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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 – серпень 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».  

При здійсненні оцінки районів та їх ранжування за січень – серпень 2016 року не 
включено показники:  

«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, %» (показник щоквартальний); 

«Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої у звітному періоді 
відповідного року, %» (показник щоквартальний). 

Таким чином, оцінювання діяльності районних в місті Києві державних 
адміністрацій за січень – серпень 2016 року проведено за 17 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 – серпень 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 (із змінами, внесеними рішенням Київської міської ради, від 22.07.2016 

№ 848/848).  
Районним в місті Києві державним адміністраціям на капітальні видатки 

(капітальні вкладення та капітальний ремонт) передбачені асигнування з міського 

бюджету у сумі 948,0 млн грн, з яких станом на 01.09.2016 освоєно 328,1 млн грн, що 

становить 34,6% запланованої суми.  

Протягом звітного періоду роботи з капітального будівництва та капітального 

ремонту проводились всіма райдержадміністраціями. 

Найвищий відсоток освоєння капітальних видатків обчислено у Голосіївської 

(50,5%), Оболонської (41,9%) та Подільської (41,1%) райдержадміністрацій, 

найнижчий – у Святошинської (22,6%) та Дарницької (27,5%) райдержадміністрацій. 

 
 

Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на капітальні 

видатки передбачено 111,1 млн грн (393 об’єкти), в тому числі на капітальні 

вкладення 0,1 млн грн (1 об’єкт) та на капітальний ремонт 110,9 млн грн (392 

об’єкти), з яких станом на 01.09.2016 освоєно 22,6% запланованої річної суми або 

25,1 млн грн, що становить 7,65% загального обсягу освоєних капітальних видатків 

по місту. Кількість об’єктів, по яких розпочато роботи, становить 172 одиниць (або 

59,1% кількості об’єктів району, на яких повинні виконуватись роботи у звітному 
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періоді), в тому числі розпочато роботи по 1 об’єкту будівництва (100% кількості 

передбачених в поточному році об’єктів будівництва) та по 171 об’єкту, для яких 

передбачено капітальний ремонт (59% запланованої кількості об’єктів капітального 

ремонту). 

Найменший рівень освоєння капітальних видатків Святошинською районною в 

місті Києві державною адміністрацією обумовлений: 

наявністю затвердженого документу про необхідність виконання робіт лише у 

37,2% кількості об’єктів капітального ремонту; 

укладенням договорів лише по 201 об’єкту капітального ремонту з 392 (51,3% 

кількості об’єктів капітального ремонту); 

по жодному з об’єктів, які потребують проведення тендерів в поточному році (5 

об’єктів), не проведено електронних закупівель, що пов’язано із зволіканням у 

визначенні підрядної організації.  

Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на капітальні видатки 

передбачено 142,0 млн грн (333 об’єкти), в тому числі на капітальні вкладення 

60,4 млн грн (13 об’єктів) та на капітальний ремонт 81,6 млн грн (320 об’єктів), з яких 

станом на 01.09.2016 освоєно 27,5% запланованої річної суми або 39,1 млн грн, що 

становить 11,9% загального обсягу освоєних капітальних видатків по місту. Кількість 

об’єктів, по яких розпочато роботи, становить 164 одиниці (або 49,2% кількості 

об’єктів району, на яких повинні виконуватись роботи у звітному періоді), в тому 

числі розпочато роботи по 8 об’єктах будівництва (з 13 об’єктів будівництва, 

передбачених в поточному році) та по 156 об’єктах, для яких передбачено 

капітальний ремонт (48,8% запланованої кількості об’єктів капітального ремонту). 

Найменший рівень освоєння капітальних видатків Дарницькою районною в місті 

Києві державною адміністрацією обумовлений: 

наявністю затвердженого документу про необхідність виконання робіт лише у 

61,5% кількості об’єктів, для яких передбачені капітальні вкладення; 

наявністю затвердженого документу про необхідність виконання робіт у 92,85% 

кількості об’єктів капітального ремонту; 

укладенням договорів лише по 181 об’єкту з 333 (54,4% загальної кількості 

об’єктів району).  

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. 
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2. Кількість наданих адміністративних послуг через районні центри 

надання адміністративних послуг на 10 тисяч осіб наявного населення, од. 
У серпні поточного року у порівнянні із попереднім звітним періодом у 

Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Солом'янському та Шевченківському 

ЦНАП спостерігалось зростання показника, що пов'язано із збільшенням кількості 

звернень до районних ЦНАП, а також зменшенням кількості наявного населення 

районів. 

У Голосіївському, Дарницькому, Печерському, Подільському та 

Святошинському ЦНАП зафіксовано зниження значення показника, що обумовлено 

збільшенням кількості наявного населення району, а також зменшенням кількості 

звернень до ЦНАП у звітному місяці. 

Найбільшу кількість послуг через районні центри надання адміністративних 

послуг на 10 тисяч осіб наявного населення було надано Печерським (316 од.) та 

Шевченківським (253 од.) ЦНАП, найменшу – Деснянським ЦНАП (139 од.). 

 
Довідково: у січні – серпні 2016 року найбільшу кількість адміністративних 

послуг через районні центри надання адміністративних послуг на 10 тисяч осіб 

наявного населення надано у Печерському (1968 од.), Шевченківському (1300 од.), 

Подільському (1200 од.) та Голосіївському (1166 од.) районах, найменшу – у 

Деснянському (752 од.) та Дніпровському (784 од.) районах. 

 

3. Загальна кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора 

районних центрів надання адміністративних послуг, од. 
У звітному місяці найбільше навантаження на одного адміністратора районних 

центрів надання адміністративних послуг зафіксовано у Дніпровському ЦНАП 
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166 173
139 150 160

316

186
153 153

253

липень 2016 р. серпень 2016 р.



6 
 
(942 од.), що пов'язано із збільшенням загальної кількості звернень до районного 

центру надання адміністративних послуг.  

Зниження значення показника спостерігалось в усіх інших ЦНАП, крім 

Оболонського, що обумовлено зменшенням загальної кількості звернень, а також 

збільшенням кількості адміністраторів, які здійснювали прийом у звітному місяці. В 

Оболонському ЦПАП відбулося незначне зростання показника (666 од.). 

Найменше навантаження на одного адміністратора зафіксовано у Голосіївському 

(515 од.) та Шевченківському (593 од.) ЦНАП. 

 
 

4. Оцінка якості роботи з надання адміністративних послуг відділами 

(центрами) надання адміністративних послуг, бал 
У звітному місяці найбільшу кількість балів отримали Подільський (90 балів) та 

Дарницький (89 балів) ЦНАП, в яких надаються усі супутні послуги, є можливість 

попереднього запису на прийом, час очікування триває від 10 до 15 хвилин,  а також 

наявні дитячі куточки.  

