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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).  

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

При визначенні підсумкової оцінки районів не враховувався показник «Рівень 
відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів, %» (інформаційно-
довідковий). 

За пропозицією Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) показник «Кількість демонтованих КП «Київблагоустрій» МАФів в 
районах міста згідно з базою «Контора» КП «Київблагоустрій, од.» визначено 
інформаційно-довідковим. 

Інформування за показником «Кількість висаджених квітів в місцях загального 
користування (КП «Управління зелених насаджень», Керуюча компанія з управління 
та обслуговування житлового фонду), тис. шт.» проводиться з квітня по вересень, 
тому оцінювання за показником не здійснювалось.  

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у січні – лютому 
2016 року ремонт твердого покриття доріг, тротуарів та внутрішньо квартальних 
проїздів по усіх районах міста Києва не проводився, тому показник «Відсоток 
відремонтованого твердого покриття доріг, тротуарів та внутрішньоквартальних 
проїздів до запланованого (при наявності фінансування), %» не був включений в 
оцінку діяльності районних у м. Києві державних адміністрацій. 

Таким чином, оцінювання діяльності районних в місті Києві державних 
адміністрацій за січень – лютий 2016 року проведено за 19 показниками.  

 
 
На першому етапі оцінки здійснено ранжування районів за значеннями окремих 

показників. Результати розрахунків наведено у Додатку А. 
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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 – лютий 2016 року 
здійснювались, виходячи з показників Програми економічного і соціального розвитку 
м. Києва на 2016 рік, затверджених рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 
№ 60/60.  

Районним в місті Києві державним адміністраціям на капітальні видатки 
(капітальні вкладення та капітальний ремонт) передбачені асигнування з міського 
бюджету у сумі 484,1 млн грн, з яких станом на 01.03.2016 освоєно 1,1 млн грн, що 
складає 0,3% запланованої суми.  

Протягом звітного періоду роботи з капітального будівництва та капітального 
ремонту проводились лише Шевченківською (освоєно 1,3 % запланованої суми 
капітальних видатків), Дніпровською (0,6%), Оболонською (0,4%) та Дарницькою 
(0,3 %) районними в місті Києві державними адміністраціями. 

У Голосіївській, Деснянській, Печерській, Подільській, Святошинській та 
Солом’янській районних в місті Києві державних адміністраціях освоєння 
капітальних видатків відсутнє.  

У лютому 2016 року по об’єктах, фінансування яких передбачено Програмою 
економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік, здійснювалась розробка 
проектно-кошторисної документації, підготовка всіх необхідних документів для 
проведення електронних закупівель для визначення підрядних організацій, отримання 
експертиз кошторисів, тощо. 

 
 
Районним в місті Києві державним адміністраціям пропонується:  
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. 

За січень – лютий 2016 року найбільшу кількість адміністративних послуг через 
районні центри надання адміністративних послуг на 10 тисяч осіб наявного населення 
надано у Печерському (311 од.), Подільському (215 од.) та Голосіївському (196 од.) 

0
0,3

0

0,6
0,4

0 0 0 0

1,3

січень - лютий 2016 р.
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районах, найменшу – у Дніпровському (114 од.) та Деснянському (139 од.) районах. 

  
Довідково: у лютому 2016 року найбільшу кількість адміністративних послуг 

через районні центри надання адміністративних послуг на 10 тисяч осіб наявного 
населення надано у Печерському (183 од.) та Подільському (150 од.) районах, 
найменшу – у Дніпровському (70 од.) та Деснянському (83 од.) районах. 

 
3. Загальна кількість наданих адміністративних послуг через районні 

центри надання адміністративних послуг, од. 
За даними Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) за січень – лютий 2016 року найбільшу кількість адміністративних 
послуг через районні центри надання адміністративних послуг надано у 
Солом’янському (6117 од.), Святошинському (5717 од.) та Дарницькому (5367 од.) 
районах, найменшу – у Дніпровському (4044 од.)  та Подільському (4266 од.) районах. 

 
Довідково: у лютому  2016 року найбільшу кількість адміністративних послуг 

через районні центри надання адміністративних послуг надано у Солом’янському 
(3759 од.),  Святошинському (3482) та Дарницькому (3223 од.) районах, найменшу – у 
Дніпровському (2487 од.) та Шевченківському (2479) районах. 

86 65 56 44 65 128 65 66 65 84

165 161 168 168 193

січень 2016 р. січень - лютий 2016 р.

