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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
 

З метою оперативного виявлення проблем розвитку районів м. Києва за 
окремими показниками та прийняття оперативних управлінських рішень для їх 
розв’язання запроваджено проведення щомісячної оцінки діяльності районних в місті 
Києві державних адміністрацій у порядку та за методикою, визначеними в окремому 
дорученні Київського міського голови від 01.04.2015 № 9482 (зі змінами від 
14.07.2016 № 9482/329-2015).  

Щомісячна оцінка проводиться на підставі відомостей структурних підрозділів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва». 

За січень – липень 2016 року оцінювання діяльності районних в місті Києві 
державних адміністрацій проводилось за оновленим переліком показників, 
узгодженим на нараді під головуванням першого заступника голови Київської міської 
державної адміністрації Г. Пліса за участю структурних підрозділів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 01.07.2016.  

За інформацією КБУ «Контактний центр міста Києва 1551» при здійсненні 
оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій у звітному періоді 
використовувались показники (визначені в окремому дорученні Київського міського 
голови від 01.04.2015 № 9482 із змінами від 25.03.2016 № 9482/246-2015): 

«5. Індекс задоволеності виконання звернень громадян районними у місті Києві 
державними адміністраціями щодо питань споживчого ринку»; 

«6. Індекс задоволеності виконання звернень громадян районними у місті Києві 
державними адміністраціями щодо питань житлово-комунального господарства»; 

«7. Відсоток звернень громадян з питань забезпечення благоустрою міста, що 
надійшли до комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва 1551», 
виконання яких було підтверджено та не повернуто на доопрацювання».  

За інформацією Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) з метою 
недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь серед 
споживачів у липні 2016 року ярмаркові заходи не проводилися, тому оцінка 
діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій за показником «Якість та 
рівень організації ярмарків» не здійснювалася. 

Таким чином, оцінювання діяльності районних в місті Києві державних 
адміністрацій за січень – липень 2016 року проведено за 18 показниками.  

На першому етапі оцінки здійснено ранжування районів за значеннями окремих 
показників. Результати розрахунків наведено у Додатку. 
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1. Рівень освоєння капітальних видатків за рахунок коштів бюджету 
м. Києва, у відсотках до обсягів, передбачених Програмою економічного і 
соціального розвитку міста Києва на відповідний рік, % 

Розрахунки рівня освоєння капітальних видатків за січень – липень 2016 року 
здійснювалися, виходячи з показників Програми економічного і соціального розвитку 
м. Києва на 2016 рік, затверджених рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 
№ 60/60 (із змінами, внесеними рішенням Київської міської ради, від 07.07.2016 
№ 560/560).  

Районним в місті Києві державним адміністраціям на капітальні видатки 
(капітальні вкладення та капітальний ремонт) передбачені асигнування з міського 
бюджету у сумі 580,7 млн грн, з яких станом на 01.08.2016 освоєно 220,1 млн грн, що 
складає 37,9% запланованої суми.  

Протягом звітного періоду роботи з капітального будівництва та капітального 
ремонту проводились всіма райдержадміністраціями. 

Найвищий відсоток освоєння капітальних видатків обчислено у Подільської 
(51,8%) та Оболонської (47,9%) райдержадміністрацій, найнижчий – у Святошинської 
(27%) райдержадміністрації.  

Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на капітальні 
видатки передбачено 61,33 млн грн (321 об’єкт), в тому числі на капітальні вкладення 
0,15 млн грн (1 об’єкт) та на капітальний ремонт 61,18 млн грн (320 об’єктів), з яких 
станом на 01.08.2016 освоєно 27% запланованої річної суми або 16,58 млн грн, що 
становить 7,54% загального обсягу освоєння капітальних видатків по місту. Кількість 
об’єктів, по яких розпочато роботи, становить 129 одиниць (або 40,2% загальної 
кількості об’єктів району), в тому числі розпочато роботи по 1 об’єкту будівництва 
(100% кількості передбачених в поточному році об’єктів будівництва) та по 128 
об’єктах, для яких передбачено капітальний ремонт (40% запланованої кількості 
об’єктів капітального ремонту). 

Найменший рівень освоєння капітальних видатків Святошинською районною в 

місті Києві державною адміністрацією обумовлений: 
відсутністю дефектних актів у 221 об'єкту капітального ремонту з 320 (69,1% 

кількості об’єктів капітального ремонту); 
укладенням договорів лише по 165 об’єктах капітального ремонту з 320 (51,6% 

кількості об’єктів капітального ремонту); 
по жодному з об’єктів, які потребують проведення тендерів в поточному році (4 

об’єкти), не проведено електронних закупівель, що пов’язано із зволіканням у 
визначенні підрядної організації.  
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Районним в місті Києві державним адміністраціям необхідно:  
прискорити підготовку та отримання необхідних документів для забезпечення 

об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту відповідною дозвільною 
та проектно-кошторисною документацією, зокрема, розробку та коригування 
проектів, складання кошторисів, отримання позитивних висновків експертизи, 
проведення електронних закупівель та відкритих торгів для визначення підрядних 
організацій, укладання договорів на виконання робіт. 

 
 
2. Кількість наданих адміністративних послуг через районні центри 

надання адміністративних послуг на 10 тисяч осіб наявного населення, од. 
У порівнянні з попереднім звітним періодом у більшості ЦНАПів спостерігалося 

збільшення значення показника. 
Найбільшу кількість послуг через районні центри надання адміністративних 

послуг на 10 тисяч осіб наявного населення було надано Печерським (336 од.) та 
Шевченківським (215 од.) ЦНАПами, найменшу – у Деснянському районі (103 од.). 

Найгірше значення показника у Деснянському районі обумовлено найменшою 
кількістю звернень заявників до районного ЦНАПу у звітному місяці, а також 
найбільшою кількістю наявного населення району (згідно з останніми даними 
Головного управління статистики у м. Києві). 
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Довідково: у січні – липні 2016 року найбільшу кількість адміністративних 

послуг через районні центри надання адміністративних послуг на 10 тисяч осіб 
наявного населення надано у Печерському (1652 од.), Шевченківському (1047 од.), 
Подільському (1014 од.) та Голосіївському (1000 од.) районах, найменшу – у 
Деснянському (613 од.) та Дніпровському (634 од.) районах. 

 

3. Загальна кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора 
районних центрів надання адміністративних послуг, од. 

Даний показник розраховується у звітному місяці вперше. За даними 
Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за липень 
2016 року найбільша кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора 
зафіксована у Дарницькому (916 од.) та Печерському (904) ЦНАПах, найменша – у 
Голосіївському ЦНАПі (609 од.). 

 

 
 

Незначне зниження кількості наданих адміністративних послуг на 10 тисяч осіб 
наявного населення та найменша серед районів загальна кількість наданих 
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адміністративних послуг на 1 адміністратора Голосіївського районного центру 
надання адміністративних послуг пов’язано із завершенням періоду масового зняття з 
реєстрації місця проживання/перебування студентів у даному районі. 

 

4. Оцінка якості роботи з надання адміністративних послуг відділами 
(центрами) надання адміністративних послуг, бал 

За липень 2016 року найбільшу кількість балів, як і у попередньому звітному 
періоді, отримав Подільський ЦНАП (65 балів), в якому надаються усі супутні 
послуги, є можливість попереднього запису на прийом, час очікування від 15 до 
20 хв., а також наявний дитячий куточок, та Оболонський ЦНАП (60 балів). 

Найменшу кількість балів отримав Деснянський ЦНАП (30 балів), в якому 
відсутня можливість попереднього запису на прийом, та Дніпровський ЦНАП 

(30 балів), в якому середній час очікування в черзі складав 30 хв. і більше, а також 
відсутня можливість надання послуг з копіювання документів (відсутній ксерокс). 

 
У липні 2016 року, на відміну від попереднього місяця поточного року, 

погіршилася якість роботи в ряді ЦНАПів, а саме: 
не було забезпечено можливості попереднього запису на прийом на повний 

місяць в Деснянському та Солом’янському ЦНАПах, що вплинуло на зниження 
кількості балів (на 15 балів); 

середній час очікування в черзі складав від 20 до 30 хв. у більшості ЦНАПів, а 
саме: у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Святошинському 
та Шевченківському ЦНАПах, що дало вказаним ЦНАПам лише по 10 балів, в 
Дніпровському ЦНАПі час очікування перевищив 30 хв., що не дало йому жодного 
балу; 

у звітному періоді, як і в попередньому періоді оцінки, не було забезпечено 
надання послуги з ксерокопіювання у Дніпровському, Оболонському, Печерському та 
Шевченківському ЦНАПах. 
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5. Індекс задоволеності виконання звернень громадян районними у місті 
Києві державними адміністраціями щодо питань споживчого ринку 

За проведеною КБУ «Контактний центр міста Києва» оцінкою діяльності 
районних в місті Києві державних адміністрацій за січень – липень 2016 року індекс 
задоволеності виконання звернень громадян районними в місті Києві державними 
адміністраціями щодо питань споживчого ринку в усіх районах столиці становить 
100%. 

 
6. Індекс задоволеності виконання звернень громадян районними у місті 

Києві державними адміністраціями щодо питань житлово-комунального 
господарства  

Оцінку діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій за даним 
показником проведено КБУ «Контактний центр міста Києва». У звітному періоді 
оцінки індекс задоволеності виконання звернень громадян районними у місті Києві 
державними адміністраціями щодо питань житлово-комунального господарства 
відповідно до попереднього періоду у всіх районних державних адміністраціях 
зменшився. 

Найвищий індекс задоволеності виконання звернень громадян щодо питань 
житлово-комунального господарства Святошинською (97,99%) та Шевченківською 
(97,36%) районними в місті Києві державними адміністраціями. Найнижчий – 
Дніпровською (91,72%) районною в місті Києві державною адміністрацією.  

