з питань погашення заборгованості було оформляються протоколом  Копію 
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затвердженого протоколу надіслається для використання у роботі та виконання 

доручень комісії КП „Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Печерського району м. Києва”. 

Всього нараховано орендної плати отримувачем коштів за орендоване майно 

комунальної власності територіальної громади міста Києва - КП „Керуюча компанія 

з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва” станом на 

01.06.2016 – 6042,4 тис. грн (без ПДВ та податку на землю), отримано – 4988,96 тис. 

грн (без ПДВ та податку на землю), сума заборгованості – 5626,03 тис. грн (без ПДВ 

та податку на землю), поточна – 479,34 тис. грн., прострочена – 3318,28 тис. грн., 

безнадійна заборгованість складає – 2517,73 тис. грн.  

Центром „Здоров'я” Печерського району м. Києва нараховано орендної плати  

у травні-9,953тис. грн (без ПДВ), отримано – 10,207 тис. грн (без ПДВ), загальна 

заборгованість складає – 54,013тис. грн. (без ПДВ) (ПП «Стоматгарант» - 17,296 тис. 

грн., ФОП Сулима А.П.- 11,204 тис.грн.), безнадійна заборгованість у сумі – 25,512 

тис. грн (без ПДВ) по боржнику  ТОВ «Лікон - ЛТД». 

Комунальним некомерційним підприємством „Центр первинної медико–

санітарної допомоги” Печерського району м. Києва за 5 місяців поточного року 

нараховано і отримано – 466,4 тис. грн (з ПДВ). Заборгованість станом на 01.06.2016 

відсутня.  

Комунальним некомерційним підприємством "Консультативно – 

діагностичний центр” Печерського району м. Києва  нараховано і отримано – 119,08 

тис. грн. (з ПДВ), заборгованість відсутня. 

Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської 

райдержадміністрації нараховано орендної плати – 199,930 тис. грн (без ПДВ), 

отримано – 186,501 тис. грн (без ПДВ). Прострочена заборгованість – 

10,789 тис.грн (без ПДВ) (виставлена додатково у червні 2015 р. як орендна плата 

ТОВ «Видавничий дім «Перлинова Брама» на вимогу КРУ згідно з перерахунком за 

попередні 3 роки. Інші платежі зазначена компанія сплачує вчасно. Наразі 

орендарем надано копію технічної документації, виготовленої Київським міським 

бюро технічної інвентаризації станом на 24.03.2016, відповідно до якої площа 

орендованих приміщень навіть менша за зазначену у договорі оренди. В зв’язку з 

чим Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської райдержадміністрації 

звернулося листом від 25.06.2016 №04-08/365 до Державної фінансової інспекції в 

місті Києві з пропозицією скасування вищевказаної заборгованості). Поточна у 

розмірі 54,78 грн. без ПДВ існує за орендарем ВГО «Асоціація захисту суспільства 

від наркоманії». 

        За результатами проведення динаміки змін показника використання 

не житлового фонду міста Києва за 6 місяців 2016 року стосовно заборгованості з 

орендної плати (без врахування переплат), переданого до сфери управління 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації спостерігається 

збільшення загальної заборгованості на 17 % (на 889,613 тис. грн), 
співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої у звітному періоді 

поточного року становить 91%. Необхідно зазначити, що з загальної суми боргу, 

89% становить заборгованість КП „Керуючої компанії з обслуговування 

житлового фонду Печерського району м. Києва”. В порівнянні до аналогічних 

показників відповідного звітного періоду 2015 року заборгованість по 

комунальному підприємству (без врахування переплат) збільшилась на 1200, 38 
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тис. грн, з початку року на 867, 301 тис. грн. тобто відмічається 

збільшення заборгованості в середньому на 400 тис. грн. кожного півріччя 
останніх півтора року. 

Проаналізувавши дану діаграму, можна зауважити, що відбувається чимале 

збільшення заборгованості щомісяця (крім червня, де вперше за півріччя 

відбулося зменшення суми боргу)  в середньому на 150 тис. грн. 

До орендарів – боржників юридичною службою КП „Керуюча компанія 

з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва” були вжиті такі 

заходи:  

- Господарським судом м. Києва винесено рішення про стягнення боргу в сумі 

186,74 тис. грн, та 256,28 тис. грн. – передано на виконання до виконавчої  служби. 

З початку 2016 року:- направлено 111 приписів – претензій на суму 1105,75 тис. грн; 

- направлено 9 пропозицій – повідомлень орендарям про розірвання договорів 

оренди. 

Кількість орендарів, які мають заборгованість по орендній платі на 01.07.2016 

року по КП „Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 

району  м. Києва” – складає 110 орендарів– боржників (89 станом на 01.06.2016).  

Відділом з питань майна було проаналізовано дані стосовно зміни кількості 

боржників з орендної плати, відбувається збільшення кількості боржників протягом 

останнього півріччя з 83 до 110 в загальній кількості 27 боржників. Кількість 

орендарів, які мають заборгованість по орендній платі на 01.07.2016 року по КП 

„Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району  м. 

Києва” – складає 110 орендаря – боржника. 

 

Соціальна сфера. 

 

Ринок праці 

Відповідно до ст. 24, 26 та 27 Закону України «Про зайнятість населення» від 

05.07.2012 року № 5067-VI (далі Закон) передбачено стимулювання роботодавців до 

створення нових робочих місць шляхом отримання компенсації суми єдиного 

соціального внеску за кожну працевлаштовану особу на нове робоче місце. На 

виконання ст. 26 та ч. 2 ст. 27 Закону постановою Кабінету Міністрів України від 

15.04.2013 року № 347 було затверджено Порядок компенсації роботодавцям витрат 

у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

який набрав чинності з 30.05.2013 року. З метою оптимізації процесу впровадження 

механізму реалізації відповідних статей Закону Печерським районним центром 

зайнятості проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна робота з 

роботодавцями району щодо переваг створення нових робочих місць та 

можливостей отримання компенсації суми єдиного соціального внеску за 

працевлаштування на них безробітних. Зазначені питання обов’язково включаються 

до інформаційних семінарів, які проводять спеціалісти центру зайнятості для 

роботодавців. В січні-червні 2016 року проведено 48 таких семінарів, які відвідали 

207 представник підприємств, організацій та установ району. За цей період 

прийнято рішення про надання компенсації єдиного соціального внеску для 9 

безробітних, працевлаштованих на нові робочі місця у роботодавців Печерського 

району. 
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Протягом січня-червня 2016 року Печерським районним центром 

зайнятості припинено реєстрацію в зв’язку з працевлаштуванням 182 безробітним, в 

тому числі 46 особам квотної категорії, 9 особам, які працевлаштувалися на нові 

робочі місця з наданням компенсації ЄСВ. За цей період залучено до громадських та 

тимчасових робіт 52 безробітних. 