2132 2144 2065 1557 2090 1940 1295 2235 2358 1904

4848 5124 5199
4726 4383

січень 2016 р. січень - лютий 2016 р.
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4. Оцінка якості роботи з надання адміністративних послуг відділами 
(центрами) надання адміністративних послуг, бал 

За показником «Оцінка якості роботи з надання адміністративних послуг 
відділами (центрами) надання адміністративних послуг» за лютий 2016 року 
найбільше балів отримали Дарницький (20 балів), Подільський (19 балів), 
Голосіївський та Печерський (по 17 балів) райони, найменше - Деснянський та 
Солом’янський (по 9 балів) райони.  

Оцінка якості роботи з надання адміністративних послуг відділами (центрами) 
надання адміністративних послуг проводилась за наступними критеріями: 

кількість закритих справ: найбільше справ закрито у Дарницькому (99,9%), 
Подільському (99,3%) та Печерському (99%) районах; найменше - у Солом’янському 
(80,9%) та Деснянському (68,4%) районах; 

середній час очікування: найменший - у Голосіївському, Дарницькому, 
Дніпровському, Оболонському, Подільському, Святошинському та Шевченківському 
районах, найбільший - у Деснянському (6 хв.) та Солом’янському районах (8 хв.).  

Таким чином, найменшу кількість балів за вищезазначеним показником 
отримано Деснянським, Солом’янським та Дніпровським ЦНАПами за рахунок 
найбільшого відсотка порушень термінів розгляду справ та найдовшого часу 
очікування, хоча він не перевищує 10 хвилин. Переважна кількість порушень термінів 
розгляду - Державною міграційною службою України.  

 
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 – лютий 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». Найвищий індекс 
задоволеності виконання звернень громадян щодо питань житлово-комунального 
господарства Святошинською (99,97%), Деснянською (99,86%) та Оболонською 
(99,82%) районними у місті Києві державними адміністраціями. 

Найнижчий індекс задоволеності виконання звернень громадян щодо питань 
житлово-комунального господарства у Дніпровської (99,5%), Дарницької та 
Печерської (по 99,67%) районних у місті Києві державних адміністрацій. 
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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, % 

Найкращі результати за показником отримали Святошинська (100%) 
Голосіївська (99,81%) та Оболонська (99,74%) районні в місті Києві державні 
адміністрації. 

Найнижчий результат отримано Дніпровською (98,6%), Подільською (98,66%) та 
Печерською (98,82%) районними в місті Києві державними адміністраціями.  

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 

«Контактний центр міста Києва» інформацію щодо основних проблемних питань: 

97,97 97,89 97,77 96,83 98,48 97,19 97,57 98,95 96,92 98,03

99,81 99,86 99,82 99,76 99,97 99,73 99,78

січень  2016 р. січень - лютий 2016 р.

97,05 100 98,03 93,31 98,02 87,54 90,22 100 96,33 97,19

99,03 99,44 99,43 99,39

січень 2016 р. січень-лютий 2016 р.
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Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація:  
незадовільний стан кнопок виклику/наказу ліфту – 2 звернення (роботи 

потребують додаткового фінансування); 
вивезення листя з прибудинкової території – 1 звернення (знаходиться на 

контролі, визначається фірма-перевізник для укладення угоди). 
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація: 
1 звернення – стосовно відсутності водопровідних та каналізаційних люків (дане 

питання відноситься до компетенції ПАТ «Київгаз». КП «ШЕУ Дарницького району» 
направлено лист від 17.02.2016. Заявник вимагає закрити вказаний у зверненні 
каналізаційний люк кришкою. Наразі люк закрито асфальтобетонною плитою, що 
заважає вільному проходу по пішохідній доріжці. Повторно направлено лист від 
29.02.2016 до обслуговуючої організації щодо вжиття відповідних заходів по 
закриттю люка відповідною металевою кришкою); 

1 звернення – прибирання та санітарний стан території (згідно з рішенням 
Київської міської ради від 22.01.2009 № 38/1093 «Про використання земель водного 
фонду та прибережних захисних смуг у м. Києві» функції водогосподарської 
спеціалізованої організації з утримання водних об'єктів з прибережними захисними 
смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів та гідротехнічними 
спорудами здійснює КП «Плесо». Відповідно до Витягу бази даних державного 
земельного кадастру земельна ділянка (кадастровий номер 63:292:001) передана у 
постійне користування КП «Плесо». Дане звернення на перевірці у куратора); 

1 звернення – незадовільна робота рушникосушарки від опалення (проведено 
обстеження та виявлено відсутність циркуляції. Відсутність центрального опалення 
виникло через самовільне втручання мешканців до «стояку» центрального опалення. 
Про забезпечення доступу до квартир мешканцям квартир було надано приписи-
попередження). 