 
За інформацією Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у 

результаті аналізу звернень громадян встановлено, що проблемними питаннями, 

порушеними у зверненнях громадян, залишаються:  
видалення аварійних, пошкоджених хворобами дерев – площа території, яка 

обслуговується, досить велика, кількість спецавтотранспорту для виконання робіт є 
недостатньою, закороткі терміни виконання; 

92,62 96,68 96,74 92,18 97,04 96,58 95,68 98,06 97,07 97,82

92,47

96,54 96,61

91,72

96,65
96,02

95,36

97,99
96,65

97,36

січень - червень 2016 р. січень - липень 2016 р.
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утримання підвалів, колясочних технічних поверхів – комунікації та інженерні 
мережі будинків застарілі, жодного разу не проводився їх капітальний ремонт, який 
має виконуватися за рахунок цільового фінансування з міського бюджету. ЖЕД 
здійснюють часткові ремонтні роботи для ліквідації аварійних ситуацій у будинках, 
але питання впорядкування вказаних приміщень мешканців не задовольняють; 

ремонт та обслуговування зливневих стоків – роботи по прочищенню зливневих 
мереж потребували залучення спецавтотехніки, підпорядкованої іншим комунальним 
підприємствам, оскільки в КП «Керуюча компанія» відсутній гідромонітор, або 
вирішення питання можливе тільки після проведення робіт з капітального ремонту 
зливостоків. 

Зниження відсотку виконання звернень пов’язане з підвищенням кількості 
заявок, що були скасовані за продзвоном через надання мешканцями неперевіреної 
інформації щодо виконаних робіт. 

 
7. Відсоток звернень громадян з питань забезпечення благоустрою міста, що 

надійшли до комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва 
1551», виконання яких було підтверджено та не повернуто на доопрацювання, % 
у звітному періоді в порівнянні з січнем – червнем 2016 року збільшився у всіх 
районних в місті Києві державних адміністраціях. 

Найкращі результати за показником отримали Святошинська (99,98%), 
Оболонська (99,95%), Шевченківська (99,93%) та Деснянська (99,91%) районні в місті 
Києві державні адміністрації. Найнижчий результат отримано Голосіївською (99,36%) 
районною в місті Києві державною адміністрацією. 

 

 
 

КБУ «Контактний центр міста Києва» при оцінці діяльності районних в місті 

Києві державних адміністрацій не були враховані питання, що потребують значного 

фінансування та робіт капітального характеру. 

Районними в місті Києві державними адміністраціями надано до КБУ 

98,87 99,22 99,78 99,51 99,93 99,1 99,77 99,96 99,66 99,93

99,36
99,63 99,91 99,64 99,95 99,61 99,88 99,98 99,88 99,93

січень - червень 2016 р. січень - липень 2016 р.
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«Контактний центр міста Києва» інформацію щодо основних проблемних питань: 

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація:  

2 звернення – видалення аварійних дерев (1 звернення – дерева розташовані у 

місцях із високою щільністю забудови, куди не може під’ їхати спецтехніка, 

вишукуються шляхи вирішення проблеми; 1 звернення – дерево розташоване на 

території приватної власності, власника попереджено приписом про необхідність 

видалення дерева); 

1 звернення – встановлення пандусів (через вузьку проїжджу частину 

встановлення пандусів може стати причиною аварійної ситуації на дорозі. Для 

задоволення звернення необхідно провести роботи з пониження бортового каменю, 

що відноситься до робіт капітального характеру); 

1 звернення – відновлення благоустрою після розриття (роботи проводилися 

ПАТ «Київенерго»); 

1 звернення – відсутність кришок люків (зливостічна каналізація знаходиться на 

без балансовій території, люк надійно накрито дерев’яними дошками для запобігання 

травмуванню мешканців та безперешкодному стоку дощових вод); 

11 звернень – інші технічні недоліки стану ліфту (скарги на часті зупинки ліфтів, 

які вичерпали свій термін експлуатації, часто виходять з ладу. Для сталої роботи 

ліфтів необхідно провести модернізацію/заміну, що є роботами капітального 

характеру); 

10 звернень – незадовільний стан кнопок ліфту (виконання звернень 

затримується через тривалий термін експлуатації та замовлення запчастин за 

кордоном – Росія, Турція); 

1 звернення – паркування авто у місцях загального користування (заявник 

вимагає демонтувати обмежувальні пристрої на прибудинковій території, інші 

мешканці будинку виступили проти їх демонтажу, та не дали змоги працівникам 

житлово-експлуатаційної організації провести вказані роботи); 

1 звернення – відсутність ГВП (роботи проводилися ПАТ «АК» Київводоканал», 

мешканці були забезпечені водовозкою); 

1 звернення – приведення місць загального користування в належний санітарний 

стан (звернення фактично виконано, але санітарний стан територій не задовольняє 

додаткових вимог заявника; сміттєзвалища територіально розташовані на території 

будівництва інвестиційних будинків); 

4 звернення – технічне обслуговування житлових будинків, включаючи ремонт 

поручнів, ґанків, водостічних труб тощо (1 звернення фактично виконано, чекає 

підтвердження заявником, інші потребують капітальних вкладень). 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація: 

2 звернення – відновлення благоустрою (по 1 зверненню на даний час 

проводиться прокладання мереж газопостачання, відновлення асфальтового покриття, 

роботи будуть проведені після виконання ремонтних робіт ПАТ «Київгаз»); 
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1 звернення – реконструкція ділянки на перехресті вул. Борова та вул. Чернігівської, 

після ремонту зливостічного колектору буде виконано роботи з асфальтування); 

1 звернення – прибирання та санітарний стан територій (земельна ділянка від 

станції метро «Позняки» до парку «Позняки», відповідно до рішення Київської 

міської ради від 08.10.2009 №383/2452, передана в оренду ТОВ «Ново-Комерцбуд» 

для будівництва та експлуатації об’єкту торговельно-адміністративного призначення і 

закладів громадського харчування, 13.06.2016 КП «ШЕУ Дарницького району міста 

Києва» направлено лист до підприємства «Київавтошляхміст» для вжиття необхідних 

заходів); 

1 звернення – ремонт та обслуговування зливневих стоків (станом на 29.07.2016 

КП «ШЕУ Дарницького району міста Києва» зливостік закрито, заявник в 

телефонному режимі не відповідає для підтвердження виконання). 

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація: 

2 звернення – утримання підвалів, колясочних технічних поверхів за адресами 

просп. Маяковського, 24 та просп. Маяковського, 4 (двері на технічний поверх 

закриті, проте заявників не задовольнила якість замка, який був встановлений на 

двері);  

1 звернення – недостатній тиск ГВП за адресою вул. Бальзака, 80 під’ їзд 1 

(роботи по відновленню тиску ГВП ведуться, але їх неможливо виконати у 

контрольний термін, оскільки роботи мають капітальний характер і виконуються за 

рахунок бюджетного фінансування, питання тримається на контролі); 

4 звернення – відсутність ГВП за адресами вул. Бальзака, 55, під’ їзд 4; 

вул. Лаврухіна, 7, під’ їзд 2; вул. Бальзака, 58, під’ їзд 2 та вул. Бальзака, 56, під’ їзд 2 

(ГВП було відновлено вчасно, але стався прорив траси); 

3 звернення – відсутність ХВП за адресою вул. Бальзака, 80, під’ їзд 1 (роботи по 

відновленню тиску ХВП ведуться, але їх неможливо виконати у контрольний термін, 

оскільки проводиться ремонт циркуляційного насосу, питання тримається на 

контролі);  

7 звернень – інші технічні недоліки стану ліфту за адресами 

вул. Закревського, 89; вул. Мілютенка, 44–Б, під’ їзд 1; вул. Братиславська, 44/2; 

вул. Мілютенка, 44, під’ їзд 3; вул. Бальзака, 55, під’ їзд 6 (працівниками 

обслуговуючої організації ТОВ «Майстерліфт» виконані роботи по відновленню 

роботи ліфту, проте заявника не задовольнила якість виконання робіт); 1 звернення за 

адресою вул. Сабурова, 8–А (не виконано, оскільки, у зв’язку з крадіжкою гальмівних 

котушок, потрібно виконати ремонт станції керування, питання тримається на 

контролі); 

7 звернень – відсутність освітлення у під’ їзді за відсутності/несправності 

лампочок за адресами: вул. Закревського, 85–Б (освітлення було відновлено, але на 

час продзвону оператором помилково внесено статус «не виконано»), вул. Кіото, 9; 

бул. Перова, 4; просп. Лісовий, 17–Б, під’ їзд 1; вул. Матеюка, 13 (роботи по 
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відновленню освітлення були виконані вчасно, проте заявника не задовольнила якість 

виконання робіт); вул. Радунська, 2/18 (неможливо було виконати у контрольний 

термін у зв’язку з відсутністю освітлювальних приладів); 

1 звернення – миття вікон, вітрин, вітражів, дзеркальних поверхонь, дверей за 

адресою вул. Драйзера, 42 (роботи по миттю вікон були виконані вчасно, проте 

заявника не задовольнила якість виконання робіт); 

1 звернення – впорядкування стихійного сміттєзвалища по 

вул. Електротехнічній (роботи з ліквідації сміття були виконані вчасно, проте 

заявника не задовольнила якість виконання робіт); 

1 звернення – відновлення благоустрою після виконання планових, аварійних 

робіт на об’єктах благоустрою за адресою вул. Макаренка, приватний сектор села 

Троєщина (роботи з відновлення благоустрою мають капітальний характер і 

виконуються за рахунок бюджетного фінансування); 

3 звернення – ремонт та обслуговування зливневих стоків за адресами: 

вул. Шолом-Алейхема, 6 (роботи по ремонту зливневих стоків мають капітальний 

характер і виконуються за рахунок бюджетного фінансування); вул. Закревського, 93–

А (роботи по обслуговуванню зливного стоку були виконані вчасно, проте заявника 

не задовольнила якість виконання робіт); 

1 звернення – незадовільний санітарний стан автобусних зупинок за адресою 

вул. Попудренка біля станції метро «Чернігівська» (були встановлені урни, але 

заявника не задовольнила кількість).  