Найменшу кількість балів отримав Дніпровський ЦНАП (30 балів), в якому не 

була забезпечена можливість попереднього запису на прийом, а середній час 

очікування в черзі тривав 30 і більше хвилин, що не додало жодного балу до 

загального підсумку оцінювання ЦНАП за цим показником.  

У звітному періоді, на відміну від попереднього, не було забезпечено надання 

послуги з ксерокопіювання лише у Оболонському та Печерському ЦНАП. 

У серпні 2016 році була зафіксована незначна кількість (до 10%) негативних 

відгуків заявників про роботу Дарницького, Печерського та Святошинського ЦНАП, 

що зменшило результат районних центрів адміністративних послуг на 1 бал.  
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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 – серпень 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 (97,66%) та 

Шевченківською (97,01%) районними в місті Києві державними адміністраціями, 

найнижчий – Дніпровською (91,66%) та Голосіївською (91,98%) районними в місті 

Києві державними адміністраціями.  
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За інформацією Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у 

результаті аналізу звернень громадян встановлено, що проблемними питаннями, 

порушеними у зверненнях громадян щодо питань житлово-комунального 

господарства, залишаються:  

3 звернення – забезпечення автоматичного увімкнення освітлення в під’ їздах 

будинків (у зв’язку із викраденням обладнання ОДС необхідна закупівля відповідних 

матеріалів та проведення відновлювальних робіт); 

3 звернення – 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); 

4 звернення – проведення дезінсекції, неякісне надання послуг ТОВ «Катарос-

Еко» та розірвання з ними договірних відносин. Оголошено нову тендерну 

процедуру, яка відповідно до чинного законодавства потребувала дотримання 

встановлених термінів (станом на 01.09 2016 роботи проведені). 

За інформацією Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації у 

результаті аналізу звернень громадян встановлено, що проблемними питаннями, 

порушеними у зверненнях громадян щодо питань житлово-комунального 

господарства, залишаються:  

10 звернень – інші технічні недоліки стану ліфту (по суті звернення-скарги на 

часті зупинки ліфтів. Оскільки ліфти вичерпали свій термін експлуатації, вони часто 

виходять з ладу, для сталої їх роботи необхідно провести модернізацію/заміну, що є 

роботами капітального характеру); 

10 звернень – незадовільний стан кнопок ліфту (виконання звернень 

92,47 96,54 96,61 91,72 96,65 96,02 95,36 97,99 96,65 97,36

91,98

96,18 96,49

91,66

96,3
95,49

94,86

97,66
96,32 97,01

січень – липень 2016 р. січень – серпень 2016 р.
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затримується через тривалий термін експлуатації та замовлення запчастин за 

кордоном); 

4 звернення – технічне обслуговування житлових будинків: ремонт поручнів, 

ґанків, водостічних труб тощо (1 звернення по ремонту бетонного піддашку потребує 

виділення цільових коштів; 3 звернення – перебувають на контролі, загрози життю 

мешканців немає, очікується закупівля необхідних матеріалів); 

1 звернення – залиття з вини ЖЕД (залиття відбувається через халатне ставлення 

мешканців гуртожитку до сантехнічного обладнання. Неодноразово їх було 

попереджено про наслідки забиття каналізаційної мережі, та способи уникнення, але 

самими мешканцями всі правила проживання у гуртожитках систематично 

ігноруються). 

Проблемні питання, порушені у зверненнях громадян щодо питань житлово-

комунального господарства по інших районах: 

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація: 

2 звернення – незадовільне освітлення в приміщеннях ліфтів 

(вул. Милославська, 45, вул. Бальзака, 57. Роботи по відновленню освітлення були 

виконані вчасно, проте заявника не задовольнила якість виконання робіт); 

2 звернення – прорив труб у квартирі чи будинку (вул. Милославська, 19а. За 

вимогою мешканця кв.2 перекрита вода по стояку. Були обстежені всі квартири по 

стояку (окрім 9 поверху). Сантехнічне обладнання в квартирах в нормі, холодне 

водопостачання по стояку відновлено, залиття немає. Скарг від мешканців квартир по 

стояку не надходило. Додатково повідомляємо, що обстежити кв. 2 не було 

можливості, так як під час проведення комісійного обстеження мешканця не було 

вдома; вул. Братиславська, 6, кв. 124. Не можливо було виконати роботи в 

контрольний термін, оскільки мешканці квартири, в якій стався прорив, вчасно не 

надали доступ до помешкання); 

1 звернення – недостатній тиск ГВП (вул. Сабурова, 18. Тиск та подача гарячого 

водопостачання після проведення працівниками ПАТ «Київенерго» ремонту насосів 

підвищувачів в бойлери нормалізована, проте заявника не задовольнила якість 

виконання робіт); 

1 звернення – незадовільний стан сміттєвих контейнерів, урн для сміття (вул. 

Лісківська, 2/71. На прибудинковій території встановлено 3 нових контейнери для 

сміття, проте заявника не задовольнила кількість встановлених сміттєвих 

контейнерів); 

1 звернення – незадовільний стан кнопок виклику/наказу ліфту (просп. Лісовий, 

31. Подано заявку до обслуговуючої організації «Укрліфт-сервіс» для усунення 

недоліків. Питання перебуває на контролі);  

1 звернення – цілодобова робота системи освітлення в під'їзді вул. Курчатова, 
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9/21 (освітлення було відрегульовано, включається згідно з графіком та відповідно до 

світового дня, але на момент перевірки виконаних робіт заявником повторно відбувся 

збій в системі); 

5 звернень – інші технічні недоліки стану ліфтів (вул. Милославська, 32/51–А, 

просп. Маяковського, 71, вул. Цвєтаєвої, 14, під’ їзд 2. Пасажирські ліфти не 

працюють в зв’язку з крадіжками різних комплектуючих запчастин. Роботи по заміні 

комплектуючих запчастин відносяться до робіт капітального характеру і потребують 

залучення додаткових коштів з бюджету; вул. Цвєтаєвої, 12. Обслуговуючою 

організацією ТОВ «Майстерліфт» за вищевказаною адресою було виконано заміну 

датчика підлоги в кабіні ліфта, проте заявника не задовольнила якість виконання 

робіт);  

2 звернення – відсутність ХВП вул. Шолом-Алейхема, 5 (працівниками ЖЕК 

подачу ХВП відновлено. Затримка в проведенні робіт відбулась внаслідок не допуску 

мешканцями кв. 150 до інженерних мереж); 

1 звернення – відсутність або незадовільний стан плафонів у під’ їзді: вул. 