З метою удосконалення системи інформаційного та консультаційного 

обслуговування осіб п. 1 ст. 27 Закону України «Про зайнятість населення» 

передбачено надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з будь-

яких питань організації та провадження підприємницької діяльності. Центром 

зайнятості було проведено організаційну роботу щодо залучення до надання таких 

консультацій на громадських засадах працівників органів державної влади, 

представників банківських установ, Київського міського бізнес-центру тощо. З 

початку року організовано та проведено 6 таких консультації.  

Протягом січня-червня 2016 року 41 підприємство, організація та установа 

Печерського району надали до Печерського районного центру зайнятості звітність 

за формою № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у 

зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» про 5186 осіб. Всім 

підприємствам, організаціям та установам, які надавали вищевказану звітність, було 

надіслано листи з метою уточнення інформації про наявність масового вивільнення 

працівників, з проханням зазначити причину запланованого масового вивільнення, 

із запрошенням представників ПОУ відвідати семінари, які проводяться в центрі 

зайнятості для роботодавців, із пропозицією провести виїзні консультативні зустрічі 

спеціалістів центру зайнятості з працівниками, які попереджені про наступне 

вивільнення. Більшість ПОУ відмовилися від проведення таких консультацій. 

  Аналізуючи відповіді підприємств, було з’ясовано, що в переважній більшості 

на ПОУ відбуваються реорганізаційні процедури, пов’язані із змінами структурних 

підрозділів й введенням в дію нового штатного розкладу. Але у деяких відповідях 

зазначено, що масове вивільнення відбудеться. Протягом звітного періоду, за 

погодженням з керівництвом підприємств, на яких заплановано масове вивільнення 

працівників, спеціалістами Печерського районного центру зайнятості було 

проведено 1 виїзну вищезазначену консультацію.    

Доходи населення. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по району  

за січень - червень 2016 року становила  8854,00  грн., що на 10,7 % перевищує 

середньомісячну заробітну плату по місту Києву (7995,00 грн.). В порівнянні з 

відповідним періодом минулого року показник по району зріс на 30,8 %         

(6767,00 грн.). Рівень заробітної плати по району в 6,1 разів перевищує 

встановлений в Україні з 01.05.2016  прожитковий мінімум в сумі 1450 грн. на одну 

працездатну особу та в 6,1 разів перевищує встановлений в сумі  1450 грн. розмір 

мінімальної заробітної плати.   

 Статистичні дані на 01.07.2016 з заборгованості із виплати заробітної плати 

становли 17 підприємств  в сумі 22005,1 тис. грн., серед них 14 економічно-

активних підприємств (20706,1 тис. грн.;  94,1 % в загальній сумі заборгованості по 

району), 3 економічно неактивні: ТОВ «Юралс»; Центральна філія Публічного 

акціонерного товариства «Українська страхова компанія «Гарант-авто»»; ТОВ 

«Глобал істерн Менеджмент Україна» (1299,0 тис. грн.; 4,3 % в загальній сумі 

заборгованості по району).  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/paran248#n248
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Серед 14 економічно-активних підприємств: 

 4 підприємства державної форми власності з сумою заборгованості 14132,9 

тис. грн. (64,2 % в загальній сумі заборгованості по району); 

10 підприємств приватної форми власності з сумою заборгованості 6573,2 

тис. грн. (29,9 %): 

 Структура боргу Печерського району в загальній сумі заборгованості із 

виплати заробітної плати по місту Києву  (81519,5 тис. грн.) становила   27,0 %.    

 На виконання Постанови Верховної Ради України від 17.12.2010 № 2806-YI 

„Про погашення заборгованості із виплати заробітної плати” направлені  листи 

безпосередньо керівникам (власникам) підприємств-боржників державного та 

недержавного сектору економіки. До Головного управління Держпраці в Київській 

області управлінням праці та соціального захисту населення Печерської районної в 

місті Києві держадміністрації щомісячно надається перелік підприємств-боржників. 

Для проведення комплексу пошуково-слідчих дій щодо встановлення фактичного 

місцезнаходження директорів підприємств направляються листи до ДПІ у 

Печерському районі ГУ ДФС України у місті Києві та Печерського ГУНП у місті 

Києві. Станом на 01.07.2016 до правоохоронних та контролюючих органів 

направлено 11 листів. 

 Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, 

організацій, які фінансуються через головного розпорядника коштів міського 

бюджету (Печерську районну в місті Києві держадміністрацію), відсутня. 

Станом на 01.07.2016 року проведено 12 засідань комісії, на яких заслухано 

76 керівників проблемних підприємств, з яких 35 підприємства, де існувала 

заборгованість із виплати заробітної плати, зі сплати податків та інших обов’язкових 

соціальних платежів та 41 підприємство, на яких виплата заробітної плати 

здійснювалась в розмірі нижчому за середній по відповідній галузі в місті Києві. 

Комісією надано 76 рекомендацій та пропозицій посадовим особам 

підприємств, установ та організацій району, які спрямовані на погашення 

заборгованості із заробітної плати та платежів до бюджету, у тому числі, щодо 

підвищення середньої заробітної плати до рівня заробітної плати у відповідній 

галузі по місту. 

Стан справ з погашення заборгованості із заробітної плати і податків, 

наповнення бюджету та підвищення розміру заробітної плати на підприємствах до 

середнього розміру заробітної плати у відповідній галузі по місту знаходиться на 

постійному та особливому контролі в Печерській районній в місті Києві державній 

адміністрації. Також інформація про проведену роботу розміщується на сайті 

райдержадміністрації. 

 

Соціальний захист. 