1 звернення – інші технічні недоліки стану ліфту за адресою вул. Закревського, 89 

(працівниками обслуговуючої організації ТОВ «Майстерліфт» виконані роботи по 

відновленню роботи ліфту, проте заявника не задовольнила якість виконання робіт); 

1 звернення – укладання та ремонт тротуарної плитки по вул. Милославській, 23 

(під час перевірки було встановлено, що внаслідок тривалої експлуатації плити 

потребують заміни. Дані роботи проводяться за рахунок бюджетного фінансування, 

тому дане питання буде розглядатися в 2017 році); 

1 звернення – кронування дерев за адресою вул. Шолом-Алейхема, 4, під’ їзд 2 

(питання тримається на контролі, роботи по кронуванню дерева плануються 

01.10.2016); 

1 звернення – технічний стан пішохідних доріжок, сходів з бетону, гравію по 

вул. Висоцького, 6–Б (роботи по ремонту пішохідної доріжки включено до реєстру 

капітального ремонту житлового фонду на 2017 рік). 

Слід зазначити, що в разі не підтвердження виконання звернень заявниками як 

«виконані» або повернення таких звернень на доопрацювання, відповідальними 

працівниками вживаються заходи по забезпеченню остаточного опрацювання 

звернень та вирішення їх по суті. 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: 

1 звернення – видалення аварійних, пошкоджених хворобами дерев – питання 
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потребує фінансування та оновлення спецавтотехніки КП «Керуюча компанія»); 

5 звернень – утримання підвалів, колясочних технічних поверхів (комунікації та 

інженерні мережі будинків застарілі, жодного разу не проводився їх капітальний 

ремонт, який мав виконуватися за рахунок цільового фінансування з міського 

бюджету. ЖЕД здійснюють часткові ремонтні роботи для ліквідації аварійних 

ситуацій у будинках); 

1 звернення – проведення дезінсекції (неякісне надання послуг ТОВ «Катарос-

Еко» та розірвання з ними договірних відносин). 

Стан виконавської дисципліни тримається на постійному контролі керівництва 

райдержадміністрації та КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району». 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація: 

проведення дератизації та дезінсекції (роботи проведено 01.06.2016 виконавцем 

ТОВ «Укрбіоекологія» відповідно до договору №02/2016 від 04.01.2016. Мешканці не 

підтвердили виконання, оскільки не були присутніми під час проведення робіт 

дератизації та дезінсекції; акт виконаних робіт з підписами мешканців будинку у 

файлах); 

неприємний запах з підвального приміщення (виникло засмічення 

каналізаційного лежака у підвальному приміщенні, на момент перевірки роботи 

виконані, але для повного усунення неприємного запаху потрібен час; акт виконаних 

робіт з підписами мешканців будинку у файлах); 

ремонт сміттєпроводу (у зв’язку із довготривалою процедурою закупівлі 

матеріалів для заміни частини сміттєпроводу у передбачений термін виконати роботи 

було неможливо. На даний час роботи виконано, звернення знято з контролю); 

технічне обслуговування систем тепло-, водопостачання (через численні 

пошкодження внутрішньобудинкових мереж прориви трубопроводів у будинку не 

фіксувалися. Витоки з інженерних мереж у будинку відсутні. Будинок забезпечено 

холодним та гарячим водопостачанням. Для забезпечення виконання зазначеного 

звернення необхідно замінити 96 вентилів на трубопроводах гарячого та холодного 

водопостачання); 

видалення аварійного дерева (балансоутримувачу території, голові ЖБК, 

вручено припис про термінове видалення сухостою. Через поломку спецтехніки 

кронування буде проведено 03.08.2016. Територію навколо аварійного дерева 

огороджено попереджувальною стрічкою). 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація: 

3 звернення – санітарний стан під’ їздів (не виконані у зв’язку із не 

підтвердженням заявників їх виконання); 

5 звернень – видалення аварійних дерев (не виконані у зв’язку із відсутністю 

відповідної спецтехніки); 

1 звернення – освітлення у під’ їзді (не виконано, оскільки на момент перевірки 
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виконання звернення зворотнім відділом зв’язку виник збій в роботі дистанційного 

обладнання оперативно-диспетчерської служби «Городок», освітлення у під’ їзді було 

відсутнє); 

2 звернення – проведення дезінсекції в будинку (не виконані у зв’язку із не 

підтвердженням заявників їх виконання); 

1 звернення – незадовільний стан підвального приміщення у житловому будинку 

(не виконано у зв’язку із не підтвердженням заявника його виконання); 

1 звернення – неякісне вивезення сміття з контейнерів (не виконано у зв’язку із 

не підтвердженням заявника його виконання); 

1 звернення – незадовільне розташування сміттєвих контейнерів (заявнику 

своєчасно надано роз’яснення з приводу порушеного питання. Не виконано у зв’язку 

із не згодою заявника із отриманою відповіддю); 

1 звернення – встановлення полусфер на прибудинковій території для 

запобігання паркуванню авто (не виконано на час зняття рейтингу у зв’язку із не 

підтвердженням заявника його виконання); 

1 звернення – недоліки в роботі ліфта (не виконано у зв’язку із не 

підтвердженням заявника його виконання); 

1 звернення – незадовільний санітарний стан ліфта (не виконано у зв’язку із не 

підтвердженням заявника його виконання); 

1 звернення – ремонт тротуарної плитки в парку Маріїнському (дані роботи 

відносяться до капітальних та потребують відповідного фінансування. У зв’язку із 

цим КП УЗН Печерського району направлено лист на начальника КБУ щодо зміни 

типу питання); 

1 звернення – облаштування бордюрного каменю навколо лунок дерев 

(звернення не було знято з контролю завчасно у зв’язку із не підтвердженням 

заявником виконання робіт); 

1 звернення – вирішення питання правомірності видалення зелених насаджень 

на перехресті бульв. Марії Приймаченко та бульв. Лесі Українки (наразі по даному 

факту проводиться перевірка Державною екологічною інспекцією у м. Києві); 

1 звернення – санітарне прибирання території біля костьолу по вул. Велика 

Васильківська (не виконано у зв’язку із зміною заявником суті питання «на демонтаж 

лавки на даній ділянці»); 

1 звернення – правомірність знищення газону по вул. Драгомирова (КП УЗН 

Печерського району направлено лист до Державної екологічної інспекції у м. Києві 

щодо проведення відповідної перевірки); 

1 звернення – видалення аварійних дерев по провулку Лаврському (відповідно 

до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах відповідальними за 

збереження та догляд за зеленими насадженнями є балансоутримувачі, тут – 

Мистецька галерея «Лавра». Наразі балансоутримувачем проведено обстеження 

зелених насаджень, складені відповідні акти, які перебувають на погоджені); 
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1 звернення – прибирання території зупинки громадського транспорту (не 

виконано у зв’язку із не підтвердженням заявників його виконання); 

1 звернення – відсутність каналізаційних люків та решіток на проїжджій частині 

(не виконано у зв’язку із не підтвердженням заявника його виконання). 

1 звернення щодо аварійного стану об’єктів благоустрою не виконано на час 

зняття рейтингу у зв’язку із не підтвердженням заявника його виконання, перебуває 

на перевірці групи продзвону КБУ. 

Слід зазначити, що в разі не підтвердження виконання звернень заявниками як 

«виконані» або повернення останніх на доопрацювання, відповідальними 

працівниками вживаються заходи по забезпеченню остаточного опрацювання 

звернень та вирішення їх по суті. 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: 

6 звернень – проведення ремонтних робіт в житловому будинку (термін робіт 

перенесено у зв’язку із закупівлею технічних матеріалів; 

6 звернень – усунення прориву в підвальному приміщенні будинку (ремонтні 

роботи було проведено вчасно, але у зв’язку з погодними умовами (спека) для 

зникнення смороду потрібен деякий час); 

4 звернення – ремонт водостічних труб (термін виконання робіт було перенесено 

у зв’язку із закупівлею технічних матеріалів); 

3 звернення – недоліки в роботі ліфтів (термін виконання робіт перенесено у 

зв’язку із закупівлею технічних матеріалів); 

3 звернення – відсутність ГВП (нежитлове приміщення, де відбувся прорив, 

знаходиться у приватній власності. Вживались заходи для надання доступу до 

комунікацій для проведення робіт); 

3 звернення – відсутність ХВП (термін виконання робіт перенесено у зв’язку із 

закупівлею технічних матеріалів); 

3 звернення – незадовільний вивіз сміття з контейнерів та ремонт контейнера 

(надано роз’яснення, що, відповідно до договору, КП «Київкомунсервіс» здійснює 

вивіз сміття та заміну зламаних контейнерів); 

2 звернення – проведення дератизації та дезінсекції в підвальному приміщенні 

(роботи проведені, але очікуваного результату не дали); 

2 звернення – прибирання у будинку (роботи виконуються відповідно до 

технологічної карти); 

2 звернення – видалення аварійного дерева та знешкодження омели (термін 

виконання робіт перенесено відповідно до графіку робіт по санітарній очистці дерев); 

1 звернення – завезення ґрунту на клумбу, що розташована на вул. Андріївській 

(термін завезення ґрунту було перенесено у зв’язку із проведенням тендерів); 

1 звернення – скління та ремонт вікон на сходових клітинах (роботи було 

проведено, але заявники наполягають на заміні вікон); 

1 звернення – заміна зливневої решітки на проїжджій частині дороги по 
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вул. М.Джаліля (термін робіт перенесено у зв’язку із закупівлею технічних 

матеріалів); 

1 звернення – скошування трави біля бойлеру ПАТ «Київенерго» за адресою 

просп. Свободи, 3–Б (балансова територія комунальних підприємств в належному 

санітарному стані, направлено лист ПАТ «Київенерго» для вжиття заходів); 

1 звернення – вивезення будівельного сміття після демонтажу тимчасової 

споруди (ТС) на просп. Правди, 100 (ТС було демонтовано КП «Київблагоустрій» та 

комунальними підприємствами району, будівельне сміття і залишки фундаментів 

вивезено. Подальший демонтаж та вивезення будівельних матеріалів здійснював 

власник ТС відповідно до вимог чинного законодавства); 

1 звернення – огородження дитячого майданчика на прибудинковій території 

просп. Правди, 6 (термін робіт перенесено у зв’язку із тривалістю закупівлі технічних 

матеріалів); 

1 звернення – встановлення лавочки біля під’ їзду № 3 буд. № 14 на проспекті 

Г. Гонгадзе (лавочка встановлена (є фото), але заявник наполягає на встановленні 

лавочки зі спинкою); 

1 звернення – залиття квартири з вини сусідів (термін робіт перенесено у зв’язку 

із закупівлею технічних матеріалів). 