Мілютенка, 10/1. Роботи по встановленню плафона були виконані вчасно, проте 

заявника не задовольнила якість виконання робіт;  

1 звернення – незадовільний технічний стан кабіни ліфту по вул. Мілютенка, 11–

Б під’ їзд 2 (роботи по ремонту кабіни ліфта були виконані вчасно, проте заявника не 

задовольнила якість виконання робіт); 

1 звернення – ремонт та обслуговуванню ґанків по вул. Волкова, 10–А, під’ їзд 1 

(роботи по ремонту ґанку були виконані вчасно, проте заявника не задовольнила 

якість виконання робіт); 

1 звернення – з питання, що виникають до початку опалювального сезону по 

вул. Мілютенка, 18, під’ їзд 1 (роботи по відновленню на сходових клітинах приладів 

опалення відносяться до капітального ремонту та виконуються, виключно, за рахунок 

бюджетного фінансування); 

1 звернення – прибирання приміщень: вул. Жукова, 24, під’ їзд 3 (роботи по 

прибиранню виконані вчасно, проте заявника не задовольнила якість виконання 

робіт); 

2 звернення – технічне обслуговування систем тепло-, водопостачання та 

водовідведення і зливів: вул. Шолом–Алейхема, 5 (КП «Дирекція», як замовник робіт 

з капітального ремонту об’єктів передбачених Програмою економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2016 рік отримало від балансоутримувача КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» 

дефектний акт на виконання робіт з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, 

ГВП, ЦО, каналізація), за яким будуть виконуватися роботи). 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація: 
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ремонт та обслуговування конструкцій фризу (козирок) (по вул. Рокосовського, 

4а, виникли проблеми із вчасним завершенням робіт по ремонту козирка, оскільки 

проводилася закупівля необхідних матеріалів); 

встановлення пандусів (по вул. Ярослава Івашкевича, 3, п. № 5 було встановлено 

пандуси на першому поверсі, але з незначним запізненням, оскільки не було всіх 

необхідних матеріалів. Відповідно, звернення отримало статус «не виконано»); 

полив клумб і газонів, дерев, кущів (працівниками ЖЕД–512 було замовлено 

необхідні матеріали для відновлення поливного крану для поливання клумб та газонів 

на прибудинковій території по вул. Макіївській, 7. Матеріали було отримано із 

незначним запізненням, через що звернення отримало статус «не виконано»); 

відсутність освітлення на сходових клітинах (по вул. Богатирська, 20, в під’ їзді 

№2 станом на 22.08.16 було відновлено освітлення на сходових клітинах, але 25.08.16 

вийшла з ладу система диспетчеризації, через що звернення отримало статус «не 

виконано». На даний час, роботу системи диспетчеризації відновлено. По вул. Героїв 

Дніпра, 38, в під’ їзді №5 освітлення було відновлено вчасно, але виявилося, що 

невідомими було пошкоджено системи освітлення. Електриком повторно було 

проведено відновлювальні роботи); 

ремонт та обслуговування водостічних труб (по вул. Зої Гайдай, 2, працівниками 

ремонтної бригади було замінено водостічну трубу, але зробити це не вдалося до 

закінчення терміну, оскільки в наявності були не всі необхідні матеріали); 

інші технічні недоліків стану ліфту (у зв’язку з незадовільним технічним станом 

ліфтів по пр. Оболонському, 7б, п. №3, вул. Макіївській, 10, п. № 3, вул. Йорданській, 

2а, п. № 4, що і стало причиною надання даним заявкам статусу «не виконано», 

працівниками «Промкомплекс» було виконано обстеження ліфтів за вказаними 

адресами та проведено позаплановий технічний огляд); 

технічне обслуговування систем тепло-, водопостачання та водовідведення 

(через велику кількість проривів та проблем з системою водопостачання у багатьох 

будинках району, аварійна служба вчасно не змогла провести зварювальні роботи та 

відремонтувати стоякову трубу у квартирі заявниці); 

відсутність гарячого водопостачання (по вул. Прирічній, 27, працівниками ЖЕД 

було вчасно відновлено подачу гарячого водопостачання, але через зношеність 

систем стався новий прорив у підвалі, через що звернення отримало статус «не 

виконано»). 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація: 

2 звернення – поводження з побутовими відходами (заявникам надано 

роз’яснення з приводу порушеного ним питання. Не виконані у зв’язку з незгодою 

заявників з отриманою відповіддю); 

2 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» та освітлення у під’ їзді 

було відсутнє); 

2 звернення – освітлення у під’ їзді (не виконані у зв’язку з не підтвердженням 

заявників їх виконання); 

1 звернення – прибирання шахти ліфта (дані роботи виконувались працівниками 

ДТВ «Укрліфтсервіс» та були проведені після закінчення контрольного терміну 

звернення); 

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

з не підтвердженням заявника його виконання); 

1 звернення – заміна покриття підлоги (лінолеуму) в кабiнi ліфта (дані роботи 

виконувались ДТВ «Укрліфтсервіс» та були проведені після закінчення контрольного 

терміну звернення); 

4 звернення – прибирання під'їзду та прибудинкової території (не виконані у 

зв’язку з не підтвердженням заявників їх виконання); 

1 звернення – неприємний запах з підвального приміщення (не виконано у 

зв’язку з не підтвердженням заявника його виконання); 

3 звернення – ремонт сходів біля будинку (не виконані у зв’язку із відсутністю 

необхідних матеріалів); 

1 звернення – заміна водостічних труб на будинку (не виконано, оскільки дані 

роботи відносяться до трудомістких робіт. У даному зверненні змінено тип питання з 

«рейтингового» на «не рейтингове»); 

1 звернення – залиття квартири заявника з вище розташованої квартири 

(звернення не виконано у зв’язку із відсутністю доступу до загальнобудинкових 

інженерних комунікацій в межах вище розташованої квартири); 

1 звернення – наявність сторонньої напруги на інженерних комунікаціях у 

ванній кімнаті квартири (не виконано у зв’язку із відсутністю доступу до деяких 

квартир для проведення обстеження та виявлення причини наявності сторонньої 

напруги на інженерних комунікаціях у будинку. Дане питання знаходиться на 

доопрацюванні). 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: 

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; 

5 звернень – недоліки в роботі ліфтів (термін робіт перенесено у зв’язку із 

закупівлею матеріалів); 

4 звернення – проведення ремонтних робіт в житловому будинку (у зв’язку із 

змінами процедури закупівлі матеріалів для проведення ремонтних робіт, терміни 
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виконання було перенесено); 

4 звернення – освітлення сходових клітин (термін робіт було перенесено у 

зв’язку із закупівлею технічних матеріалів); 

3 звернення – прибирання у будинку (роботи виконуються відповідно до 

технологічної карти); 

2 звернення – відсутність ГВП (внаслідок аварії на котельні «Виноградар» ПАТ 

«Київенерго» було без попередження відключено ГВП); 

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

проведено, але заявники наполягають на заміні вікон); 

2 звернення – заміна труб (роботи потребують фінансування з міського 

бюджету); 

1 звернення – проведення дератизації в сквері «Червона пресня» за адресою 

вул. Щекавицька, 25 (роботи проведені, але очікуваного результату не дали); 

1 звернення – відновлення ХВП в приміщенні сміттєзбірника буд. № 11–А на 

вул. В. Порика (надано роз’яснення, що в сміттєзбірнику підключено гаряче 

водопостачання і не доцільно відновлювати холодне водопостачання); 

1 звернення – залиття квартири з вини ЖЕК в буд. № 11 на вул. В. Порика (акт 

складено відповідно до вимог чинного законодавства, але заявник вважав, що в акті 

не повністю відображено збитки); 

1 звернення – проведення ремонту сходової клітини після пожежі в буд. №27–Б 

на вул. Костянтинівській (термін робіт перенесено у зв’язку із закупівлею технічних 

матеріалів). 