Станом на 01.07.2016 на обліку в Печерському районі  міста Києва  перебуває 

7902 одержувачів державної соціальної допомоги та компенсацій, передбачених 

чинним законодавством України. 

В управлінні Пенсійного фонду України у Печерському районі міста Києва 

перебуває 32195 одержувачів пенсій. 

В звітному періоді 2016 року службами району проводилась робота щодо 

соціального обслуговування пенсіонерів, ветеранів війни та праці, інвалідів, 

малозабезпечених осіб, багатодітних сімей тощо. 
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За звітний період видано 146 путівок на санаторно-курортне 

лікування, зокрема: 

- інвалідам загального захворювання –8; 

- інвалідам війни – 18; 

- учасникам війни –10; 

- учасникам бойових дій – 8; 

- сім'ям загиблих(померлих) ветеранів війни - 11; 

- жертвам нацистських переслідувань - 1; 

- інвалідам з дитинства – 1; 

- супровідним особам – 2; 

- ветеранам праці та особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 

(місцевий бюджет) – 5; 

- особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 60; 

- учасникам антитерористичної операції – 2; 

- діти учасників антитерористичної операції - 20. 

На облік для отримання путівок на санаторно-курортне лікування зараховано 

113 осіб, серед них: 

- пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці – 101; 

- особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС - 12.  

За звітний період внесено інформацію до бази даних на санаторно-курортне 

лікування на 101 особу.  

Зараховано на облік для виплати грошової компенсації замість путівки 

інвалідів війни – 19. 

Зараховано на облік на ортопедичні вироби – 66.  

 Направлені документи до Київського міського центру по нарахуванню та 

здійсненню соціальних виплат Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 

виплату грошової компенсації замість путівки: 

- інвалід війни – 11; 

- інвалід загального захворювання -5. 

Продовжується робота, спрямована на покращення життя інвалідів. 

Видано 245 направлень на отримання інвалідами протезно-ортопедичних 

виробів.  

Видано 48 засобів реабілітації: 

- 19 милиць; 

- 29 палиць. 

Інваліду по зору видано 2 будильника (озвучених наручних годинників). 

До Централізованого банку даних з проблем інвалідності внесено інформацію 

на 142 особи щодо необхідності забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації. 

Оформлено документи для: 

- виплати компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування 

автомобілів інвалідам різних категорій за січень - червень 2016 року – 39, за 

відповідний період 2015 року - 46; 

- для виплати щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне 

паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць Героям України 

за січень - червень 2016 року – 6. 



 15 

- виплати компенсації на транспортне обслуговування за січень - 

червень             2016 року – 7. 

Видано направлення  7 інвалідам до Центральної медико –соціальної 

експертної комісії для визначення права на забезпечення автомобілями безкоштовно 

чи на пільгових умовах продажу.  

З початку року видано 206 посвідчень, зокрема: 

- ветеранам праці – 113; 

- сім'ям загиблих (померлих) ветеранів війни – 19; 

- інвалідам війни – 25; 

- учасникам війни –8; 

- особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 41. 

     Крім того, вклеєно вкладок: 

- до посвідчення "Інвалід війни по Україні"– 4; 

- до посвідчення "Учасника бойових дій, інваліда війни ІІ-ІІІ групи з числа 

учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., яким 

виповнилося 85 років і більше" – 8; 

- до посвідчення особи, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС – 8. 

       Встановлено статус без видачі посвідчення – 2. Видано талонів на пільговий 

проїзд по Україні 100% - 6 та 50%- 3. 

Направлено документи до Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо: 

-  влаштування до будинку-інтернату громадян похилого віку та громадян з 

психічними захворюваннями на 2 особи; 

-  для вирішення питання про взяття на облік для забезпечення інвалідів 

автомобілями -1. 

Службою району здійснено перевірку в Управлінні Пенсійного фонду України 

у Печерському районі міста Києва  1878 пенсійних справ, виявлено 21 порушення. 

 

На виконання державної політики, спрямованої на реалізацію конституційних 

гарантій та прав громадян на соціальний захист, у січні – червні 2016 року прийнято 

2577 заяв та комплектів документів для призначення державної соціальної 

допомоги, субсидій та компенсацій. 

За консультаціями з питань призначення усіх видів державної соціальної 

допомоги до громадської приймальні  звернулося 945 осіб, в т.ч. 471 – з питань 

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. 

На виконання законодавчих актів, протягом січня – червня 2016 року 

спеціалістами управління праці та соціального захисту населення Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації призначено 7372 державних 

соціальних допомог, компенсацій та субсидій (діючих справ на 01.07.2016 – 11285), 

а саме: 

-    допомога по вагітності та пологах – 153; 

- допомога при народженні дитини – 496; 

застрахованим особам – 352; 

незастрахованим особам –144; 

 (діючих справ по вагітності та пологах, при народженні дитини та по догляду за 

дитиною до 3-х років – 3523); 

- допомога одинокій матері – 307 (діючих справ – 301); 
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- допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 

– 20 (діючих справ – 32); 

- тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів 

– 22 (діючих справ – 22); 

- допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 116 (діючих справ - 

607); 

- допомога малозабезпеченій родині – 87 (діючих справ – 88); 

- допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам – 29 (діючих 

справ – 94); 

- грошове забезпечення дитячим будинкам сімейного типу - 0 (діючих справ 

- 1); 

- компенсація за надання соціальних послуг – 8 (діючих справ - 96); 

- компенсація на догляд за психічно хворим – 47 (діючих справ - 45); 

- субсидій – 4068 (діючих справ – 5287); 

- компенсація на догляд за престарілим або інвалідом І групи – 2                                                                  

(діючих справ – 20); 

- допомога переміщеним особам - 1995 (діючих справ - 1169).  

Відмовлено у призначенні державної соціальної допомоги або компенсації 100 

особам, у призначенні субсидії – 2. 

Проведено 1 засідання комісії з питань надання одноразової адресної 

допомоги малозахищеним верствам населення Печерського району міста Києва, що 

опинилися в складних життєвих обставинах, на яких було розглянуто 60 заяв та 

призначено допомогу 59 особам, на загальну суму – 46 900,00 грн. 