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація:  
1 звернення – з питань технічних недоліків стану ліфту. На контрольний термін 

виконання звернення роботу ліфтів та освітлення сходових клітин було відновлено. У 
зв’язку з вандальними діями невідомих осіб, освітлювальні прилади на сходових 
клітинах були викрадені і освітлення знову було відсутнє; 

1 звернення – стосовно відсутнього освітлення на сходових клітинах. Питання не 
можливо було виконати у контрольний термін у зв’язку з відсутністю освітлювальних 
приладів; 

1 звернення – обслуговування димовентиляційних каналів не було виконане у 
контрольний термін, оскільки для проведення чистки димовентиляційного каналу 
необхідний доступ до помешкань жителів по стояку будинку. 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація:  
інші технічні недоліки стану ліфту – 1 звернення;  
прибирання приміщень підвалу після пожежі – 1 звернення; 
відсутність освітлення у під’ їзді – 7 звернень. 
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація:  
інформація стосовно причин, що вплинули на рейтингові показники у частині 

питань житлово-комунального господарства та питань забезпечення благоустрою 
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міста, від Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації до КБУ 
«Контактний центр міста Києва» не надходила. 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація:  
за інформацією Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, на 

даний час звернення громадян до КБУ «Контактний центр міста Києва» за звітний 
період опрацьовані стовідсотково. 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація:  
прибирання території за адресою вул. Хорива,19 (2 звернення: № М–3680/1 від 

29.01.2016 та № М–4576/1 від 09.02.2016). Територія знаходиться у приватній 
власності, вживалися заходи. Станом на 01.03.2016 виконано; 

звернення № К–3307/1 від 13.01.2016 стосовно відновлення благоустрою після 
виконання планових робіт на тротуарі вул. Галицької  КБУ «Контактний центр міста 
Києва» повернуто на доопрацювання з 28.01.2016 по 05.02.2016. Для вжиття заходів 
направлено листи до Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації). Подовжено терміни виконання звернення до 15.05.2016. 

Невчасний розгляд звернень у зв’язку  із закупівлею необхідних матеріалів 
виник з питань: 

відсутності опалення по стояку квартири (6 звернень); 
технічних недоліків в роботі ліфтів (4 звернення); 
залиття квартири (1 звернення); 
ремонту водостічних труб (1 звернення).  
Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація:  
за звітний період до Святошинської районної у місті Києві державної 

адміністрації надійшло 4882 звернення громадян з питань житлово-комунального 
господарства, станом на 03.03.2016 всі звернення виконано. 

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація:  
несвоєчасне прибирання снігу та льодяного покрову на тротуарах (проблема 

виникла через недостатню кількість техніки та персоналу. Під час сильних снігопадів 
в першу чергу виконуються роботи з прибирання Вокзальної площі, проїжджої 
частини магістральних вулиць загальноміського значення, в другу чергу – проїжджої 
частини магістральних вулиць районного значення, в третю чергу – проїжджої 
частини вулиць та доріг місцевого значення). 

Необхідно зазначити, що для утримання наявної вулично-шляхової мережі 
Солом'янського району у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди має бути задіяна 
151 одиниця спеціалізованої прибиральної техніки. Фактично для зазначених потреб 
у КП ШЕУ 72 одиниць спеціалізованої техніки.  

Крім того, станом на 01.03.2016 в КП ШЕУ працює 230 осіб, а згідно з 
нормативним розрахунком для належного утримання шляхів чисельність працюючих 
повинна складати 396 осіб.  

Також згідно з нормативними розрахунками для утримання вулично-шляхової 
мережі району у 2016 році необхідно 30,4 млн грн. Фактично бюджетне фінансування 
КП ШЕУ на 2016 рік затверджено в розмірі 24,44 млн грн, що складає 80% загальної 
потреби.  
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Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація:  
з 01.01.2016 по 29.02.2016 на розгляд до Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації надійшло 6162 звернення з питань житлово-комунального 
господарства та 816 звернень з питань забезпечення благоустрою міста. Станом на 
29.02.2016 не виконаних звернень по Шевченківському району немає.  