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація: 

2 звернення – відсутність ГВП (водопостачання було відсутнє у зв’язку з 

аварійними ситуаціями у підвальному приміщенні та проведення капітальних 

ремонтів); 

2 звернення – утримання підвальних приміщень (пошкодження внутрішньо-

будинкових інженерних мереж в підвальних приміщеннях усунені вчасно, але 

заявника не задовольнила якість виконаних робіт); 

3 звернення – прорив труб у підвальному приміщенні (у зв’язку з проривом 

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

6 звернень – інші технічні недоліки стану ліфта (звернення виконані недостатньо 

якісно та повторно передані на доопрацювання обслуговуючим організаціям ПрАТ 

«ОТІС», ТОВ «Прем’єр-ліфт» та «Укрліфт-сервіс»); 

2 звернення – незадовільне освітлення в приміщеннях ліфтів (звернення 

виконано вчасно, але заявника не задовольнила якість виконаних робіт); 

1 звернення – ремонт та заміна вхідних дверей (звернення виконано, але 

заявника не задовольнила якість виконання робіт); 
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5 звернень – ремонт та обслуговування водостічних труб (звернення неможливо 

було виконати в зазначений термін в зв’язку з необхідністю замовлення великої 

кількості матеріалів (металеві труби, та інші комплектуючі).  

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація: 

3 звернення – інші технічні недоліки стану ліфтів за адресою вул. Виборзька, 25 

та вул. Виборзька, 28 (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 сьогоднішній день вкрай складно. Це пов’язано насамперед із фізичною 

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

«Укрліфтсервіс» нормалізовано після придбання комплектуючих в сервісному центрі 

ПрАТ «ОТІС»); 

2 звернення – відсутність освітлення у під'їзді за відсутності/несправності 

лампочок за адресою вул. Ніщинського, 6 (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. 

Включення та відключення освітлення відрегульовано, про що складено відповідний 

акт за підписами мешканців); 

5 звернень – прибирання приміщень за адресами: вул. Білецького, 4; вул. 

Білецького,11; вул. Новопольова, 94; вул. Виборзька, 89а; вул. Виборзька, 22 

(повернено на повторне виконання через надання мешканцями не перевіреної 

інформації та було знято з контролю згідно актів складених за участю мешканців 

вищезазначених будинків). 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація: 

1 звернення – прорив труб у підвальному приміщенні за адресою: вул. О. Теліги 

15 (працівниками обслуговуючої організації ВОП «Дегтярівка» 18.07.2016 проведено 

роботи по усуненню аварійної ситуації – прочищено труби системи водовідведення, 

витоки з інженерних мереж усунуто. В ході обстеження 19.07.2016 встановлено, що 

витоки відсутні, засмічення усунуто, про що складено відповідний акт. Після 

проведення продзвону 05.08.2016 фахівцем-оператором КБУ «Контактний центр 

міста Києва» статус зазначеного звернення було проставлено як «не 

виконано/фактично». Причиною фактичного не підтвердження виконання даного 

звернення стало повторне пошкодження та засмічення інженерних мереж 

каналізаційної системи у підвальному приміщенні за адресою вул.О. Теліги,15. 

Пошкодження було повторно ліквідовано фахівцями обслуговуючої організації); 
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1 звернення – прибирання прибудинкової території за адресою вул. Руданського, 

1а (працівниками обслуговуючої організації ВОП «Дегтярівка» 09.08.2016 проведено 

роботи по прибиранню прибудинкової території зазначеного житлового будинку. В 

телефонній розмові з заявником встановлено, що роботи, зазначені у зверненні, 

проведені, дане звернення передано до КБУ «Контактний центр м. Києва» для 

проведення продзвону та перевірки. Після проведення продзвону 09.08.2016 

фахівцем-оператором КБУ «Контактний центр міста Києва» статус зазначеного 

звернення було проставлено як «не виконано/фактично» та повернуто на 

доопрацювання, у зв’язку з тим, що за словами заявника жодних дій по прибиранню 

території обслуговуючою організацією не виконувалось. Враховуючи дану ситуацію, 

працівниками ВОП «Дегтярівка» було проведено комісійне обстеження 

прибудинкової території на предмет її санітарного стану за участю мешканців 

зазначеного будинку та виконано фотофіксацію. За результатами обстеження 

встановлено, що прибудинкова територія житлового будинку на вул. Руданського, 1а 

прибрана та знаходиться в задовільному санітарному стані); 

1 звернення – ремонт та обслуговування конструкцій фризу (козирка) за адресою 

вул. Ризька 14 (у зв’язку з відсутністю матеріалів, необхідних для проведення 

ремонту козирка над входом до під’ їзду № 2 житлового будинку №14 на вулиці 

Ризькій, роботи зазначені у зверненні не були виконані у визначений термін. Таким 

чином, при проведенні продзвону фахівцем-оператором КБУ «Контактний центр 

міста Києва» звернення було повернуто на доопрацювання. Після закупки необхідних 

матеріалів працівниками обслуговуючої організації було виконано ремонт козирка 

житлового будинку); 

1 звернення – відсутність освітлення у під’ їзді за адресою вул. Шамрила, 1 

(працівниками обслуговуючої організації ВОП «Дегтярівка» 25.08.2016 проведено 

роботи по відновленню освітлення у під’ їзді № 2 зазначеного житлового будинку 

шляхом встановлення звичайних ламп розжарювання. У телефонній розмові з 

заявником встановлено, що станом на 25.08.2016 перевірку наявності освітлення 

заявник не може провести у зв’язку з зайнятістю на роботі та своєю відсутністю 

вдома. 27.08.2016 заявником було проставлено статус звернення, як «не 

виконано/фактично», у зв’язку з відсутністю освітлення на третьому поверсі під’ їзду 

№2 зазначеного житлового будинку. 29.08.2016 фахівцями обслуговуючої організації 

було відновлено освітлення на сходових клітинах під’ їзду №2 житлового будинку №1 

на вулиці Шамрила на всіх поверхах та виконано фотофіксацію. Таким чином, 

причиною фактичного не підтвердження виконання даного звернення стала 

відсутність освітлення на одному з поверхів будинку, яка виникла внаслідок 

повторного перегорання лампочки); 

1 звернення – перебудова квартири за адресою вул. Деревлянська, 20/2 
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(звернення не вчасно виконано у зв’язку з ненаданням доступу до квартири №3 по 

вул. Деревлянскій №20/2, для проведення обстеження та складання акту щодо 

проведення ремонтних робіт у квартирі. Після надання доступу до квартири № 3 

зазначеного будинку спеціалістами обслуговуючої організації ВОП «Лук’янівка» 

було проведено обстеження та складено акт). 