Видано:  

- довідок про отримання (неотримання) державної соціальної допомоги – 669 

особам;  

- посвідчень – 108. 

 

Призначено одноразову матеріальну допомогу на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 158 "Про затвердження Порядку 

використання у 2011 році коштів, передбачених у держбюджеті для надання 

одноразової матеріальної допомоги інвалідам та не працюючим малозабезпеченим 

особам" – 13 особам. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014                 

№ 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції» станом на         

01.07.2016 взято на облік 8288 осіб (в тому числі діти – 1519), з яких: 

- працездатні особи - 4128; 

- інваліди – 263; 

- пенсіонери - 2378. 

Управлінням прийнято заяв на матеріальну допомогу від громадян, які виїхали 

з окупованої території та з регіонів проведення антитерористичної операції 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про 

надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, для 

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

послуг» - 8245, призначено 8199 сім’ям. 
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Направлено запити на 4107 осіб  щодо отримання довідок про відомості 

щодо забезпечення житловою площею та комунальними послугами до житлово - 

експлуатаційних організацій та АЕК «Київенерго». 

За звітний період призначено 46 допомог та компенсації, передбаченої чинним 

законодавством, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, а саме: 

- допомога на продукти харчування –16; 

- компенсація за проїзд – 3; 

- іншу – 28. 

Всього станом на 01.07.2016 діючих справ: 

- по встановленню статусу особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи – 2197, серед них справ на дітей – 244; 

- по виплаті компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС – 1630. 

Проводиться робота щодо підтримання в актуальному стані Єдиного 

державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, до якого 

станом на 01.07.2016 включено 26 752 справи в паперовому та електронному 

вигляді. Якщо особа має право на користування пільгами за декількома законами 

України, зазначена інформація вноситься до його особової справи. Так, на 

сьогоднішній день пільгами користуються: 

- 4001 особа  за ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту"; 

- 18 111 осіб за ЗУ " Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 

та інших громадян похилого віку в Україні"; 

- 2014 осіб за ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи"; 

- 10 осіб за ЗУ "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"; 

- 3685 осіб за ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; 

- 29 осіб за ЗУ "Про жертви нацистських переслідувань"; 

- 11 610 осіб за ЗУ "Про соціальний захист дітей війни"; 

- 1166 осіб за ЗУ "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист"; 

- 1221 осіб за ЗУ "Про охорону дитинства"; 

- 118 осіб – інші. 

У звітному періоді спеціалістами Управління праці та соціального захисту 

зареєстровано74 колективних договори та 54 змін та доповнень до вже діючих. 

Надано128 консультацій підприємствам, установам, організаціям з питань 

укладання та реєстрації колективних договорів; надано 128 рекомендацій щодо 

приведення у відповідність до вимог чинного законодавства положень колективних 

договорів. 

Станом на 01.07.2016 р. в структурних підрозділах Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району 

м.Києва перебуває 1249 одиноких непрацездатних громадян та інвалідів. 

Надання соціальних послуг громадянам здійснюють 6 структурних підрозділів 

Територіального центру: 

- два відділення соціальної допомоги вдома № 1 та №2 – на обслуговуанні 566 

осіб, яким з початку року надано – 119107 послуг; 
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- відділення паліативної допомоги вдома – на обслуговуванні 101 особа, з 

початку року надано- 119107 послуг; 

- відділення денного перебування (соціально-побутової адаптації) – на 

обслуговуванні 268 осіб, з них у І півріччі відвідали відділення 179 осіб, яким   

надано 720 послуг.  

Крім того, проводилось відвідання концертів та вистав, художньої та 

фотовиставки, організовано  екскурсії, надано послуги ЛФК, послуги психолога. 

Продовжується робота з організації надання соціально-педагогічної послуги 

«Університет Третього віку». Кількість осіб, які навчались у 2015/2016 учбовому 

році становить 225 слухачів;  працюють 15 факультетів,  Університетом надано 7 

765 послуг: 

- відділення надання адресної допомоги і виконання соціальних програм – на 

обслуговуванні 306 осіб непрацездатного віку. Відділенням надано послуги: з 

ремонту одягу (589 послуг/207 осіб),  перукарські (1453 послуг/1453 особи), 

манікюрні та педікюрні (450 послуг /277 осіб);  

- відділення соціально-медичної реабілітації дітей з органічним ураженням 

центральної нервової системи та розумово відсталих дітей (денне перебування) 

з порушенням психіки – відвідує 8 дітей-інвалідів. Протягом ІІ кварталу 2016 р. 

надано 2144 соціально-медичні реабілітаційні послуги (вихователями, логопедом, 

практичним психологом, лікарем-неврологом, сестрою медичною з масажу, 

санітарно-гігієнічні та культурно-гігієнічні), з початку року – 4818 послуг. 

У Територіальному центрі отримують соціальні послуги 6 осіб, переміщені з району 

проведення антитерористичної операції. 

Діяльність Територіального центру постійно висвітлюється на сайтах 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, «Паліативна допомога на 

Печерську», в спільноті "Печерський Територіальний центр соціального 

обслуговування м. Києва". 

  

Демографічний розвиток, підтримка дітей, сім’ї та молоді 

 

Підвищення рівня народжуваності та розвиток сім’ї. 

 Протягом І півріччя 2016 року питома вага пізнього (у термін понад 12 

тижнів) взяття на облік по вагітності з вини жіночої консультації дорівнює 0%. 

Всього у термін понад 12 тижнів взято 5 осіб або 1,1% 

Всього взято на облік по вагітності протягом 1 півріччя 2016 року 455 жінок (98,9%).  

Питома вага вагітних жінок, які пройшли обстеження, передбачені Нормативами 

надання медичної допомоги жіночому населенню за спеціальністю «акушерство та 

гінекологія» в умовах амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів, що 

затверджені наказом Міністерства охорони здоров΄я України від 15.07.2011р. №417,  

становить 89,2% 

Повністю обстежено 644 із 722, які станом на 01.07.2016 р. продовжують 

перебувати на обліку. 