Однак, значне порушення виконавської дисципліни на початку місяця не 
дало змоги Шевченківському району зайняти лідируючі позиції, не дивлячись 
на покращення роботи в другій половині місяця. 

 
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, проведення ярмаркових заходів розпочато з 23 січня 2016 року. 

У січні – лютому поточного року організовано та проведено 260 ярмарків, на 
яких реалізовано 15,4 тис. тонн сільськогосподарської продукції. Реалізація продукції 
на ярмарках здійснювалась через 22327 торгових точок. 

Відповідно до наказу Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 28.04.2015 № 5-з «Про здійснення моніторингу соціально-
економічного розвитку районів міста Києва за показником «Якість та рівень 
організації ярмарків», працівники управління торгівлі та побуту Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва здійснюють чергування та оцінку 
ярмаркових заходів. Відповідно до критеріїв оцінки проведення 
сільськогосподарських ярмарків найкраща організація ярмарків у лютому 2016 року 
відмічена у Оболонському, Деснянському та Подільському районах. 

Голосіївською, Дарницькою, Святошинською та Шевченківською районними в 
місті Києві державними адміністраціями організацію та проведення ярмаркових 
заходів забезпечено на достатньому рівні. 
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9. Якість та своєчасність виконання доручень Київської міської державної 
адміністрації у сфері споживчого ринку, бал 

Оцінювання районних в місті Києві державних адміністрацій за показником 
«Якість та своєчасність виконання доручень Київської міської державної 
адміністрації у сфері споживчого ринку» здійснюється з урахуванням вимог наказу 
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації) від 28.05.2015 
№ 7-з. 

У звітному періоді усі районні в місті Києві державні адміністрації, крім 
Печерської, виконали доручення Київської міської державної адміністрації з питань 
споживчого ринку у повному обсязі та у встановлені терміни. 

Працівниками відділу торгівлі та споживчого ринку Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації неякісно та не в повному обсязі виконано спільне з 
управлінням торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку 
підприємництва доручення заступника голови Київської міської державної 
адміністрації Пантелеєва П.О. від 18.02.2016 № 08/ДЗ–104 щодо депутатського запиту 
депутата Київської міської ради Діденка Я.О. від 11.02.2016 № 08/279–119–15/268. 

Не надано інформацію щодо питань, піднятих у депутатському запиті, у тому 
числі щодо розміщення тимчасових споруд на Печерській площі, перспектив її 
забудови, відсутності торговельної мережі у мікрорайоні. 

 
 

 
10. Глибина боргу населення за послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій по житловому фонду комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, кількість місяців 

Показник відображає рівень глибини заборгованості населення за послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по житловому фонду 
комунальної власності територіальної громади міста Києва з розрахунку на кількість 
місяців. Оцінка за показником формується за даними моніторингу КП «Головний 
інформаційно-обчислювальний центр» стану заборгованості населення за послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.02.2016 та 
середньомісячного за звітний період нарахування населенню плати за відповідну 
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послугу. Застосування даного показника є додатковим стимулом для посилення 
районними в місті Києві державними адміністраціями заходів по зниженню 
заборгованості за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій. 

У порівнянні із попереднім періодом оцінки спостерігається погіршення 
показника. В цілому по місту глибина боргу населення за послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій по житловому фонду комунальної 
власності територіальної громади міста Києва збільшилась з 1,77 міс. до 1,91 міс. 

Якщо порівнювати коливання показника серед районів м. Києва, то найкращі 
значення показника у Дарницькому (0,73 міс.) та Святошинському (1,17 міс.) районах 
міста Києва, в яких глибина боргу населення за послуги з утримання будинків 
найменша. Найгірші значення показника у Солом’янському (3,24 міс.) та 
Шевченківському (3,02 міс.)  районах міста Києва, в яких глибина боргу населення за 
послуги найбільша. 

 
 

 
 
З метою зменшення заборгованості населення за послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій районним в м. Києві державним адміністраціям 
спільно з житлово-експлуатаційними організаціями необхідно забезпечити постійне 
проведення роботи у визначених законодавством рамках зі сплати населенням 
заборгованості за послуги та вживати необхідних заходів для недопущення зростання 
заборгованості.  

 
 
11. Темп збільшення (зменшення) заборгованості населення з оплати послуг 

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, у відсотках до 
початку звітного року 

Показник відображає рівень збільшення (зменшення) заборгованості населення з 
оплати послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, у 
відсотках до початку звітного року по житловому фонду комунальної власності 
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територіальної громади міста Києва. Оцінка за показником формується за даними 
моніторингу КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр». 