 

 

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 – липнем 2016 року збільшився практично у 

всіх районних в місті Києві державних адміністраціях. 

Найкращі результати за показником отримали Святошинська (99,98%), 

Шевченківська (99,97%), Оболонська (99,96%) та Деснянська (99,96%) районні в місті 

Києві державні адміністрації. Найнижчий результат отримано Голосіївською (99,27%) 

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 

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

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація:  

2 звернення – видалення аварійних дерев (1 – дерево знаходиться у місцях із 

високою щільністю забудови, куди не може під'їхати спецтехніка, вишукуються 

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

99,27

99,78
99,96 99,92 99,96

99,87 99,84
99,98

99,88
99,97

січень – липень 2016 р. січень – серпень 2016 р.
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шляхи вирішення проблеми, 1 – дерево знаходиться на території приватної власності, 

власника приписом попереджено про необхідність видалення дерева); 

2 звернення – встановлення пандусів (через вузьку проїжджу частину вулиці 

встановлення пандусів може стати причиною аварійної ситуації на дорозі. Для 

задоволення звернення необхідно провести роботи з пониження бортового каменю, 

що є роботами капітального характеру); 

1 звернення – відновлення благоустрою після розриття (роботи проводились 

ПАТ «Київенерго»); 

1 звернення – відсутність кришок люків (люк накрито кришкою, яка нещільно 

прилягає. Для запобігання травмування мешканців було перекрито бетонною 

клумбою. На даний час загрози життю перехожих немає); 

2 звернення – паркування автомобілів у місцях загального користування (в 

зв'язку із великою щільністю забудови району та постійним збільшенням кількості 

автомобілів запобігти паркування авто на прибудинкових територіях немає 

можливості); 

1 звернення – приведення місць загального користування в належний санітарний 

стан: сміттєзвалища, санітарний стан територій (фактично виконано, але виконання 

не задовольняє додаткових вимог заявника; сміттєзвалище знаходиться на території 

будівництва інвестиційних будинків); 

1 звернення – ремонт/фарбування дитячого майданчика (фактично виконано, але 

результат не задовольнив заявницю); 

2 звернення – завезення піску на дитячі майданчики (під час весняного 

місячника з благоустрою в пісочниці пісок було завезено, на осінньо-зимовий період 

завозити пісок є недоцільним використанням бюджетних коштів). 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація: 

1 звернення – видалення аварійних, пошкоджених хворобами дерев (заходи 

будуть проведені після отримання від Міської станції захисту зелених насаджень 

відповідних дозвільних документів (актів обстеження зелених насаджень, які 

підлягають видаленню); 

3 звернення – відновлення благоустрою після виконання планових, аварійних 

робіт (1 звернення потребує додаткового опрацювання,  по 2 зверненнях – направлено 

листи на ПАТ «Київенерго» для вжиття відповідних заходів та надання відповіді 

заявнику); 

1 звернення – завезення піску на дитячий майданчик (завезення чистого піску в 

пісочницю за зазначеною адресою підприємством КП УЗН Дарницького району 

м. Києва заплановано в період проведення осіннього місячника з благоустрою при 

відповідному фінансуванні); 

1 звернення – знищення омели, амброзії та рослин паразитів (станом на 
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30.08.2016 амброзія на території закладу скошена); 

1 звернення – покинуті будівлі, споруди, будівельні матеріали (навчальний 

дошкільний заклад не функціонуючий, тому кошти на встановлення охорони не 

виділені); 

1 звернення – прибирання та санітарний стан територій (направлено лист на 

ТОВ «Будеволюція» для вжиття необхідних заходів). 

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація: 

2 звернення – прибирання та санітарний стан території по вул. Електротехнічній 

(роботи по ліквідації сміття були виконані вчасно, проте заявника не задовольнила 

якість виконання робіт); 

1 звернення – відсутність каналізаційних, водопровідних люків по просп. 

Маяковського, 93–Г (каналізаційний люк тимчасово  було накрито бетонною плитою 

для запобігання нещасних випадків та через дві доби було встановлено новий); 

1 звернення – ремонт/демонтаж/фарбування елементів дитячого майданчику по 

просп. Маяковського 11А/2, під’ їзд 4 (роботи по ремонту дитячого майданчику були 

виконані вчасно, проте заявника не задовольнив об’єм виконаних робіт); 

1 звернення – відсутність каналізаційних люків та решіток на проїжджих 

частинах: просп. Маяковського, 73 біля пошти, аптеки, магазину «Сільпо» (стосовно 

порушеного питання до балансоутримувача даної території, а саме КП 

«Київжитлоспецексплуатація» направлено листа щодо проведення необхідних заходів 

по приведенню території прилеглої до вказаного каналізаційного колодязя в 

належний технічний стан. Питання тримається на контролі); 

1 звернення – з питання укладання та ремонту тротуарної плитки: 

вул. Закревського, 89 з обох сторін (роботи з пониження бортового каменю за 

вказаною адресою будуть виконані впродовж серпня – вересня 2016 року). 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: 

1 звернення – видалення аварійних, пошкоджених хворобами дерев – потребує 

додаткової спецавтотехніки. Підприємство орендує у КП по УЖГ 1 одиницю 

спецавтотехніки (автовишка), що в основному задіяна на ремонтах покрівель. 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація: 

5 звернень – видалення (кронування) аварійних дерев (не виконані у зв’язку з 

відсутністю відповідної спецтехніки); 

1 звернення – ремонт ганку (не виконано у зв’язку із відсутністю необхідних 

матеріалів); 

1 звернення – ремонт козирка (не виконано у зв’язку із відсутністю необхідних 

матеріалів); 

1 звернення – відновлення благоустрою на прибудинковій територій після 

проведення ремонтних робіт ПАТ «Київенерго» (звернення відповідно до чинного 
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законодавства перенаправлено за належністю на виконання до ПАТ «Київенерго»). 