 Заняття у «Школі батьківства» здійснюються двічі на тиждень. Вагітні та їх 

чоловіки (партнери) згідно встановленого графіку проходять заняття у «Школі» у 

другому та третьому триместрах вагітності. В разі необхідності вагітних та членів їх 

сімей консультує психолог КНП «КДЦ» Печерського району.  
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Відсоток якісного охоплення допологовою підготовкою вагітних, які 

протягом І півріччя 2016 року закінчили вагітність становив 92,0% 

Кількість випадків антенатальної загибелі плоду у відношенні до кількості 

народжених живими по районній жіночій консультації у І півріччі 2016 року – 3, або 

6,5‰. Кількість пологів у жінок, які перебували на обліку в районній жіночій 

консультації - 459. Таким чином, на жаль, має місце збільшення випадків малюкової 

смертності у порівнячнні з відповідним періодом 2015 року у 2,6 рази (6 міс 2015 

року – 2,5‰ (1 випадок при кількості пологів 389). Дані попередні. Станом на 

05.07.2016 по м. Києву офіційна статистична інформація відсутня). 

На виконання Державної програми подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності, з метою запобігання дитячій бездоглядності, зміцнення 

правопорядку серед неповнолітніх, соціального захисту дітей та підлітків, які 

залишилися без батьківської опіки та піклування, Службою у справах дітей спільно 

з  кримінальною міліцією у справах дітей, Центром соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді  у січні – червні 2016 проведено 18 районних профілактичних рейдів 

"Діти вулиці”, в т.ч. 6 міських цілодобових. Неповнолітніх не виявлено. 

Службою у справах дітей тримається на постійному контролі питання 

забезпечення житлових та майнових прав дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах. Всі діти зареєстровані за місцем свого проживання.  

  Працівниками Служби у справах дітей ведеться систематична робота з 

неповнолітніми та батьками, які перебувають на обліку за місцем проживання 

дитини: надаються роз’яснення про права дитини і обов’язки батьків, відповідно до 

Законів України «Про охорону дитинства»; «Про освіту» та Сімейного кодексу 

України. 

З метою з’ясування причин неблагополуччя сімей, пошуків шляхів їх 

усунення, протягом січня - червня 2016 року працівниками Служби   проведено 49 

обстежень  житлово-побутових умов зазначених категорій сімей ( 8 сімей, де 

виховується 17 дитей). 

За січень - червень 2016 року проведено 12 засідань комісії з питань захисту 

прав дітей при Печерській районній в місті Києві держадміністрації.  

30.03.2016 року  проведено засідання Координаційної ради у справах дітей 

райдержадміністрації; 

29.06.2016 проведено чергове засідання Координаційної ради у справах дітей 

райдержадміністрації.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 року № 

895 «Про порядок взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах», постанови Кабінету Міністрів 

України від 21.11.2013 року № 896 «Про порядок виявлення сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та 

здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)», з метою забезпечення якості 

та доступності соціальних послуг, працівники Печерського РЦСССДМ, здійснюють 

початкову оцінку потреб, визначають напрямки подальшої соціальної роботи із 

родинами. У випадку необхідності, організовують та здійснюють соціальний 

супровід кризових категорій сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.  

В звітному періоді 2016 року Печерським РЦСССДМ здійснювався 

соціальний супровід однієї родини СЖО. Під соціальним супроводженням 

перебуває Дитячий будинок сімейного типу. 
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Упродовж  січня – червня 2016 року спеціалістами Центру та фахівцями із 

соціальної роботи проведено 293 заходів соціального відвідування родин, 

соціального контролю сімей та Дитячого будинку сімейного типу, про що складені 

відповідні акти. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 року № 623 «Щодо 

функціональних обов’язків державного соціального інспектора» внесено зміни до 

Постанови КМУ від 27.12.2001 року № 1751, згідно якої контроль за  цільовим  

використанням  допомоги  і  створенням належних  умов  для  повноцінного  

утримання  та  виховання дітей здійснюється   центром соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді шляхом  проведення вибіркового обстеження окремих сімей з 

дітьми.  

Здійснено 281 перевірки цільового використання допомоги при народженні 

дитини і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання 

дітей, оформлено відповідні акти матеріально-побутових умов сім’ї. Зазначені акти 

передано до управління праці та соціального захисту населення Печерської районної 

в місті Києві державної адміністрації. 

Під час проведення перевірок фактів нецільового використання коштів не 

виявлено. 
. 

З метою надання соціально-педагогічної, психологічної консультативної 

допомоги соціально незахищеним категоріям сімей, упродовж січня – червня 2016 

року надано 13436 соціальних послуг. З них: 8110 – соціально – педагогічних, 4190 

– інформаційних, 746– соціально-економічних,  383 – психологічних, 7 - юридичних. 

В І півріччі 2016 року проведено 13 інформаційних акцій щодо популяризації 

сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування «Діти шукають батьків». 

Акції проходили поблизу станцій метро «Либідська», «Дружби Народів», 

«Печерська», «Кловська», «Арсенальна»». Під час проведення акцій спеціалістами 

Центру та волонтерами розповсюджено 521 інформаційних буклетів. 

Також спеціалістами Центру проведено 3 інформаційних зустрічей з громадськістю, 

під час яких проведено інформаційно-просвітницьку акцію щодо популяризації 

сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування «Діти шукають батьків». Під час проведення акції спеціалістами Центру 

розповсюджено 60 інформаційних буклетів. 

Працівниками центру проведено 2 інформаційних акції в Жіночій консультації 

Печерського району на День відкритих дверей. Медичний персонал та відвідувачі 

отримали інформаційні листівки щодо популяризації та розвитку сімейних форм 

виховання на тему «Десь саме в цю хвилину покинута дитина мріє, можливо саме 

про Вас – Майбутніх тата та маму». Під час проведення акції спеціалістами Центру 

розповсюджено 135 інформаційних буклетів. 

З метою привернення уваги до актуальності проблем подолання насильства в 

сім’ї, забезпечення рівних прав жінок та чоловіків, недопущення випадків 

насильства щодо дітей та підлітків, спеціалістами із соціальної роботи з 

вихованцями клубів за місцем проживання, учнівською молоддю провели 

просвітницькі бесіди на теми: «Насильство - що це таке?», «Сім’я без насильства» та 

«Жертви мовчання»..  
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В 2-му кварталі 2016 року з педагогами-організаторами клубів за 

місцем проживання проведено лекцію «Як виявити та запобігти насильству», 

оформлено інформаційні куточки «Дитина та її права» з інформацією щодо видів та 

ознак насильства.  