2 звернення – ремонт козирка (термін робіт перенесено у зв’язку із закупівлею 

технічних матеріалів); 

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація: 

3 звернення – відсутність ХВП (у зв’язку з плановими роботами у підвальному 

приміщенні, проведення капітального ремонту); 

1 звернення – утримання підвальних приміщень (пошкодження внутрішньо-

будинкових інженерних мереж в підвальних приміщеннях були усунені вчасно, але 

заявниками помилково, без перевірки, не було підтверджено виконання); 

5 звернень – прорив труб у підвальному приміщенні (прорив магістрального 

трубопроводу ПАТ «Київенерго», що проходить під будинком); 

1 звернення – встановлення пандусів (звернення неможливо було виконати в 

контрольний термін, оскільки матеріали для ремонту були придбані невчасно у 

зв’язку із тривалим проведенням державних закупівель); 

1 звернення – ремонт та обслуговування ґанків (неможливо було виконати в 

контрольний термін, оскільки матеріали для ремонту були придбані невчасно у 

зв’язку із тривалим проведенням державних закупівель); 

6 звернень – відсутність освітлення в під’ їзді (неможливо було виконати в 

контрольний термін, оскільки матеріали для відновлення освітлення були придбані 

невчасно у зв’язку із тривалим проведенням державних закупівель); 

5 звернень – інші технічні недоліки стану ліфта (неможливо було виконати у 

контрольний термін у зв’язку із відсутністю запчастин у обслуговуючих організацій 

ПрАТ «ОТІС» та ТОВ «Прем’єр-ліфт»). 
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Всі звернення тримаються на постійному посиленому контролі. 

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація: 

5 звернень – інші технічні недоліки стану ліфтів у житлових будинках за 

адресами: вул. Петра Радченка, 8, вул. Василя Липківського, 25, 

вул. Машинобудівна,13, вул. Ушинського,19, вул. Лебедєва-Кумача 28а (ліфти, 

відносно технічного стану яких звернулися мешканці житлових будинків, 

відпрацювали свій нормативний термін експлуатації 25 і більше років. Комунальним 

підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом'янського району м. Києва» спільно з ТДВ «Укрліфтсервіс» здійснюється 

постійний контроль за роботою ліфтів, однак забезпечити належну експлуатацію 

ліфтів на сьогодні вкрай складно. Це пов’язано, насамперед, із фізичною зношеністю 

деталей ліфтів, а також із відсутністю запасних частин. Роботу ліфтів ТДВ 

«Укрліфтсервіс» нормалізовано після придбання комплектуючих в сервісному центрі 

ПрАТ «ОТІС»); 

4 звернення – проведення робіт з дератизації та дезінсекції за адресами: 

вул. Академіка Стражеска, 11, вул. Олександра Горвиця, 5, вул. Михайла Донця, 14 б, 

вул. Мартиросяна, 6 (працівниками підрядної організації ТОВ «Комуналка», згідно із 

заявками, проводиться комплекс робіт з дератизації та дезінсекції і складаються 

відповідні акти виконаних робіт. У зв’язку з тим, що дані роботи проводяться у 

робочий час, а заявники не присутні при виконанні робіт, під час перевірки звернень 

групою зворотного зв'язку КБУ «Контактний центр міста Києва» не підтверджено 

виконання заявниками. Для запобігання подібних випадків житлово-

експлуатаційними дільницями на дошках оголошень будинків розміщується 

інформація щодо дати проведення робіт з дератизації та дезінсекції); 

4 звернення – відсутність освітлення у під’ їздах житлових будинків за адресами: 

вул. Героїв Севастополя, 23 а, просп. Відрадний, 38, вул. Академіка Білецького, 18, 

вул. Курська, 22 (освітлення на сходових клітинах забезпечується через дистанційне 

керування освітленням місць загального користування у диспетчеризованих 

житлових будинках через програмно-апаратний комплекс центральної диспетчерської 

служби Солом'янського району міста Києва); 

2 звернення – коливання напруги у житлових будинках за адресами: 

вул. Борщагівська, № 173/187, вул. Ушинського, 16 (працівниками житлово-

експлуатаційних дільниць комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» було проведено 

обстеження поверхових розподільчих щитків. Під час обстеження встановлено, що 

щитки знаходяться в задовільному технічному стані. Ймовірною причиною 

коливання напруги була несправність обладнання в ТП та кабельних ліній, які 

обслуговуються ПАТ «Київенерго». Житлово-експлуатаційними дільницями було 

надіслано лист до ПАТ «Київенерго» стосовно проведення ремонтно-

налагоджувальних робіт в ТП. На даний час коливання напруги не відбувається, 
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звернення зняті з подальшого контролю); 

1 звернення – прибирання зеленої зони вздовж проїжджої частини по 

вул. Виборзька на відрізку від вул. Гарматна до вул. Шутова (повернуто на повторне 

виконання через надання мешканцями неперевіреної інформації та було знято 

відповідно до фотофіксації); 

1 звернення – прибирання зеленої зони по вул. Кіровоградській (роботи з 

прибирання, вивезення парубкових решток та зняття аварійного гілля на зеленій зоні 

по вул. Кіровоградській були виконані невчасно у зв’язку із великим обсягом робіт 

спеціалізованої техніки); 

1 звернення – прибирання сміття з зеленої зони біля проїжджої частини за 

адресою вул. Ушинського, 30/2 (повернуто на повторне виконання через надання 

мешканцями неперевіреної інформації, знято відповідно до фотофіксації); 

1 звернення – приведення зеленої зони до належного санітарного стану на 

відрізку від пров. Радищева, 6 до трамвайної колії на вул. Василенко (повернено на 

повторне виконання через надання мешканцями неперевіреної інформації, знято 

згідно фотофіксації); 

1 звернення – скошування трави на території Солом’янського Ландшафтного 

парку (заходи з викошування трави на підпорядкованих територіях проводяться 

поступово, відповідно до розробленого графіку. Першочергово виконуються роботи з 

викошування трави вздовж центральних доріг та магістралей району); 

1 звернення – зняття сухого гілля з дерева сорту «тополя», розташованого біля 

магазину «Явір» по вул. Молодогвардійська (проведено обстеження дерева, на час 

проведення обстеження було встановлено, що дерево знаходиться в задовільному 

стані, візуальні ознаки аварійності, сухостійності відсутні. Відповідно до порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 р. № 1045, видалення 

зелених насаджень здійснюється у разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних 

дерев. Законні підстави щодо видалення дерева по вул. Молодогвардійській, 20, 

відсутні. Вказане дерево потребує виконання робіт з кронування у встановленому 

чинним законодавством порядку, про що складено акт, звернення знято з контролю); 

1 звернення – укладання відсутньої декоративної плитки на підпірній стінці по 

вул. Богданівській, 24 (виконано невчасно у зв’язку із відсутністю на підприємстві 

декоративної плитки та не передбаченням виділення коштів для її закупівлі. Роботи 

виконані вручну, методом бетонування); 

12 звернень – ремонт та обслуговування зливневих стоків за адресами: 

вул. Стадіона 10/2, вул. Луганська, вул. Мартиросяна, 24, вул. Тупікова, 

вул. Радіщева, 3, вул. Механізаторів, 14/22 (зливневі стоки були накриті дерев’яними 

щитами, чим заявники були невдоволені, повторно накрито колесовідбійною 

стрічкою, надано фотофіксацію); за адресами: вул. Урицького та Островського, 

вул. Янки Купали, 13–15а (очищення проводиться згідно із графіком очищення. 
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Вказані зливоприймачі очищені, про що надано фотофіксацію); 

1 звернення – відсутність каналізаційних, водопровідних люків по 

вул. Богданівська, 24 (звернення повернуто на повторне виконання за продзвоном 

через надання заявником неперевіреної інформації); 

4 звернення – прибирання та санітарний стан територій за адресами: 

просп. Відрадний, 37, вул. Шепелєва, 2а, вул. І. Лепсе, вул. Керченська (балансові 

території прибрані. Територія на час продзвону операторами була в незадовільному 

стані. Повторно проведено прибирання та надані фотофіксації); 

3 звернення – відновлення благоустрою після виконання планових, аварійних 

робіт на об’єктах благоустрою за адресами: пров. Народний (операторами визначено 

невірний тип питання. Тип питання змінено на «Укладання та ремонт асфальтного 

покриття»); вул. Патріотів (відновлення благоустрою проводиться відповідно до 

контрольної картки № 15090030); вул. Тупікова, 3/1, (планове розриття із 

прокладанням теплових мереж до новобудови. Згідно із контрольною карткою 

№2016100787 роботи проводить РТМ «Святошино». Звернення переадресовано до 

ПАТ «Київенерго»). 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація: 

1 звернення – прорив труб у підвальному приміщенні за адресами: 

вул. Д. Щербаківського, 37 та вул. Салютна 42/46 (працівниками обслуговуючої 

організації ВОП «Нивки-Діброва» проведено обстеження, в ході якого виявлено 

прорив труб. Станом на 12.07.2016 проведено зварювальні роботи та дезінфекція 

підвального приміщення. На 14.07.2016 заявниками проставлено статус звернення як 

«не виконано/фактично». На 15.07.2016 проведено обстеження за участю мешканців 

зазначеного будинку та складено акт щодо відсутності прориву у підвалі. Станом на 

19.07.2016 звернення були закриті); 

1 звернення – скошування трави на прибудинковій території за адресою 

вул. І. Турчина, 9 на (працівниками обслуговуючої організації ВОП «Нивки-Діброва» 

проведено скошування трави. На 14.07.2016 звернення повернено на доопрацювання. 