Крім того, 2 звернення перебували на розгляді відділу контролю за благоустроєм 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: 

1 звернення – прибирання огородження зеленної зони в місцях загального 

користування вул. Полкова, 55 (вживались заходи до виконавця будівельних робіт); 

5 звернень – прибирання та санітарний стан території (роботи по прибиранню 

великогабаритного сміття виконано згідно з графіком); 

4 звернення – ремонт елементів дитячого майданчику (термін робіт перенесено у 

зв’язку із закупівлею матеріалів); 

1 звернення – скошування трави на прибудинковій території за адресою просп. 

Свободи, 46 (термін робіт перенесено згідно з графіком робіт по санітарній очистці 

територій); 

1 звернення – заміна зливневої решітки на прибудинковій території  за адресою 

вул. Стеценка, 4-А (термін робіт перенесено у зв’язку із закупівлею технічних 

матеріалів); 

1 звернення – встановлення поручня на ґанку за адресою вул. Андріївська, 8/12 

(термін робіт перенесено у зв’язку із закупівлею технічних матеріалів); 

1 звернення – кронування дерев за адресою просп. Правди, 35-А (термін робіт 

перенесено у зв’язку з графіком робіт по санітарній очистці дерев). 

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація: 

1 звернення – ремонт та обслуговування ґанків (звернення неможливо було 

виконати в контрольний термін, оскільки матеріали для ремонту були придбані 

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

3 звернення – освітлення місць загального користування (звернення виконані 

вчасно, проте заявника не задовольнила якість виконаних робіт). 

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація: 

1 звернення – знесення сухостійних дерев на зеленому розподілювачі вздовж 

вул. Героїв Севастополя (видалення зелених насаджень на території міста Києва 

відбувається у відповідності до вимог Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.08.2006 № 1045 та Порядку видалення зелених насаджень на території 

м. Києва, затвердженого Рішенням Київської міської ради від 27.10.2011 № 384/6600 з 

обов’язковим оформленням актів обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню. Оформлення актів обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню проводиться Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва 

та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд». На підставі викладеного, 

комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Солом’янського 
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району м. Києва знесення сухостійних дерев на вул. Героїв Севастополя проводиться 

по мірі надходження від КО «Київзеленбуд» дозвільної документації);  

1 звернення – прибирання залишків повалених дерев на території парку 

«Супутник» (силами КП УЗН Солом’янського району роботи з вивезення гілля було 

проведено у вказані терміни. Вигрібання та вивезення дрібного гілля та інших 

рослинних решток проведено наступного дня, про що було повідомлено заявниці);  

1 звернення – прибирання порубкових решток на території скверу біля 

кінотеатру «Супутник» (зі слів заявниці, зазначене звернення відправлено на 

доопрацювання, в зв’язку з відсутністю фотофіксації. В терміновому порядку 

підприємством здійснено фотофіксацію та надано заявниці); 

1 звернення – знесення сухостійного дерева по вул. Іскрівській (зі слів заявниці 

виконання вказаного звернення не було підтверджено помилково). 

1 звернення – прибирання вул. Єреванської (на балансі комунального 

підприємства по утриманню зелених насаджень Солом’янського району міста Києва 

на вказаній території знаходяться лише дерева в пристовбурових лунках. Силами 

підприємства систематично проводиться очищення лунок шляхом суцільного 

вигрібання, про що свідчить фото фіксація виконання зазначених заходів. Проте, 

заявниця не підтверджує виконання робіт по невстановленим причинам та 

відмовляється спілкуватися з представниками КП УЗН Солом’янського району);  

1 звернення – встановлення урн для сміття на території скверу по 

вул. Смоленській (замовником робіт з капітального ремонту скверу по вул. 

Смоленській виступає КО «Київзеленбуд», тому вирішення зазначеного питання не 

входить до компетенції КП УЗН Солом’янського району. Підготовлено лист до КБУ 

«Контактний центр міста Києва» про направлення за належністю звернення до КО 

«Київзеленбуд»); 

1 звернення – асфальтування пішохідної доріжки на зеленій зоні розташованій 

по просп. Лобановського (між вул. Горовиця та вул. Озерна) (проектом забудови 

зазначеної території непередбачено асфальтування самовільно протоптаної 

мешканцями приватного сектора доріжки під парканом приватного будинку на вул. 

Олександра Горовиця, 20/45. Попередню відповідь заявниці щодо термінів виконання 

зазначених заходів, було надано помилково в зв’язку з тимчасовою відсутністю 

відповідальної особи);  

1 звернення – неякісне виконання робіт з укладання пішохідних доріжок на 

території парку «Супутник» (відповідно до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2015 рік, затвердженій рішенням Київської міської ради від 

28.01.2015 № 59/924 у 2015 році проведено капітальний ремонт парку «Супутник» по 

вул. Уманській (ІІ черга). Замовником робіт капітального ремонту парку «Супутник» 

виступало КО «Київзеленбуд». КП УЗН Солом’янського району відправлено лист на 
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Жукову Л.П. про направлення за належністю звернення до КО «Київзеленбуд»); 

78 звернень – відновлення благоустрою за адресами: бульвар І. Лепсе, вул. 

Василенка та вул. Метробудівська (контрольна картка № 15090136) та вул. Мостова, 

53–А (контрольна картка № 15090090) (зазначені звернення стосуються виконання 

аварійно-ремонтних робіт, які кваліфіковані оператором КБУ «Контактний центр 

міста Києва» як «Відновлення благоустрою після виконання планових, аварійних 

робіт на об’єктах благоустрою» (код 01.051.01):  

- відповідно до контрольної картки № 15090136, що була відкрита у 

Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), виконавцем робіт визначено НВ ТОВ «Електроспец» (відповідальний – 

виконавчий директор Добровольський В.Н). Термін дії контрольної картки 

№ 15090136 закінчився 22.08.2016, що є порушенням пункту 15.5.4 Правил 

благоустрою м. Києва. 25.08.2016 до НВ ТОВ «Електроспец» було направлено лист 

№ 4/13 (факсом) на ім’я директора Бондаренко А. І. щодо необхідності прибуття до 

відділу контролю за благоустроєм Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації для з’ясування причин неподовження контрольної картки та 

прострочення виконання робіт, що було проігноровано. Внаслідок невиконання НВ 

ТОВ «Електроспец» своїх зобов’язань, як виконавця робіт, згідно з контрольною 

карткою № 15090136, завдано майнової шкоди об’єкту благоустрою (територія 

дороги), балансоутримувачем якої є КП ШЕУ Солом’янського району;  

- згідно із контрольною карткою № 15090090, що була відкрита у Департаменті 

міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виконавцем робіт, 

за адресою вул. Мостова, 53-А, визначено ТОВ «ПІДЗЕМ-БУД» (відповідальний – 

Савицька Олена Володимирівна). Термін дії контрольної картки № 15090090 

закінчився 12.07.2016, що є порушенням пункту 15.5.4 Правил благоустрою м. Києва. 