За даними КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» заборгованість 
населення з оплати послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій на 01.03.2016 зменшилась і становила 181527,45 тис. грн або 99,91 % до 
початку року. 

Найкращі значення показника обчислено у Подільському (97,83 %) та 
Дарницькому (97,39 %) районах, найгірші – у Печерському (101,38 %) та 
Шевченківському (101,29 %) районах. 

 
З метою недопущення погіршення ситуації по розрахунках з оплати послуг з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 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 послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. 

 
12. Кількість створених об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків у звітному періоді, од. 
Оскільки важливим напрямом роботи галузі залишається необхідність 

реформування відносин у житловій сфері та створення неприбуткових організацій для 
управління та утримання житлового фонду, при оцінці діяльності районних в місті 
Києві державних адміністрацій застосовується показник «Кількість створених 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у звітному періоді».  

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

За інформацією районних в місті Києві державних адміністрацій за січень – 
лютий 2016 року створено 8 ОСББ: 3 ОСББ у Дніпровському, 2 ОСББ у Дарницькому 
і по одному ОСББ у Печерському, Подільському та Святошинському районах міста.  
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Протягом лютого 2016 року створено 5 ОСББ: 2 ОСББ у Дарницькому та по 
одному ОСББ у Дніпровському, Печерському та Подільському районах.  

В цілому, існуюча динаміка створення ОСББ в місті свідчить про необхідність, 
крім вдосконалення існуючої законодавчої бази, вжиття районними у місті Києві 
державними адміністраціями, відповідними департаментами 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 від 26.12.2014 
№ 865/865 «Про затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації 
енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені 
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних 
будинках», яким передбачається запровадження енергозберігаючих заходів у 
будинках ОСББ за рахунок коштів міського бюджету та ОСББ на умовах 
співфінансування.  

Разом з тим, залишається невирішеним питання першочергового виконання 
робіт з капітального ремонту житлового фонду в житлових будинках, де мають 
створюватись ОСББ. 

 
 
13. Кількість зупинок ліфтів (більше 3-х діб) за винятком ліфтів, що 

увійшли до програми «Ліфт» на заміну чи модернізацію, з розрахунку на 100 
ліфтів, термін експлуатації яких перевищує 25 років по житлових будинках, що 
належать територіальній громаді м. Києва, од. 

Показник відображає рівень забезпечення надійної та безпечної експлуатації 
ліфтового парку в житловому фонді, що належить територіальній громаді м. Києва. 
Значення показника формується за даними моніторингу середньої щоденної кількості 
непрацюючих ліфтів (більше 3 діб), що здійснюється Департаментом житлово-
комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) за даними об’єднаної диспетчерської системи 
«ГородОК».  

Найкращі значення показника, як і у минулому періоді оцінки, зафіксовано у 
Святошинському (0,035 од.) та Шевченківському (0,076 од.) районах міста Києва. 

Аутсайдерами залишилися Солом’янський та Деснянський райони, в яких 
протягом січня – лютого 2016 року найбільша середня щоденна кількість простоїв 
ліфтів – 5,773 од. та 3,664 од., відповідно. 

У лютому 2016 року найкращими значення показника були у Святошинському 
(0,017 од.) та Шевченківському (0,064 од.) районах. Найгірші значення показника – у 
Солом’янському (3,386 од.) та Деснянському (2,365 од.) районах міста Києва. 

З метою недопущення погіршення ситуації по непрацюючих ліфтах в житловому 
фонді районними в м. Києві державними адміністраціями спільно з житлово-
експлуатаційними організаціями постійно проводиться робота з виконання планово-
попереджувальних та аварійних ремонтів непрацюючих, застарілих та фізично 
зношених ліфтів. 
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14. Рівень відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів, %  
У січні – лютому 2016 року найкраща ситуація з відновлення благоустрою 

склалася у Печерському (56,14%), Дарницькому (45,45%) та Дніпровському (44,44%) 
районах. Низький рівень відновлення благоустрою зафіксовано у Оболонському 
(14,04%), Голосіївському (15,09%) та Деснянському (16,13%) районах.  

 
 
У лютому 2016 року в цілому по м. Києву видано 320 аварійних контрольних 

карток на порушення благоустрою у зв’язку з проведенням аварійних робіт на 
інженерних мережах, із них закрито 53 картки, що складає 16,56%. Низький відсоток 
відновлення благоустрою після розриттів зумовлено несприятливими погодними 
умовами. 