Станом на 15.07.2016 звернення закрито згідно із наданою фотофіксацією); 

1 звернення – технічне обслуговування систем водопостачання за адресою 

вул. І. Турчина, 15 (комісією працівників обслуговуючої організації ВОП «Нивки-

Діброва» обстежено систему рушникосушарок у будинку та у квартирі заявника. В 

ході обстеження встановлено, що заявником внесено зміни в систему циркуляції 

води, що є причиною завоздушення системи в цілому по стояку. Заявнику 

запропоновано допомогу щодо усунення наслідків та повернення системи до 

попереднього стану. Крім того, обслуговуючою організацією в ході усної бесіди  

наголошено, що роботи будуть виконані останнім за власний рахунок, на що в 

черговий раз отримано безпідставну відмову. Враховуючи, що виконання робіт 

необхідно провести саме у квартирі заявника, привести систему до попереднього 

стану є неможливим); 
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1 звернення – скління вікон у будинку за адресою просп. Перемоги, 60 

(працівниками обслуговуючої організації ВОП «Дегтярівка» 30.06.2016 проведено 

скління вікон у під’ їзді № 6 вищезазначеного будинку, вікна засклено в одне скло, 

виконано фотофіксацію. Зв’язатися із заявником для перевірки факту виконання 

даного виду робіт неможливо, на телефонні дзвінки заявник не відповідав. На 

11.07.2016 заявником проставлено статус звернення як «не виконано/фактично». 

Разом з тим зазначаємо, що у зв’язку із тривалим терміном експлуатації житлового 

будинку за адресою просп. Перемоги, 60 на віконні рами знаходяться у 

незадовільному технічному стані, що спричиняє нестійкість кріплення скла до рами, в 

результаті чого при несприятливих погодних умовах або ж мешканцями власноруч 

скло вибито); 

1 звернення – відсутність освітлення за адресою вул. Сікорського, 6 (на 

15.07.2016 працівниками обслуговуючої організації ВОП «Дегтярівка», відповідно до 

звернення заявниці, відновлено освітлення на третьому поверсі під’ їзду № 2 

вищезазначеного житлового будинку. На 20.07.2016 заявницею проставлено статус 

звернення як «не виконано/фактично» у зв’язку відсутністю освітлення на першому 

поверсі під’ їзду № 2 зазначеного будинку. Дане питання не вказане в тексті 

звернення, яке залишене на веб-сайті КБУ «Контактний центр міста Києва», що стало 

причиною фактичного не підтвердження заявником). 

 

8. Якість та рівень організації ярмарків, бал 
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про проведення 

ярмарків у місті Києві», графіку проведення сільськогосподарських ярмарків у місті 

Києві у січні – липні поточного року організовано та проведено 1155 ярмарок, на яких 

реалізовано 61,2 тис. тонн сільськогосподарської продукції. Реалізація продукції на 

ярмарках здійснювалася через 92101 торгову точку. 

З метою недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь 

серед споживачів прийнято рішення про тимчасове призупинення проведення 

ярмарків в місті Києві. У липні 2016 року ярмаркові заходи не проводилися, оцінка 

діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій за показником «Якість та 

рівень організації ярмарків» не здійснювалася. 

 
9. Відсоток від загальної кількості промислових підприємств, інформацію 

про які введено в інформаційну систему «Промисловість і наука», % 
У місті Києві на сайті http://ispn.kievcity.gov.ua функціонує Інформаційна 

система «Промисловість і наука» (далі – ІСПН), яка містить відомості щодо 

виробничо-господарської, наукової та інноваційної діяльності промислових 

підприємств та наукових організацій міста Києва, виробництва основних видів 

промислової продукції, інноваційних та інвестиційних проектів підприємств та 
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організацій, а також пропозиції щодо розвитку міського кооперування, налагодження 

економічних та виробничих взаємовідносин між промисловими підприємствами 

міста. 

Районні в місті Києві державні адміністрації безпосередньо відповідають за 

внесення відомостей щодо діяльності промислових підприємств м. Києва до ІСПН 

щодо загальних даних, номенклатури продукції, що виробляється, зразків продукції, 

участі у виставкових заходах, тощо.  

У червні 2016 року Департаментом промисловості та розвитку підприємництва, 

спільно з КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку 

міста», районними в місті Києві державними адміністраціями та Головним 

управлінням статистики у м. Києві було визначено остаточне коло промислових 

підприємств, з якими райдержадміністрації повинні проводити роботу щодо 

наповнення ІСПН. Це промислові підприємства м. Києва, які звітують до Головного 

управління статистики у м. Києві за формами 1П та 1ПЕ. 

Станом на 01.08.2016 проведено аналіз наповнення Інформаційної системи 

«Промисловість і наука» розширеною інформацією про промислові підприємства 

м. Києва. Відповідні показники бралися безпосередньо з ІСПН та уточнювалися з 

районними в м. Києві державними адміністраціями.  

Відповідно до проведеного аналізу перші 3 місця поділили між собою 

Деснянський, Дніпровський та Оболонський райони, забезпечивши стовідсоткове 

наповнення ІСПН у своїй частині. 

Подільський, Солом’янський, Дарницький, Голосіївський, Печерський райони 

забезпечили наповнення ІСПН на 78-96%, що є доволі високим рівнем актуалізації 

інформації про промислові підприємства.  

Шевченківський район посів останнє місце з показником наповнення (51,02%). 

Низький результат за показником пов’язаний із значною кількістю промислових 

підприємств (головним чином, що звітують за формою 1П), яких потрібно залучити 

до розміщення інформації в ІСПН.  
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10. Заборгованість населення за послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій перед КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду» у поточному році на 1 м кв. загальної площі квартир 

Показник відображає величину поточної заборгованості населення за послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по житловому фонду 
комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі – Послуги) у 
звітному році з розрахунку на 1 м кв. площі квартир, на яку нараховується плата за 
Послуги. Оцінка по показнику формується за даними моніторингу КП «Головний 
інформаційно-обчислювальний центр» нарахувань населенню та оплати останніми за 
Послуги за січень – липень 2016 року. Поточна заборгованість за Послуги станом на 
01.08.2016 по м. Києву становила 2,09 грн/м кв.  

Станом на 01.08.2016 найкращі значення показника обчислено у Солом'янському 
(1,35 грн/м кв.) та Дарницькому (1,80 грн/м кв.) районах міста Києва, в яких обсяг 
поточної заборгованості за Послуги з розрахунку на 1 м кв. площі квартир 
найменший. Найгірші значення показника – у Печерському районі (2,87 грн/м кв.), в 
якому обсяг поточної заборгованості на 1 м кв. площі квартир найбільший. 

 
За інформацією КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Печерського району м. Києва» (далі – КП «Керуюча компанія») основною причиною 
високого обсягу поточної заборгованості на 1 м кв. площі квартир є несвоєчасне 
зарахування КП ГІОЦ коштів, сплачених населенням 22 – 25 числа, в рахунок 
поточного місяця. З приводу цього питання керівництво КП «Керуюча компанія» 
неодноразово зверталося до КП ГІОЦ. 

В структурних підрозділах комунального підприємства КП «Керуюча компанія» 
постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед мешканців щодо 
своєчасної оплати за спожиті житлово-комунальні послуги шляхом розміщення об’яв 
на дошках оголошень біля кожного під’ їзду, в телефонному режимі, під час 
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особистих відвідувань вручаються приписи-попередження та претензії в разі 
виникнення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги. 

З метою зменшення поточної заборгованості населення за Послуги районним в 
м. Києві державним адміністраціям спільно з керуючими компаніями з 
обслуговування житлового фонду району необхідно посилити роз’яснювальну роботу 
з населенням щодо необхідності вчасної сплати поточних нарахувань за Послуги, а 
також покращити рівень та якість надання Послуг. 

 
11. Темп збільшення (зменшення) заборгованості населення з оплати 

житлово-комунальних послуг по комунальних підприємствах житлового 
господарства, у відсотках до початку звітного року, % 

Показник відображає рівень збільшення (зменшення) заборгованості населення 
перед житловими організаціями за житлово-комунальні послуги у відсотках до 
початку звітного року по житловому фонду комунальної власності територіальної 
громади міста Києва. Оцінка по показнику формується за даними моніторингу 
КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр».  

За даними КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» заборгованість 
населення з оплати житлово-комунальних послуг станом на 01.07.2016 становила 
573291,57 тис грн і у відсотках до початку року зменшилась до 99,98 %. 