Інспектором відділу контролю за благоустрою було складено та передано 

відповідальній особі Савицькій О.В. припис № 419/1 щодо необхідності продовження 

контрольної картки. Крім того, відповідно до правил благоустрою м. Києва, 

інспектором відділу контролю за благоустрою було складено Протокол № 975 від 

22.08.2016 про адміністративне правопорушення на виконроба Осадчого Д.У. Від 

представників НВ ТОВ «Електроспец» та ТОВ «ПІДЗЕМ-БУД» немає жодної реакції 

на листи та приписи співробітників відділу контролю за благоустроєм Солом’янської 

районної в місті Києві адміністрації, офіційні посадові особи зазначених підприємств 

відмовляються вчиняти будь-які, передбачені чинним законодавством, дії щодо 

продовження контрольних карток та ухиляються від контактів із співробітниками 

відділу контрою за благоустроєм. Разом з тим, Солом’янською районною в місті 
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Києві державною адміністрацією надіслано відповідні листи та запропоновано КП 

ШЕУ Солом’янського району, як балансоутримувачу об’єкту благоустрою, якому 

завдано майнової шкоди, відповідно до п. 21.2.1 Правил благоустрою міста Києва, 

терміново створити комісію щодо визначення відновної вартості порушеного об’єкта 

благоустрою та складання відповідного акту. Враховуючи вище викладене, та з 

огляду на той факт, що НВ ТОВ «Електроспец» та ТОВ «ПІДЗЕМ-БУД», як виконавці 

робіт, фактично здійснюють діяльність без контрольних карток, з порушенням 

Правил благоустрою міста Києва, Солом’янською районною в місті Києві державною 

адміністрацією було надіслано до КБУ «Контактний центр міста Києва» листа з 

проханням змінити тип питання звернень з «Відновлення благоустрою після 

виконання планових, аварійних робіт на об’єктах благоустрою» (код 01.051.01) на 

«Порушення правил виконання (організації) будівельних робіт на об’єктах 

благоустрою» (код 01.051.15.03); 

1 звернення – прибирання та санітарний стан території за адресою бульвар 

Лепсе, 21–23 (звернення повернене на повторне виконання через надання мешканцем 

неперевіреної інформації та згодом знято з контролю після надання фотофіксації 

виконання робіт); 

1 звернення – відсутність каналізаційних, водопровідних люків по вул. 

А. Антонова, 39 (звернення повернене на повторне виконання через надання 

мешканцем неперевіреної інформації та згодом знято з контролю після надання 

фотофіксації виконання робіт); 

4 звернення – прибирання та санітарний стан територій по вул. Смілянська, 3, 

вул. Машинобудівна та вул. Гарматна (зупинка), вул. Гарматна ріг просп. Відрадний 

(балансові території були прибрані, через невчасний продзвон операторами територія 

на час, продзвону була в незадовільному стані. Повторно проведено прибирання та 

надані фотофіксації). Технічний стан пішохідної доріжки, сходів з бетону, гравію по 

вул. Метробудівська, 6-6а (змінено тип питання, оскільки воно помилково 

кваліфіковано оператором КБУ «Контактний центр міста Києва». По вул. Ернста, 16в, 

пішохідна доріжка знаходиться в задовільному стані, надана фотофіксація). 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація: 

1 звернення – стихійне сміттєзвалище за адресою вул. Бакинська (вказана 

територія, згідно з Витягом з бази даних Державного земельного кадастру позначена 

як землі, не надані у власність чи користування. Зазначене сміттєзвалище накопичено 

роками у великому обсязі та потребує значного фінансування для його ліквідації. У 

зв’язку з цим звернення було повернуто на доопрацювання. Враховуючи зазначене, 

працівниками КП УЗН Шевченківського району було здійснено комплекс робіт з 

ліквідації сміттєзвалища). 
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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 – серпні поточного року організовано та проведено 1385 ярмарків, на 

яких реалізовано 70,8 тис. тонн сільськогосподарської продукції. Реалізація продукції 

на ярмарках здійснювалась через 105406 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 високий рівень організації ярмарків у серпні 2016 

року забезпечили Оболонський (1,333 бала) та Деснянський (1,666 бала) райони.  

Одним з показників, які враховуються при оцінюванні районних в місті Києві 

державних адміністрацій за даним показником є кількість звернень громадян щодо 

незадовільної організації ярмарків. Так, у серпні поточного року надійшли звернення 

мешканців з порушеного питання лише по Дніпровському (5 балів) та Печерському 

(4,333 бала) районах, що негативно вплинуло на рівень показника за звітний період. 

Інші райони столиці забезпечили організацію та проведення ярмаркових заходів 

на достатньому рівні. 
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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 

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 01.09.2016 проведено аналіз наповнення Інформаційної системи 

«Промисловість і наука» розширеною інформацією про промислові підприємства 

м. Києва. Всі районні в місті Києві державні адміністрації показали значний рівень 

залучення промислових підприємств до роботи з ІСПН, забезпечивши практично 

повне наповнення інформаційної системи. 

За результатами діяльності по Деснянському, Дніпровському та Оболонському 

районах актуалізація інформації в серпні поточного року збереглася на рівні 100%. 

Стовідсоткового наповнення ІСПН у своїй частині досягли також Голосіївський 

(проти 81,2% в минулому місяці), Печерський (проти 78,15%), Подільський (проти 

95,83%), Святошинський (проти 78,1%), Солом’янський (проти 86,21%) та 

Шевченківський (проти 51,02%) райони. 

Дарницький район забезпечив наповнення ІСПН на 98,53% (83,82% – в липні 

2016 року), що є доволі високим рівнем актуалізації інформації про промислові 

підприємства.  

В цілому рівень актуалізації даних про промислові підприємства м. Києва в 

серпні 2016 року становив 99,9%, що є найкращим показником з початку роботи 

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 – серпень 2016 року. Поточна заборгованість за Послуги станом на 

01.09.2016 по м. Києву становила 2,62 грн/м кв.  

Станом на 01.09.2016 найкращі значення показника обчислено у 

Солом'янському (1,876 грн/м кв.) та Дарницькому (2,312 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 

(3,535 грн/м кв.), в якому обсяг поточної заборгованості на 1 м кв. площі квартир 

найбільший. Зазначене пов’язане з тим, що в Печерському районі на самому 

низькому рівні ведеться роз’яснювальна робота з населенням щодо необхідності 

вчасної сплати поточних нарахувань за Послуги. 

 

81,2 83,82 100 100 100 78,15 95,83 78,1 86,21 51,02

100 100 100 100 100 100 100 100 100

липень 2016 р. серпень 2016 р.