Найбільше розриттів проведено і найбільше закрито аварійних контрольних 
карток у Шевченківському (59 карток, із них закрито 11 карток, що складає 18,64%) 
та Солом’янському (50 карток, із них закрито 9 карток, що складає 18 %) районах, 
найменше – у Голосіївському (27 карток, із них закрито 1 картку, що складає 3,7%), 
Оболонському (34 картки, із них закрито 2 картки, що складає 5,9%) та Деснянському 
(24 картки, із них закрито 3 картки, що складає 12,5%) районах. 

Разом з тим, у Печерському районі було проведено 25 аварійних розриттів та 
видано контрольних карток, із них закрито 8 карток, що складає 32% (найбільший 
відсоток закриття), у Дарницькому районі було видано 19 аварійних контрольних 
карток, із них закрито 6 карток з відновленим благоустроєм, що складає 31,58%.  

 
15. Кількість адміністративних протоколів, складених на порушників 

Правил благоустрою міста Києва працівниками відділу контролю за 
благоустроєм району з розрахунку на одного інспектора, од. 

У січні – лютому 2016 року на порушників Правил благоустрою міста було 
складено 1242 протоколи про адміністративні правопорушення, із них 340 протоколів 
за порушення санітарного стану, 305 – за самовільні роботи, 88 – за несвоєчасне 
прибирання снігу, 39 – з утримання зелених насаджень, 31 – з відновлення 
благоустрою після розриттів, 29 – з перевірки законності розміщення тимчасових 
споруд, 6 – з утримання будівель, 7 – з утримання доріг, 397 – з інших виявлених 
недоліків. 
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Найбільшу кількість адміністративних протоколів на порушників Правил 
благоустрою міста Києва (з розрахунку на одного інспектора) у січні – лютому 2016 
року складено працівниками відділу контролю за благоустроєм Голосіївського (88 од.) 
та Святошинського (82 од.) районів, найменшу – Дніпровського району (26,2 од.).  

 
 
У лютому 2016 року щодо кількості складених протоколів про адміністративні 

правопорушення (з розрахунку на одного інспектора) на порушників Правил 
благоустрою міста Києва перше місце посів Святошинський (52 од.), друге – 
Оболонський (44,5 од.), третє – Голосіївський (41 од.) райони. Низькі показники в 
порівнянні з іншими районами обчислено у Дніпровському (11,2 од.), Печерському 
(11,8 од.) та Подільському (24 од.) районах. 

 
16. Кількість демонтованих КП «Київблагоустрій» МАФів в районах міста 

згідно з базою «Контора» КП «Київблагоустрій», од. 
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2015 № 252 «Про комплекс 
організаційних заходів щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд 
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для 
здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» на території районів проводиться 
демонтаж тимчасових споруд, які відсутні в матеріалах єдиної цифрової 
топографічної основи території м. Києва та власники яких не сплатили пайову участь 
в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва. 

Інформація про демонтаж МАФів в районах міста заноситься до єдиної бази 
«Контора» КП «Київблагоустрій». Демонтаж незаконно встановлених МАФів в 
районах міста здійснюється укомплектованими бригадами КП «Київблагоустрій» та 
на договірних умовах з підприємствами. Окрім того, вживаються заходи (вносяться 
попереджувальні приписи та складаються протоколи про адміністративне 
порушення), що змушує підприємців без дозвільних документів здійснювати 
самовивіз власних МАФів або отримувати дозвільні документи. 

За січень – лютий 2016 року демонтовано 846 МАФів. Найбільшу кількість 
МАФів демонтовано у Печерському районі (167 од.), найменшу – у Дніпровському 
районі (44 од.) 

47,0 42,2 24,4 15,0 25,0 22,4 31,5 30,0 30,0 20,3

88,0
76,0

56,9

26,2

69,5

34,2

55,5

82,0
63,3

40,9

січень 2016 р. січень - лютий 2016 р.



16 
 

У лютому 2016 року в районах міста демонтовано 640 незаконно розміщених 
МАФів. Найбільшу кількість МАФів демонтовано у Печерському районі (158 од.), 
найменшу – у Деснянському (19 од.) та Дніпровському (22 од.) районах. 

 
 
18. Відсоток відремонтованого твердого покриття доріг, тротуарів та 

внутрішньоквартальних проїздів до запланованого (при наявності 
фінансування), % 

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у січні – лютому 
2016 року ремонт твердого покриття доріг, тротуарів та внутрішньо квартальних 

проїздів (де замовником визначено комунальну корпорацію «Київавтодор») не 
виконувався.  