Зменшення заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг 
по комунальних підприємствах житлового господарства, у відсотках до початку 
звітного року відбулося у Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському 

районах. У всіх інших районах відбулося незначне зростання заборгованості (від 
0,03% до 0,76%), за виключенням Печерського району, де відмічено найгірше 
значення показника (106,76%). 

Найкраще значення показника обчислено у Голосіївському районі міста 
Києва (96,59%).  

 
 

94,24 98,3 98,01 98,36 99,17 102,34 99,02 99,05 97,07 98,23

100,71 100,03 99,48 100,54 100,7 100,04 98,3
100,65

станом на 01.06.2016 станом на 01.07.2016



23 
 

Темп збільшення (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-

комунальних послуг по комунальним підприємствам житлового господарства,у 

відсотках до початку звітного року по Печерському району обчислюється за даними 

заборгованості населення перед КП «Керуюча компанія» та КП УЖГ «Хрещатик», 

«Липкижитлосервіс», «Печерська брама», «Печерськжитло» за спожиті житлово-

комунальні послуги (утримання будинків та прибудинкових територій, опалення, 

гаряча та холодна вода, водовідведення, газ). 

Станом на 01.07.2016 заборгованість населення за послугу з утримання будинків, 

споруд та прибудинкових територій перед КП «Керуюча компанія» в порівнянні з 

початком року зросла на 25,6 %, або на 2503,2 тис. грн.  

Причиною зростання заборгованості є «злісні неплатники», по особових 

рахунках яких заборгованість за спожиті житлово-комунальні послуги сягає більше 

20000 грн. Це в, основному, неблагонадійні родини, малозахищені верстви населення, 

в помешканні яких на сьогодні відключені світло, телефонна мережа тощо. З ними 

неодноразово укладалися договори про реструктуризацію боргу, однак, умови 

договору не виконувалися.  

За січень – липень 2016 року працівниками житлово-експлуатаційних дільниць 

«Хрещатик», «Липкижитлосервіс», «Печерська брама», «Печерськжитло» та 

юридичною групою КП «Керуюча компанія» проведена наступна претензійно-

позовна робота: 

квартиронаймачам вручено 5979 приписів-попереджень про необхідність 

погашення боргу на загальну суму 26993,3 тис. грн; 

розміщено 6742 об’яви на дошках оголошень під’ їздів з приводу своєчасної 

сплати та перелік квартир-боржників;  

оформлено 9 позовних заяв на стягнення заборгованості за послуги з утримання 

будинків, споруд та прибудинкових територій у судовому порядку на загальну суму 

151,1 тис. грн; 

з мешканцями-боржниками укладено 46 договорів про реструктуризацію боргу 

на суму 238,1 тис. грн. 

Що стосується заборгованості мешканців, що виникла перед КП УЖГ 

«Хрещатик», «Липкижитлосервіс», «Печерська брама», «Печерськжитло» (далі – КП 

УЖГ), станом на 01.07.2016 в порівнянні з початком року борг зменшився на 

1230,8 тис. грн. 

При цьому фахівцями КП УЖГ була проведена робота з боржниками, зокрема:  

укладено договорів розстрочки заборгованості на суму 89,3 тис. грн; 

на виконанні у виконавчій службі перебуває 101 справа на суму 916,7 тис. грн; 

направлялися повідомлення, претензії щодо несплати боргу. 

КП «Керуюча компанія» посилила роботу з мешканцями в частині зменшення 

заборгованості та своєчасної оплати за спожиті житлово-комунальні послуги із 

залученням ТОВ «Служба стягнення заборгованості».  
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Наразі, керівництвом КП «Керуюча компанія» проведено робочу нараду з 

керівниками та фахівцями структурних підрозділів та вживаються усі необхідні 

заходи щодо покращення стану поточної оплати мешканцями житлових будинків 

комунальної власності Печерського району м. Києва. 

З метою недопущення погіршення ситуації по розрахунках з оплати житлово-

комунальних послуг районним у м. Києві державним адміністраціям спільно з 

житлово-експлуатаційними організаціями необхідно забезпечити постійне 

проведення роботи у визначених законодавством рамках по сплаті населенням 

заборгованості за послуги та вживати необхідних заходів для недопущення 

збільшення боржників та сум заборгованості за житлово-комунальні послуги. 

 
12. Кількість створених об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків у звітному періоді, од. 
Важливим напрямом роботи галузі залишається необхідність реформування 

відносин у житловій сфері та створення неприбуткових організацій для управління та 
утримання житлового фонду.  

Оцінка по показнику формується за даними моніторингу стану створення ОСББ 
на підставі відповідних звітів районних в місті Києві державних адміністрацій.  

За січень – липень 2016 року створено 198 ОСББ. 
За результатами роботи в напрямку створення ОСББ за звітний період 

лідируючу позицію посідає Дарницький район (45 ОСББ). Найменше ОСББ створено 
у Шевченківському (7 ОСББ) та Голосіївському, Деснянському і Подільському (по 9 
ОСББ) районах.  

 
У липні 2016 року в цілому по місту створено 58 ОСББ: 10 ОСББ – у 

Святошинському районі; по 9 ОСББ – у Дарницькому, Дніпровському та 

Солом’янському районах; 8 ОСББ – в Оболонському районі; по 5 ОСББ – у 

Деснянському та Печерському районах; 2 ОСББ – у Голосіївському районі; 1 ОСББ – у 

Подільському районі і в Шевченківському районі не створено жодного ОСББ. 
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В цілому, існуюча динаміка створення ОСББ в місті свідчить про необхідність, 

крім вдосконалення існуючої законодавчої бази, вжиття додаткових заходів щодо 

активізації роз’яснювальної роботи серед населення та забезпечення створення 

додаткових стимулюючих факторів для організації роботи ОСББ.  

З метою створення додаткових стимулюючих факторів функціонування та 

створення ОСББ Київською міською радою прийнято рішення, яким передбачається 

запровадження енергозберігаючих заходів у будинках ОСББ за рахунок коштів 

міського бюджету та ОСББ на умовах співфінансування.  

Разом з тим, невирішеним залишається питання першочергового виконання 

робіт з капітального ремонту житлового фонду в житлових будинках, де мають 

створюватись ОСББ. 

 

13. Кількість зупинок ліфтів (понад 1 добу), які належать територіальній 
громаді м. Києва за винятком ліфтів, що увійшли до програми «Ліфт» на заміну 
чи модернізацію, з розрахунку на 100 ліфтів 

Показник відображає рівень забезпечення надійної та безпечної експлуатації 

ліфтового парку в житловому фонді, що належать територіальній громаді м. Києва. 

Значення показника формується за даними моніторингу середньої щоденної кількості 

непрацюючих ліфтів (понад 1 добу), що здійснюється Департаментом житлово-

комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) за даними об’єднаної диспетчерської системи 

«ГородОК». 

У січні – липні 2016 року найкращі значення показника відмічено у 

Святошинському (0,193 од.) та Шевченківському (0,201 од.) районах.  

Найгірша ситуація склалася у Деснянському, Подільському та Голосіївському 

районах, у яких протягом січня – липня 2016 року найбільша середня щоденна 

кількість простоїв ліфтів понад 1 добу (2,014 од, 1,211 од. та 1,202 од., відповідно).  

У липні 2016 року відносно надійно працювали ліфти у Святошинському 

(0,18 од.), Шевченківському (0,23 од.) та Печерському (0,34 од.) районах. Найбільша 

кількість зупинок ліфтів у Деснянському (3,89 од.), Голосіївському (2,54 од.) та 

Подільському (2,18 од.) районах. 

Експлуатація ліфтів понад нормативний термін, зношеність технічних частин 

ліфтового обладнання житлового фонду міста Києва призводить до тривалих 

зупинок ліфтів.  

Однією із основних причин зупинок ліфтів також є розкрадання ліфтового 

обладнання. З метою попередження розкрадання ліфтового обладнання, районними в 

місті Києві державними адміністраціями спільно з спеціалізованими ліфтовими 

організаціями проводяться роботи по ремонту дверей машинних приміщень, 

встановлення додаткових внутрішніх замків та заміна дверних блоків. 
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З метою недопущення погіршення ситуації по непрацюючих ліфтах в житловому 

фонді, районним в м. Києві державним адміністраціям спільно з житлово-

експлуатаційними організаціями необхідно постійно проводити роботу по виконанню 

планово-попереджувальних та аварійних ремонтів непрацюючих, застарілих та 

фізично зношених ліфтів. 

 

14. Рівень відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів, %  
Протягом січня – липня 2016 року видано 2269 аварійних контрольних карток на 

порушення благоустрою у зв’язку з проведенням аварійних робіт на інженерних 

мережах, із них закрито 1382, що складає 60,91%.  

Найкраща ситуація з відновлення благоустрою протягом зазначеного періоду 

склалася у Деснянському (71,72%), Дарницькому (71,43%) та Подільському (69,95%) 

районах. Низький рівень відновлення благоустрою зафіксовано у Оболонському 

(47,85%) та Шевченківському (54,22%) районах.  

 

 
 

Низький відсоток відновлення благоустрою після розриттів (закриття 

контрольних карток) зумовлено порушенням умов оплати виконаних робіт 

замовником (ПАТ «Київенерго»). 