Відповідно до угоди від 01.06.2011 року про співробітництво між Печерським 

районним у м. Києві центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та 

Дитячою клінічною лікарнею № 7 «Клінікою дружньої до молоді у Печерському 

районі», спеціалістом Центру два рази на тиждень на базі клініки  надаються  

соціальні послуги підліткам та молоді, проводяться тренінгові заняття, настільні 

ігри та відеолекторії. 

Спеціалістами Печерського районного у м. Києві центру служб для сім’ї, дітей та 

молоді постійно проводиться робота по організації безкоштовних 

соціальнокультурних заходів. В звітному періоді проведено 23 таких заходи в яких 

було задіяно 458 дітей та дорослих. 

 

Галузь освіти 

 

В районі функціонує 29 дошкільних навчальних закладів (ДНЗ):  

- 25 комунальної форми власності,  

- 3 відомчих,  

- 1 приватний.  

З них: загального розвитку – 22, комбінованого типу – 4, компенсуючого – 3 

(санаторних – 2, спеціалізований – 1). 

1 ДНЗ – в звітному періоді тимчасово не функціонував ДНЗ№720                      

(бульв.Дружби Народів,20-А). Першого вересня ми стали свідками урочистого 

відкриття після проведення капітального ремонту зазначеного закладу. 

 В ДНЗ комунальної форми власності Печерського району міста Києва 

здобувають дошкільну освіту - 2757 дітей. Функціонує 26 груп компенсуючого типу. 

Це групи для дітей з вадами мови, зору, із скаліотичною осанкою, для дітей з 

позитивною туберкуліновою пробою, для частохворіючих дітей. На базі 

дошкільного навчального закладу комбінованого типу 141 (вул. Басейна 15-А) 

продовжує роботу група з інклюзивною формою навчання та виховання дітей з 

синдромом Дауна, до якої зараховано три дитини.   

Всі ДНЗ Печерського району міста Києва підключені до єдиної електронної 

системи реєстрації дітей у дошкільні навчальні заклади. В звітному періоді 2016 

року зареєстровано – 200 дітей. 

В ДНЗ забезпечується харчування дітей дошкільного віку відповідно норм, 

визначених чинним законодавством. Забезпечено безкоштовне харчування дітей у 

санаторних ДНЗ для дітей з малими та затухаючими формами туберкульозу, у 

спеціальних ДНЗ (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, дітей – сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають під опікою і виховуються в сім’ях , діти – інваліди, що отримують 

допомогу відповідно до Закону « Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» та дітей працівників органів внутрішніх справ, які 

загинули під час виконання службових обов’язків. Встановлено 70% знижку  сім’ям, 

які мають трьох і більше дітей . 
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Навчально - виховна робота дошкільної освіти проводилась згідно з 

річним планом роботи управління освіти та інноваційного розвитку Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації та була зорієнтована на розв’язання 

завдань, визначених річним планом роботи на 2016рік, а саме: 

1. Продовжити реалізувати в освітньому процесі завдання збереження та 

розвитку здорового способу життя дошкільників через формування мотивації, 

оптимізації рухової активності дітей. 

2. Спрямувати роботу на розвиток патріотичного виховання у контексті 

розвитку морально-духовного потенциалу особистості дитини дошкільного віку. 

3. Активізувати всі форми методичної роботи з педкадрами в напрямку 

інноваційної діяльності на створення передумов для розкриття творчих 

можливостей, надання процесу становлення на опрацювання і узагальнення 

інноваційних технологій та передових методик навчання. 

З метою реалізації завдань для педагогічних працівників району проведено 

консультації, методичні об’єднання, семінарські заняття тощо. 

У районі функціонують різні типи навчальних закладів: 

комунальної форми власності: 

- загальноосвітніх шкіл – 6; 

- спеціалізованих шкіл – 6; 

- ліцеїв – 6; 

- гімназій – 6; 

- вечірня (змінна) школа - 1; 

- дитячо-юнацькі спортивні школи – 2; 

- клуб «Арт»; 

- Палац творчості дітей та юнацтва – 1; 

приватної форми власності: 

- спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов 

«Інтелект»; 

- учбовий комплекс «Олександрійська гімназія»; 

- товариство з обмеженою відповідальністю «Навчально – виховний комплекс» 

Новопечерська школа»; 

Інших форм власності та підпорядкування: 

- Київський військовий ліцей ім. Івана Богуна; 

- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Міжнародна українська школа». 

Всі загальноосвітні навчальні заклади працюють в одну зміну. Мережа 

загальноосвітніх закладів задовольняє потреби мешканців району. 

Створено умови для здобуття громадянами базової та повної загальної 

середньої освіти за денною, заочною та вечірньою формами навчання у вечірній 

(змінній) школі № 8 для 64 учнів. 

На базі школи І- ІІІ ступенів № 134 Печерського району м.Києва діють 

спеціалізовані класи для дітей, які потребують корекції фізичного та ( або) 

розумового розвитку. 

Рівний доступ до здобуття освіти в обсягах, визначених державним 

стандартом, забезпечується також шляхом створення умов для індивідуального, 

екстернатного та дистанційного навчання.  



 23 

За статистичними даними на початок 2015 – 2016 навчального року у             

ЗНЗ Печерського району комунальної форми власності навчалось 13265 учнів, 

приватної форми власності – 586 учнів.  

У 2016 році організація харчування учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах Печерського району здійснювалось відповідно до розпоряджень Київської 

міської державної адміністрації від 05.02.2016 № 59 «Про організацію у 2016 році 

харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва, заснованих на 

комунальній формі власності територіальної громади міста Києва 

Згідно з даними розпорядженнями організовано пільгове харчування: 

- учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- учнів 1-4 класів; 

- учнів з особливими потребами, які навчаються у спеціальних класах школи    

І-ІІІ ступеня № 134; 

- учнів 5-11 класів із сімей киян - учасників антитерористичної операції. 

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

кошти батьків.  