 
 
19. 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 станом на 01.02.2016 в місті Києві 
мала місце заборгованість із заробітної плати на 2 комунальних підприємствах, які 
передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, а 
саме: 

КП «Автотранспортне підприємство Оболонського району м. Києва» – 
141,6 тис. грн. Борг виник у зв’язку з несвоєчасним надходженням коштів за надані 
послуги. Найбільшими дебіторами є Оболонська районна у м.Києві державна 
адміністрація, КП «Оболонь-Ліфтсервіс» тощо.  

Комунальне підприємство «Оболонь-ліфтсервіс» – 890,7 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».  

За даними Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві 
станом на 01.02.2016 заборгованість із виплати заробітної плати мала місце на КП 
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«Капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-Будінвест» – 
143,3 тис. грн. Станом на 03.03.2016 борг погашено. 

 
 
20. Відсоток виданих карток «Картка киянина» до зареєстрованих в системі 

«Картка киянина» громадян, % 
Відсоток виданих карток «Картка киянина» (далі – картка) до зареєстрованих 

громадян в системі «Картка киянина» відображає обсяг проведеної органами 
соціального захисту роботи з громадянами по реєстрації та видачі картки. 

Станом на 01.03.2016 у системі «Картка киянина» управліннями праці та 
соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій та 
Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) зареєстровано близько 660,6 тис. осіб та 
658,8 тис. осіб стали утримувачами картки. Зазначена інформація надана без 
урахування повторно зареєстрованих громадян та повторно виданих карток.  

В аналітичній записці Департаменту соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зазначено, що 
станом на 01.02.2016 управлінням праці та соціального захисту Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації було надано помилково дані, а саме: загальна 
вибірка кількості зареєстрованих та виданих карток містила дублікати, які не було 
видалено. Тому кількість зареєстрованих та виданих карток станом на 01.03.2016 
менше, ніж станом на 01.02.2016. 

За результатами проведеного аналізу роботи управлінь праці та соціального 
захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій з реалізації 
проекту «Картка киянина», станом на 01.03.2016 відсоток активованих карток до 
зареєстрованих в системі «Картка киянина» дорівнює 100 %. Зазначений показник 
наданий з урахуванням перевірки його Департаментом соціальної політики 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації). 

Постійно органами соціального захисту проводиться інформаційно-
роз’яснювальна робота серед населення щодо можливості та необхідності 
оформлення карток, зручності та універсальності картки. 

 
21. Відсоток обстежених сімей соціальними інспекторами з метою 

підтвердження права на призначення допомоги (у тому числі житлових субсидій) 
із загальної кількості сімей, яким призначено допомогу, % 

Пунктом 3 Положення про головного державного соціального інспектора та 
державного соціального інспектора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.08.2001 № 1091 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
25.08.2004 № 1098), передбачено, зокрема, що головний державний соціальний 
інспектор та державний соціальний інспектор: 

перевіряють достовірність та повноту інформації про доходи і майновий стан 
осіб, які входять до складу сім’ ї, що звертається за призначенням державної 
соціальної допомоги; 
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проводять вибіркові перевірки особових справ одержувачів державної соціальної 
допомоги за рішенням керівника відповідного органу соціального захисту населення 
або його заступника та інше. 

У всіх районах відсоток обстежених сімей соціальними інспекторами з метою 
підтвердження права на призначення допомоги (у тому числі житлових субсидій) із 
загальної кількості сімей, яким призначено допомогу, станом на 01.03.2016 склав 
100 %. 

 
22. Відсоток кількості призначених справ до кількості звернень за 

призначенням житлової субсидії, % 
Відповідно до Регламенту взаємовідносин ПАТ «Київенерго», ПАТ «АК 

«Київводоканал», ТОВ «Євро-реконструкція», житлових організацій, управлінь праці 
та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій 
(далі – Управління) та КП ГІОЦ щодо порядку надання інформації для друку єдиного 
рахунку на оплату житлово-комунальних послуг, усі Управління передають до КП 
ГІОЦ суми призначених субсидій для врахування при проведенні нарахувань до 25 
числа кожного розрахункового місяця.  

Аналіз роботи управлінь праці та соціального захисту населення районних в 
місті Києві державних адміністрацій засвідчив, що найбільша кількість звернень 
громадян за призначенням житлової субсидії у звітному періоді у Деснянському 
районі (5551 звернення), найменша – у Печерському районі (989 звернень).   