Довідково: у липні поточного року видано 373 аварійні контрольні картки на 

порушення благоустрою у зв’язку з проведенням аварійних робіт на інженерних 

мережах, із них закрито 74 картки, що складає 19,84%, зокрема: 

Голосіївський район – проведено 49 розриттів, із них 7 закрито (14,29%); 

Дарницький район – проведено 33 розриття, із них 9 закрито (27,27%); 

Деснянський район – проведено 39 розриттів, із них 14 закрито (35,9%); 

Дніпровський район – проведено 39 розриттів, із них 2 закрито (5,13%); 

Оболонський район – проведено 16 розриттів, із них 4 закрито (25%); 

Печерський район – проведено 29 розриттів, із них 6 закрито (20,69%); 

58,77 73,44 61,32 68,8 47,06 67,9 70,97 64,32 63,25 57
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Подільський район – проведено 27 розриттів, із них 7 закрито (25,93%); 

Святошинський район – проведено 35 розриттів, із них 7 закрито (20%); 

Солом’янський  район – проведено 46 розриттів, із них 5 закрито (10,87%); 

Шевченківський район – проведено 60 розриттів, із них 13 закрито (21,67%). 

 

15. Заборгованість із виплати заробітної плати в бюджетних установах та 
організаціях, а також на комунальних підприємствах, які передані до сфери 
управління районних в місті Києві державних адміністрацій, тис. грн 

Згідно з останніми статистичними даними та за даними Головного управління 

Державної фіскальної служби у м. Києві станом на 01.07.2016 заборгованість із 

виплати заробітної плати на комунальних підприємствах, які передані до сфери 

управління районних в місті Києві державних адміністрацій, мала місце в 

Оболонському (854,9 тис. грн) та Голосіївському (139,7 тис. грн) районах міста Києва.  

У Оболонському районі: 

КП «Автотранспортне підприємство Оболонського району м. Києва» – 

110,7 тис. грн. Борг виник у зв’язку з несвоєчасним надходженням коштів за надані 

послуги. Найбільшими дебіторами є Оболонська райдержадміністрація, 

КП «Оболонь-Ліфтсервіс» тощо. Станом на 29.07.2016 обсяг боргу зменшився на 

11 тис. грн; 

КП «Оболонь-ліфтсервіс» – 744,2 тис. грн. Борг виник у зв’язку з несвоєчасним 

надходженням коштів за виконані роботи. Найбільшими дебіторами є 

КП «Житлосервіс «Приозерне», КП «Житлосервіс «Куренівка», КП «Житлосервіс 

«Оболонь». Станом на 29.07.2016 обсяг боргу зменшився на 196,3 тис. грн. 

Протягом звітного періоду спостерігалася тенденція до зменшення зазначеної 

заборгованості. Так, станом на 01.07.2016 у порівнянні з початком року обсяг 

заборгованості зменшився на 27,6% або на 326,4 тис. грн. 

Керівником КП «Автотранспортне підприємство Оболонського району 

м. Києва» вживаються всі заходи для виведення підприємства з кризового стану. 

За інформацією директора КП «Оболонь-Ліфтсервіс» погашення існуючих 

боргів із виплати заробітної плати та зі сплати ЄСВ буде здійснено у повному обсязі 

до кінця 2016 року за рахунок коштів від погашення дебіторської заборгованості 

згідно зі складеними графіками погашення боргів. 

У Голосіївському районі: 

КП «Капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-

Будінвест» – 139,7 тис. грн. 
Станом на 01.07.2016 у порівнянні з початком року обсяг заборгованості 

зменшився лише на 2,5% або на 3,6 тис. грн. 

Основними причинами виникнення заборгованості є несвоєчасне надходження 

коштів за виконані роботи у зв’язку з відсутністю фінансування об’єктів капітального 

ремонту згідно з Програмою економічного та соціального розвитку на 2016 рік. 
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16. Заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного фонду України в 
бюджетних установах та організаціях, а також на комунальних підприємствах, 
які передані до сфери управління районних в місті Києві державних 
адміністрацій, тис. грн 

Станом на 01.07.2016 майже у всіх районах міста Києва зафіксована 

заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування і платежів до Пенсійного фонду України в бюджетних установах та 

організаціях, а також на комунальних підприємствах, які передані до сфери 

управління районних в місті Києві державних адміністрацій. Найбільший обсяг 

заборгованості обраховано у Святошинському (739,8 тис. грн), Оболонському 

(456,9 тис. грн) та Печерському (433,4 тис. грн) районах, найменший – у 

Дніпровському (94,9 тис. грн) та Солом’янському (9,7 тис. грн) районах. Відсутня 

заборгованість лише у Деснянському районі.  

 
Згідно з останніми даними Головного управління Державної фіскальної служби 

у м. Києві станом на 01.07.2016 заборгованість зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на комунальних підприємствах, 

які передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, 

мала місце майже в усіх районах міста Києва. Найбільший обсяг боргу обраховано у 

Святошинському – 554,5 тис. грн, Оболонському – 456,9 тис. грн, Печерському – 

428,4 тис. грн, Дарницькому – 302,7 тис. грн, Голосіївському – 257,1 тис. грн та 

Подільському – 208,6 тис. грн районах, найменший – у Солом’янському – 9,7 тис. грн, 

Шевченківському – 28,4 тис. грн та Дніпровському – 90,1 тис. грн районах. 

Заборгованість відсутня у Деснянському районі. 

За останніми даними Головного управління Пенсійного фонду України в 

м. Києві станом на 01.07.2016 заборгованість з платежів до Пенсійного фонду 

України зафіксована в Святошинському (185,3 тис. грн), Шевченківському 

312,9 302,7 271
188,5

станом на 01.07.2016
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(160,1 тис. грн), Подільському (62,4 тис. грн), Голосіївському (55,8 тис. грн), 

Дніпровському (4,8 тис. грн) та Печерському (5,0 тис. грн) районах. 

Заборгованість перед Пенсійним фондом України відсутня у Дарницькому, 

Деснянському, Оболонському та Солом’янському районах. 

Станом на 01.07.2016 зафіксовано: 

в Оболонському районі – 3 підприємства-боржника зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (456,9 тис. грн), у т. ч. 1 

підприємство не здійснює господарської діяльності, готується до ліквідації; 1 

підприємство втратило джерело прибутку у зв’язку з передачею майна КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва»; 1 

підприємство вживає заходи по виведенню підприємства із кризового стану; 

у Святошинському районі – 10 підприємств-боржників (КП РЕО та КП УЖГ) зі 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

платежів до Пенсійного фонду України (739,8 тис. грн), основною причиною 

виникнення боргів на яких є відсутність фінансування. На КП УЖГ Святошинського 

району борг у сумі 22,5 тис. грн погашено у повному обсязі; 

у Голосіївському районі – 9 підприємств-боржників зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного 

фонду України (312,9 тис. грн), у т. ч. 3 підприємства знаходяться в стані припинення 

шляхом ліквідації; 1 підприємство в стані реорганізації шляхом приєднання до КП 

«Шкільне харчування»; 4 підприємства забезпечили погашення боргів на загальну 

суму 47 тис. грн; 

у Печерському районі – 5 підприємств-боржників зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного 

фонду України (433,4 тис. грн). Станом на 01.08.2016 заборгованість перед 

Пенсійним фондом України (5 тис. грн) погашена у повному обсязі; 

у Дарницькому районі – 3 підприємства-боржника зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (302,7 тис. грн), у т. ч. 2 

підприємства знаходяться в стані реорганізації; 1 підприємство в стані ліквідації. По 

підприємствах складено плани-графіки погашення боргів;  

у Подільському районі – 9 підприємств-боржників зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного 

фонду України (271,0 тис. грн), у т. ч. 4 підприємства перебуває у стані ліквідації; на 

2 підприємствах арештовано (заблоковано) рахунки; на 3 підприємствах 

заборгованість погашена у повному обсязі (12,4 тис. грн);  

у Шевченківському районі – 14 підприємств-боржників зі сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного 

фонду України (188,5 тис. грн), у т. ч. 7 підприємств перебувають у стані ліквідації; 

на 4 підприємствах відсутня господарська діяльність у зв’язку з арештом рахунків; на 

2 підприємствах заборгованість погашена у повному обсязі (44,4 тис. грн); на 1 
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підприємстві сторнування невірно встановленої суми заборгованості Пенсійним 

фондом України;  

у Дніпровському районі – 3 підприємства-боржника зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного 

фонду України (94,9 тис. грн), у т. ч. 1 підприємство перебуває у стані ліквідації. 

Станом на 28.07.2016 заборгованість перед Пенсійним фондом України (4,8 тис. грн) 

погашена у повному обсязі; 

у Солом’янському районі – 1 підприємство-боржник зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (9,7 тис. грн), причинами 

виникнення є арешт рахунків підприємства органами ДФС. 

 
 
17. Темп зростання (зменшення) обсягу заборгованості по платі за здачу в 

оренду нежитлової площі, переданої до сфери управління районних в місті Києві 
державних адміністрацій, у відсотках до початку року (щоквартально) 

Проведена районними у м. Києві державними адміністраціями в І півріччі 2016 

року робота щодо отримання нарахованих коштів за передачу комунального майна в 

орендне користування і погашення орендарями заборгованості з нарахованих 

орендних платежів сприяла зменшенню боргів орендарів перед балансоутримувачами 

приміщень комунальної власності. Так, за результатами діяльності на 01.07.2016 

середній по місту темп зростання (зменшення) обсягу заборгованості по платі за 

здачу в оренду нежитлової площі, переданої до сфери управління районних в місті 

Києві державних адміністрацій, склав 87,7% проти 99,7% в І кварталі 2016 року. 

В звітному періоді сім районів м. Києва забезпечити зменшення обсягу 

заборгованості з орендних платежів порівняно із початком року, що вказує на 

активізацію претензійно-позовної роботи. Темп зменшення боргу варіював від 84,4% 

в Деснянському до 99,1% в Голосіївському районах. 

Що стосується Дніпровського району, низький рівень показника (50,3%) 

пояснюється відсутністю інформації про борг, що враховується за КП «Фінансово-

розрахунковий центр «Дніпровський», яке перебуває в стані ліквідації. Станом на 

01.04.2016 борг підприємства склав 4274,71 тис. грн. Наразі Дніпровською районною 

в місті Києві державною адміністрацією пояснень не надано. 