На виконання вищезазначених розпоряджень у 2015 році в їдальнях 

загальноосвітніх навчальних закладів Печерського району міста Києва було 

організовано безкоштовне харчування учнів наступних категорій: 

- учні 1-4 класів – 5128 осіб; 

- учні 5-11 класів із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування – 42 особи; 

- учні 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» -  6 осіб; 

- учні з особливими потребами, які навчаються у спеціальних класах школи І-

ІІІ ступеня № 134 – 39 осіб; 

- учні 5-11 класів із сімей – киян учасників антитерористичної операції –  21 

особа. 
Адміністраціями ЗНЗ здійснюється систематичний контроль за станом 

організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. У закладах 

освіти Печерського району створені та діють громадські комісії контролю за якістю 

харчування дітей у складі представників трудового колективу та батьківського 

комітету, які контролюють якість готових страв, терміни реалізації продукції та 

відповідність її сертифікатам, відповідність асортименту буфетної продукції 

вимогам ДержСанПіНу, своєчасність виставлення добових проб, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог та норм харчування тощо. 

На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю, 

у районі створено цілісну систему щодо виявлення та підтримки творчої молоді 

шляхом залученням її до участі у різноманітних конкурсах, олімпіадах, фестивалях, 

змаганнях тощо.  

У навчальному році в шкільних предметних олімпіадах взяли участь 16076 

учнів закладів освіти, учасниками районних учнівських олімпіад стали  4535 учнів, 

призерами - 2012 учнів. Переможцями міських олімпіад з навчальних предметів 
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стали 819 учнів закладів освіти Печерського району. З перемогами у 

всеукраїнських олімпіадах повернулися  34 школяра. 

Упродовж 2015-2016 навчального року в  загальноосвітніх  навчальних  

закладах (ЗНЗ)  району працювали: 

- 103 гуртка художньо-естетичного напрямку (2528 учнів); 

- 18 гуртків туристично – краєзнавчого напрямку (402 учня); 

-  9 гуртків еколого – натуралістичного напрямку (145 учнів); 

- 48 гуртків науково – технічного напрямку (901 учнів); 

- 12 гуртків дослідницько – експериментального напрямку (178 учнів); 

- 99 гуртків фізкультурно – спортивного напрямку (2479 учнів); 

- 22 гуртки військово – патріотичного напрямку (449 учнів); 

- 64 гуртка гуманітарного напрямку (1220 учнів); 

- 6 гуртків суспільно-реабілітаційного напрямку (113 учнів); 

- 80 гуртків іншого напрямку (2341 учень). 

Всього позашкільною освітою охоплено в ЗНЗ 10756 учнів в  461 гуртку. Всі 

гуртки позашкільних навчальних закладів та секції працюють на безоплатній основі. 

У 2016 році зусилля управління освіти та інноваційного розвитку, 

загальноосвітніх навчальних закладів були спрямовані на:  

- розв’язання стратегічних і прогностичних завдань, що полягають у 

передбаченні внесення суттєвих змін у змістову, проектно – технологічну, виховну, 

управлінську архітектоніку школи; 

- посилення ролі і значення освоєння засобів діяльності, підвищення їх 

технологічності, створення умов для активної соціальної дії, проектної, 

дослідницької діяльності;  

- забезпечення кардинальних змін у змістових, технологічних, управлінських 

домінантах школи, спрямованих на виховання конкурентноздатної, компетентної, 

соціальної мобільної особистості. 

 

З метою формування професійних намірів учнів та побудови професійної 

кар’єри адміністраціями ЗНЗ укладено  угоди про співпрацю з вищими навчальними 

закладами, науковими установами, коледжами, вищими професійними училищами, 

підприємствами. Угодами передбачена спільна науково – методична та дослідницька 

діяльність, практика учнів, здійснення професійної орієнтації, залучення найбільш 

обдарованих школярів до пошукової роботи на базі провідних кафедр вищих 

навчальних закладів, довузівська підготовка учнів. Так, Український гуманітарний 

ліцей є структурним підрозділом Київського національного університету ім. 

Т.Г.Шевченка. Згідно з Індивідуальним робочим навчальним планом закладу  у ліцеї 

організовано роботу 9 елективних курсів та 2 предметів за вибором, які 

відповідають профільності ліцею. 

Школярі району постійно беруть активну участь у проведенні днів відкритих 

дверей вищих навчальних закладів, проведенні олімпіад, конференцій. Приймали 

участь у профорієнтаційних семінарах, професіографічних екскурсіях, ярмарках 

вакансій. У ЗНЗ впроваджено програмно – апаратний комплекс «Профорієнтаційний 

термінал», що дає змогу охопити профорієнтаційною роботою більшість шкіл 

Печерського району. Профільним навчанням охоплено 1320 учнів, що становило 

майже 66 % старшокласників району.  

9089 учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх закладів Печерського району  
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вивчали поглиблено 9 предметів інваріантної складової: англійська, 

німецька, французька, грецька, російська мови, інформатика, математика, фізика та 

біологія.  

Досягти нової якості профільної освіти можна за рахунок оптимального 

використання інформаційних технологій на основі оновленого змісту освіти. У всіх 

закладах освіти Печерського району широко  впроваджуються уроки, на яких 

використовуються інтерактивні засоби навчання.  

 

Галузь культури 

 

 На території Печерського району працюють 73 різновідомчі установи 

культури:  

- 15 музеїв, в т.ч. 14 національного рівня, 1 картинна галерея; 

- 17 бібліотек, в т.ч.  3 бібліотеки національного значення і 14 бібліотек місцевого 

значення;   

- 6 театрів;  

- 11 центрів, палаців, будинків культури та клубних закладів: 4 національного 

значення,  7 центрів мистецтв місцевого значення; 

- 6 кінотеатрів, Будинок кіно, в т.ч.; 4 -  діють сьогодні за призначенням; 

  

- 5 концертних організацій: 4 національного значення і 1 місцевого значення; 

- 5 навчально-мистецьких закладів;  

- 5 закладів мистецької освіти місцевого значення;  

Всі заклади культури, які розташовані на території Печерського району, 

продовжують роботу по організації безкоштовного перегляду вистав, концертних 

програм та кінофільмів для дітей, підлітків та молоді з малозабезпечених, 

багатодітних сімей, учнями шкіл-інтернатів, дитячих будинків, а також, пенсіонерів, 

ветеранів війни ВОВ та праці, інвалідів, за наявності вільних місць в залах, під час 

проведення заходів.  