Відсоток кількості призначених справ до кількості звернень за призначенням 
житлової субсидії станом на 01.03.2016, як і в попередньому періоді оцінки, становив 
у всіх районах 100%, окрім Голосіївського району. У даному районі станом на 
01.03.2016 кількість сімей, яким призначено субсидію на оплату житлово-
комунальних послуг, перевищила звернення (становила 111%), так як заяви були 
надані в кінці попереднього місяця, а розрахунки проведені у звітному місяці. 

Інформація по показнику  «Відсоток кількості призначених справ до кількості 
звернень за призначенням житлової субсидії» надається відповідно до статистичної 
звітності, згідно якої станом на 01.03.2016 усі Управління виконали завдання з 
призначення житлових субсидій. 

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

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

загального фонду бюджету в порівнянні із відповідним періодом попереднього року. 
Середній показник темпу зростання доходів загального фонду бюджету міста Києва 
(без трансфертів) за звітний період склав 147,94%. 

Найменший темп зростання доходів загального фонду бюджету міста за січень – 
лютий 2016 року обчислено по Шевченківському (139,27%), Дніпровському (139,31%) 
та Печерському (141,54%) районах.  

Зниження темпу росту загального фонду бюджету міста Києва по Дніпровському 
району пов’язане із зниженням темпу росту надходжень податку на доходи фізичних 
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осіб, яке пояснюється тим, що у січні – лютому 2015 року ПАТ «Закритий 
недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Рітейл еквіті фонд» 
виплачував дивіденди засновнику, відповідно, було нараховано та сплачено податку 
на доходи фізичних осіб у сумі 44244,7 тис. грн, у січні – лютому 2016 року сплачено 
лише 897,9 тис. грн. Крім того, в ході міграції у 2016 році на облік до інших ДПІ 
перейшла низка підприємств району, які протягом січня – лютого 2015 року сплатили 
податок на доходи фізичних осіб до бюджету у сумі 13255,0 тис. грн. В результаті – 
загальна сума надходжень податку на доходи фізичних осіб по району зменшилась на 
56601,8 тис. грн. 

На зниження темпу росту доходної частини бюджету м. Києва по 
Шевченківському району за січень – лютий 2016 року в порівнянні з відповідним 
періодом минулого року вплинула міграція бюджетоутворюючих підприємств в інші 
райони міста Києва. Лише за січень – лютий втрати по надходженнях податку на 
доходи фізичних осіб склали близько 42,3 млн грн. Також в звітному періоді не 
надійшла значна частина коштів від банківських установ, що спричинено зняттям 
коштів громадянами із депозитних рахунків банків. В результаті цього значно 
скоротилися відрахування банків по відсотках з депозитних вкладів, обсяг таких 
відрахувань становив близько 10,0 млн грн. 

Зниження темпу росту загального фонду бюджету міста Києва по Печерському 
району пов’язане із скороченням штатних одиниць на державних підприємствах. У 
Печерському районі знаходиться переважна більшість державних підприємств, на 
яких скорочення персоналу сягнуло 30 відсотків. 

Найвищий темп зростання доходів загального фонду бюджету міста Києва у 
січні – лютому 2016 року забезпечили Оболонський (169,76%) та Дарницький 
(158,03%) райони. 

 

 
 
 

*    * 
* 
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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 визначалась 
підсумкова оцінка району, як середнє арифметичне суми оцінок показників, та місце 
кожного району.  

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

Святошинський, Дарницький, Голосіївський.  
ІІ група – райони, що посіли 4–8 місця: Подільський, Деснянський, 

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

Дніпровський. 
 

Оцінка діяльності районних в м. Києві державних адміністрацій 
за окремими показниками 

 

Районна у місті 
Києві державна 
адміністрація 

січень - 
грудень 
2015 р. 

січень 
2016 р. 

січень – 
лютий 
2016 р. 

Відхилення 
місця у 

порівнянні з 
попереднім 
періодом 
оцінки 

Голосіївська 3–4 3 3 0 
Дарницька 6 2 2 0 
Деснянська 3–4 9 5-6 +4 
Дніпровська 10 10 10 0 
Оболонська 9 7–8 5-6 +2 
Печерська 5 7–8 9 –2 
Подільська 8 4 4 0 

Святошинська 1 1 1 0 
Солом'янська 7 6 8 –2 
Шевченківська 2 5 7 –2 

 