Найгірші показники зафіксовані в Печерському (117,5%) та Святошинському 

(102,1%) районах столиці. 
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З метою зменшення заборгованості з орендних платежів, балансоутримувачами 

проводиться претензійно-позовна робота з орендарями-боржниками: 
кількість заходів (попереджень, приписів, тощо) складає 4047; 
кількість позовів до суду становить 512, з яких задоволено 396 позовів; 
відкрито 342 виконавчих провадження; 
погашено заборгованості в обсязі 4222,91 тис. грн; 
сума коштів, за якими порушено судове провадження про стягнення, складає 

17308,96 тис. грн; 
сума коштів, по яких здійснюються виконавчі дії, складає 15017,15 тис. грн. 
 

18. Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої у звітному 
періоді відповідного року (щоквартально) 

У звітному періоді отримана орендна плата, в яку входить і погашена 

заборгованість з орендних платежів минулих періодів, в цілому по місту склала 99% 

до загальної суми нарахованої орендної плати. 

Порівняльний аналіз співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої у 

звітному періоді свідчить, що три райони забезпечили ефективну роботу щодо 

отримання нарахованої орендної плати та погашення існуючих боргів, а саме 

Деснянський (112,4%), Шевченківський (103,4%) та Святошинський (100,4%) райони. 

Найменший рівень показника допустили Печерський (91,2%) та Оболонський (92%) 

райони столиці. 
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Основні негативні фактори, що впливають на розмір надходжень орендної 

плати та зростання заборгованості з орендних платежів за здачу нежитлової площі 

комунальної власності територіальної громади м. Києва: 

у зв’язку з проведенням організаційно-правових заходів по виконанню рішення 

Київради від 09.10.2014 № 270/270 «Про удосконалення структури управління 

житлово-комунальним господарством міста Києва» налагоджена робота 

новостворених керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів міста 

Києва. В таких районах як Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, 

Оболонський, Подільський та Святошинський борги з орендних платежів 

залишаються на балансі попередніх підприємств, які підлягали реорганізації у нові 

компанії. У зв’язку з цим невирішеними є питання визначення правонаступників 

таких боргів; 

зниження попиту на оренду нерухомого майна та звільнення орендованих площ 

орендарями;  

більшістю діючих договорів оренди передбачено сплату орендної плати 

щомісячно не пізніше 20 числа наступного місяця, в зв’язку з цим більшість 

орендарів погашають поточний борг у місяці, що наступає за звітним кварталом. 

Також слід зауважити, що пунктом 11 рішення Київради від 21.04.2015 

№ 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади 

міста Києва» установлено, що до 01 липня 2017 року, але не пізніше дати набуття 

чинності новою редакцією Положення про оренду майна територіальної громади 

міста Києва, для об'єктів оренди, дата оцінки яких встановлена після 01 вересня 

2014 року, орендні ставки, визначені Методикою розрахунку орендної плати за майно 

територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду, застосовуються у 
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розмірі 50% встановленого обсягу, крім ставок, визначених пунктами 1 – 5 таблиці 2 

Методики (за винятком банків), погодинної орендної плати, відповідно до пункту 6 

Методики, і орендної плати, визначеної за результатами конкурсу. Враховуючи 

наведене, підприємства, установи, організації – балансоутримувачі комунального 

майна здійснюють перерахунок орендних платежів, що впливає на розмір надходжень 

орендної плати. 

З метою покращення ситуації в районах та розв'язання наявних проблем за 

визначеною сферою відповідним структурним підрозділам виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) необхідно: 

районним в місті Києві державним адміністраціям доручити підпорядкованим 

комунальним підприємствам посилити роботу щодо стягнення з орендарів 

заборгованості з орендних платежів; 

новоствореним керуючим компаніям розглянути питання щодо створення на 

підприємстві резерву сумнівних боргів, що є необхідною умовою діяльності будь-

якого підприємства, яке має дебіторську заборгованість, оскільки такий фонд є 

джерелом погашення частини дебіторської заборгованості, щодо якої існує 

впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної 

давності; 

балансоутримувачі (отримувачі коштів від оренди комунального майна) повинні 

забезпечити постійний контроль щодо стану розрахунків орендарів за використання 

орендованого майна; 

розглядати питання погашення заборгованості на засіданнях, що проводяться в 

районних в м. Києві державних адміністраціях по розгляду питань щодо фінансово-

господарської діяльності підприємств; 

для активізації позовної роботи з відшкодування недоотриманих надходжень від 

орендарів, які тривалий час не сплачують орендну плату та не звільняють займані 

площі, балансоутримувачі повинні надавати до прокуратур районів м. Києва 

інформацію по таких орендарях для здійснення заходів прокурорського реагування;  

з метою прийняття оперативних рішень започаткувати проведення нарад з 

орендарями, які мають заборгованості більше двох місяців, із залученням до участі 

представників районних РУГУ МВС України у м. Києві, представників районних 

податкових інспекцій та районних прокуратур. 

 
19. Темп зростання (зменшення) доходів загального фонду бюджету міста 

Києва (без трансфертів), у відсотках до попереднього року 
У січні – липні 2016 року всі без виключення райони міста забезпечили приріст 

доходів загального фонду бюджету в порівнянні із відповідним періодом 

попереднього року. Середній темп зростання (зменшення) доходів загального фонду 

бюджету міста Києва (без трансфертів) становив 150,8%.  
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Низькі значення показника в порівнянні із іншими районами міста обчислено у 

Шевченківському (133,3%) та Дніпровському (147,2%) районах. Лідируючу позицію за 

рівнем показника зберігає Оболонський район столиці (164,4%). 

Невисокий, порівняно із показниками інших районів, темп росту загального 

фонду по Дніпровському району пов’язаний із зниженням темпу росту надходжень 

податку на доходи фізичних осіб, яке пояснюється тим, що у січні – липні 2015 року 

ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Рітейл 

еквіті фонд» виплачував дивіденди засновнику, відповідно, нараховано та сплачено 

податку на доходи фізичних осіб у сумі 67108,0 тис. грн, у січні – липні 2016 року 

сплачено лише 5321,7 тис. грн, або на 61786,3 тис. грн менше.  

Незважаючи на вагомі втрати надходжень до бюджету по податку на доходи 

фізичних осіб, в поточному році по Дніпровському району спостерігається позитивна 

тенденція збільшення приросту надходжень вказаного податку. Так, у січні 2016 року 

темп росту надходжень податку з доходів фізичних осіб склав 84,9%, у лютому 96%, 

у березні 103,2%, у квітні 112,5%, у травні 118,9%, у червні 125,7%, липні 130,6% до 

відповідного періоду попереднього року.  

Також у звітному періоді по Дніпровському району зафіксовано найменший 

серед районів приріст надходжень плати за землю (92%), що пояснюється значним 

зростанням базової вартості землі центральних районів міста порівняно із землями 

лівого берегу столиці. 

На невисокий, порівняно із іншими районами, приріст загального фонду по 

Шевченківському району за січень – липень 2016 року в порівнянні із відповідним 

періодом минулого року вплинула міграція 231 бюджетоутворюючого підприємства 

до інших районів міста Києва. За оперативними даними втрати по надходженнях 

податку на доходи фізичних осіб за звітний період, спричинені такою міграцією, 

становили 98,6 млн грн.  
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Також у звітному періоді не надійшла значна частина коштів від банківських 

установ, що спричинено зняттям коштів громадянами із депозитних рахунків банків. 

В результаті значно скоротилися відрахування банківських установ за оподаткування 

депозитів фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб з депозитів) та 

оподаткування депозитів (податок на доходи фізичних осіб з відсотків на депозити), 

що складає близько 33,4 млн грн (в тому числі 13,3 млн грн відрахувань до бюджету 

міста). 

 
*    * 

* 
Відповідно до методики оцінки діяльності районних в місті Києві державних 

адміністрацій за окремими показниками, визначеної в окремому дорученні 
Київського міського голови від 01.04.2015 № 9482, на другому етапі визначалася 
підсумкова оцінка району, як середнє арифметичне суми оцінок показників, та місце 
кожного району.  

За результатами оцінки за січень – липень 2016 року визначено 3 групи районів: 
І група – райони, які за результатами оцінки посідають 1–3 місця: Деснянський, 

Дарницький, Солом’янський.  
ІІ група – райони, що посіли 4–8 місця: Подільський, Святошинський, 

Дніпровський, Оболонський та Шевченківський. 
ІІІ група – райони, які за розрахунками посіли 9–10 місця: Печерський та 

Голосіївський. 

 
Оцінка діяльності районних в м. Києві державних адміністрацій 

за окремими показниками 
 

Районна у 
місті Києві 
державна 

адміністрація 

січень 
2016 р. 

січень – 
лютий 
2016 р. 

січень – 
березень 
2016 р. 

січень – 
квітень 
2016 р. 

січень – 
травень 
2016 р. 

січень – 
червень 
2016 р. 

січень – 
липень 
2016 р. 

Відхилення 
місця у 

порівнянні 
з 

попереднім 
періодом 
оцінки 

Голосіївська 3 3 4 3 5–6 6 10 -4 
Дарницька 2 2 3 2 2 5 2 +3 
Деснянська 9 5–6 8 4–5 7 8 1 +7 
Дніпровська 10 10 10 9–10 10 10 6–7 +4 
Оболонська 7–8 5–6 6 8 4 2 6–7 -4 
Печерська 7–8 9 9 9–10 9 9 9 0 
Подільська 4 4 2 6 8 7 4–5 +3 
Святошинська 1 1 1 1 1 1 4–5 -3 
Солом'янська 6 8 7 7 3 3 3 0 
Шевченківська 5 7 5 4–5 5–6 4 8 -4 

 