У січні – червні 2016 року відбулось 57 районних культурно-мистецьких заходів: 

-  21 березня – літературно – музичний вечір до Всесвітнього дня поезії у 

Національному історико – архітектурному музеї «Київська фортеця»;  

- 26 березня – театральний ярмарок до Міжнародного дня театру у Національному 

історико – архітектурному музеї «Київська фортеця» ; 

- 03 червня 0 17.00 – відкриття виставки фотографій «Діти у війні» в рамках 

відзначення Дня захисту дітей – спільний захід Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації та ЦМ «Шоколадний будинок»; 

- 21 червня о 15.00 відкриття виставки «Ми ніколи не стали дорослими» та «Героїзм 

і Холокост» у фойє Печерської РДА; 

- 24 червня – святковий концерт до Дня Конституції у Національному історико – 

архітектурному музеї «Київська фортеця» з відкриттям фотовиставки «Китайсько-

український діалог»; 

- Тематичні книжкові виставки,літературні вечори, зустрічі в бібліотеках ЦБС 

Печерського району; 

- До Дня вшанування пам’яті учасників бойових дій на    територіях   інших    

держав (15.02.2016 творчий вечір   у Національному історико - архітектурному музеї 
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«Київська фортеця», зустріч побратимів у «Національному музеї історії України 

у Другій Світовій війні. Меморіальний комплекс»); 

- До Дня героїв Небесної Сотні (19.02.2016 відкриття  виставки фоторобіт у 

павільйоні на Дніпровському узвозі,1;  20.02.2016   захід   по      вшануванню    

пам’яті      Героїв    Небесної   Сотні (запалювання  свічок,    хвилина     мовчання,    

перегляд     стрічки   «Реквієм») у Національному історико - архітектурному музеї 

«Київська фортеця»); 

- До Дня Європи (14-15.05 – Перший Європейський Вікенд у НІАМ «Києвська 

фортеця»); 

- До Дня Києва та Дня столиці (- 27.05.2016  – урочисте відкриття місця пам’яті Т.Г. 

Шевченку на набережній Дніпра; 28.05. –культурно-мистецький проект «Київ 

єднає» на території НІАМ  «Київська фортеця»; 29.05  – «Печерський вернісаж» 

відкриття сезону); 

- районні заходи в дитячих музичних школах  району (26.04 – участь у районному 

заході, присвяченому 30-ій річниці Чорнобильської трагедії у «Шоколадному 

будиночку» - ДМШ № 9; квітень-травень – звітні концерти ДМШ району в колоній 

залі Національної філармонії України; 13 травня – концерт, присвячений ювілею І. 

Франка у МЦ «Шоколадний будинок»;  04-05 червня – участь учнів ДМШ №4 у 

Всеукраїнському фестивалі джазової музики «Окешкін джаз»; 10-24 червня участь 

учнів та викладачів у Міжнародному джазовому фестивалі «Jazz Sammer Camp» в м. 

Варна, Болгарія – ДМШ № 4.). 

За січень – червень 2016 р. бібліотечний фонд району поповнено на 3928 

примірників 

В 4-х публічних бібліотеках відкриті Інтернет-центри :ім. Остапа Вишні; 

Світогляд; ім.І.Кудрі; ЦРБ ім.. Салтикова-Щедріна.  

 

Галузь охорони здоров’я. 

 

Станом на 01.07.2016 із загальної чисельності лікарів, які надають первинну 

медико-санітарну допомогу дорослому та дитячому населенню району (49 фізичних 

осіб), в КНП ЦПМСД» Печерського району працюють: 

- дільничні терапевти: 10 фізичних осіб (21,8%);  

 - сімейні лікарі - 39 фізичних осіб (79,2%).  

У порівнянні з І півріччям 2015 року відсоток забезпеченості залишився без змін. 

Разом з тим, у порівнянні  з 2015 роком із 47 фізичних осіб лікарів, що надавали 

ПМСД, сімейні лікарі становили 61,7% (29 фізичних осіб), дільничні терапевти 38,3-

% (18 фізичних осіб).  

Станом на 01.07.2016 із загальної чисельності лікарів, які надають первинну 

медико-санітарну допомогу (64 штатних посади: 20 педіатричних, 44 терапевтичних 

та сімейних лікарів, 59 фізичних осіб), забезпечені комп’ютерами 55 (85,9%). У І 

півріччі 2015 року забезпечені комп’ютерами були лише 12 лікарів (18,75%) 

Суттєве покращення забезпеченості відбулось завдяки тому, що 

Департаментом транспортної інфраструктури КМДА на баланс КНП «ЦПМСД» 

Печерського району було передано 46 ПАК та на суму 83,7 тис. грн придбано    

кардридери та програмне забезпечення для забезпечення сімейних лікарів 

автоматизованими робочими місцями.  
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Забезпечення прозорості і відкритості розгляду звернень 

громадян та суб’єктів господарювання до органів влади. 

 

За січень-червень 2016 року головою районної адміністрації проведено 11 

особистих прийомів громадян, 9 виїзних особистих прийомів громадян, 16 прямих 

«гарячих» телефонних лінії. 

Всього за січень – червень 2016 року прийнято на особистих і виїзних 

прийомах 85 особа, здійснено 20 дзвінків на «гарячу» телефонну лінію.  

На виконання вимог відповідного Указу  Президента України розпорядженням 

голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації № 30 від 

27.01.2011 затверджено склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень 

громадян. За січень-червень 2016 року проведено 6 засідання. 

За результатами розгляду питань на засіданнях районних комісій надавались 

протокольні доручення для виконання відповідним комунальним службам. 

 За 1 півріччя 2016 року надано 262 методичні консультації  суб’єктам 

господарювання, які здійснюють діяльність в сфері торгівлі, ресторанного 

господарства, сфери побуту. 

  На сторінці Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва постійно розміщується 

інформація про роботу із зверненнями громадян. 

Звіт відділу роботи із зверненнями громадян оновлюється щотижнево. 

 

 

Начальник відділу економіки                                                                С.Снєжко  

 

 

 

 

 

 