2,055 1,805 1,998 2,008 2,300 2,871 2,379 2,192 1,347 2,465

2,604 2,312 2,507 2,422
2,896

3,535
2,849 2,695

1,876

3,077

станом на 01.08.2016 станом на 01.09.2016
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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 по Печерському району 
розраховується за допомогою даних оплати мешканцями за поточний місяць. 
Відсоток поточної сплати – низький в порівнянні з іншими районами. Протягом 7 
місяців по відсотках поточної сплати Печерський район займає 9-10 місця серед 
районів міста Києва, за серпень 2016 року ситуація була дещо покращена: із 
врахуванням сплати боргів - 94,3% (8 місце серед районів), поточна сплата – 75,16 % 
(9 місце серед районів). 

В структурних підрозділах комунального підприємства «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» (далі – 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, особисті відвідування, вручаються приписи-попередження та 
претензії в разі виникнення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги. 

Виявлено наступні причини невчасної сплати Послуг: 
в Печерському районі м. Києва (район Хрещатика) власниками квартир є 

переважно заможні люди, які в основному або проживають за кордоном, або здають 
житло в оренду. В основному за житлово-комунальні послуги вони сплачують 1 раз 
на півроку – рік; 

у зв’язку зі змінами форми платіжних квитанцій – повідомлень на сплату, між 
КП ГІОЦ та ДППЗ «Укрпошта» були не врегульовані договірні відносини, тому 
велика кількість платежів від населення, що була здійснена через ДППЗ «Укрпошта», 
не була врахована у відсоток поточної сплати за серпень 2016 року; 

на думку КП «Керуюча компанія», однією з причин низького відсотку поточної 
сплати, є несвоєчасне зарахування КП ГІОЦ коштів, сплачених населенням 18-25 
числа в рахунок поточного місяця. Керівництво КП «Керуюча компанія» 
неодноразово зверталося з цього приводу до КП ГІОЦ. 

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 
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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 01.08.2016 становила 

568562,66 тис. грн і у відсотках до початку року зменшилась до 99,15 %. 

Найкраще значення показника обчислено у Голосіївському районі (96,68%). 

Найгірше значення показника залишається у Печерському районі (106,7%), що 

свідчить про низький рівень проведення роз’яснювальної роботи з населенням 

щодо необхідності сплати заборгованості за послуги. Зросла заборгованість у 

Святошинському районі і становить 100,13% до початку року. 

 
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). 

В порівнянні з початком року заборгованість населення Печерського району 

м. Києва за житлово-комунальні послуги зросла на 1612,9 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 – серпень 2016 року працівниками житлово-експлуатаційних дільниць 

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

96,59 100,71 100,03 99,48 100,54 106,76 100,7 100,04 98,3 100,65

98,85 98,6 98,29 99,94 99,97 98,3 98,74

станом на 01.07.2016 станом на 01.08.2016
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юридичною групою КП «Керуюча компанія» була проведена наступна претензійно-

позовна робота: 

квартиронаймачам вручено 6713 приписів-попереджень про необхідність 

погашення боргу на загальну суму 30315,2 тис. грн; 

вивішено 7450 об’яв на дошках оголошень під’ їздів з приводу своєчасної сплати 

та перелік квартир-боржників;  

у разі несплати заборгованості у добровільному порядку стягнення її 

проводиться на підставі рішень суду. За січень-серпень 2016 року оформлено 13 

позовних заяв на стягнення заборгованості за послугу з утримання будинків, споруд 

та прибудинкових територій у судовому порядку на загальну суму 190,6 тис. грн; 

з мешканцями-боржниками укладено 50 договорів про реструктуризацію боргу 

на суму 254,2 тис. грн. 

Одночасно, за січень – серпень 2016 року мешканцями житлових будинків 

комунальної власності по Печерському району міста Києва сплачено борг за послугу 

з утримання будинку та прибудинкової території 6245,9 тис. грн.  

На сьогоднішній день КП «Керуюча компанія» посилила роботу з мешканцями в 

частині зменшення заборгованості та своєчасної оплати за спожиті житлово-

комунальні послуги із залученням ТОВ КК «Служба стягнення заборгованості».  

Наразі керівництвом КП «Керуюча компанія» один раз на тиждень проводяться 

робочі наради 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 всім 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 – серпень 2016 року створено 225 ОСББ. 

За результатами роботи в напрямку створення ОСББ за звітний період 

лідируючу позицію посідає Дарницький район (48 ОСББ).  
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Найгірше значення показника у Подільському районі (9 ОСББ). Зазначене 

пов’язане з тим, що в Подільському районі на низькому рівні проводиться 

інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням щодо необхідності вибору 

способу управління багатоквартирним будинком та переваг ОСББ, як однієї із 

прогресивних форм управління житловим будинком.  

У серпні 2016 року в цілому по місту створено 27 ОСББ: 11 ОСББ – у 

Шевченківському районі; 4 ОСББ – в Голосіївському районі; по 3 ОСББ – у 

Дарницькому, Оболонському та Святошинському районах; 2 ОСББ – у Деснянському 

районі; 1 ОСББ – у Солом’янському районі; не створено жодного ОСББ в 

Дніпровському, Печерському та Подільському районах. 

 
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. 
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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 – серпні 2016 року найкращі значення показника відмічено у 

Святошинському (0,208 од.) та Шевченківському (0,209 од.) районах.  

Найгірша ситуація склалася у Деснянському районі (2,397 од.). У Подільському 

та Голосіївському районах також протягом січня – серпня 2016 року була порівняно з 

іншими районами більша середня щоденна кількість простоїв ліфтів понад 1 добу 

(1,489 од. та 1,475 од., відповідно).  

 
У серпні 2016 року відносно надійно працювали ліфти у Шевченківському (0,26 

од.), Святошинському (0,31 од.) та Печерському (0,54 од.) районах. Найбільша 

кількість зупинок ліфтів у Деснянському (5,03 од.), Подільському (3,4 од.) та 

Голосіївському (3,35 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 невідомими 

особами 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. 

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 
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планово-попереджувальних та аварійних ремонтів непрацюючих, застарілих та 

фізично зношених ліфтів. 
 

14. Рівень відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів, %  

Протягом січня – серпня 2016 року видано 2618 аварійних контрольних карток 

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

мережах, із них закрито 1551, що становить 59,24%.  

Найкраща ситуація з відновлення благоустрою протягом зазначеного періоду 

склалася у Подільському (69,49%), Деснянському (69,31%) та Дарницькому (67,6%) 

районах. Найнижчий рівень відновлення благоустрою зафіксовано в Оболонському 

(45,02%) та Дніпровському (52,74%) районах.  

 

 
 

Низький відсоток відновлення благоустрою після розриттів (закриття 

контрольних карток) зумовлено порушенням умов оплати виконаних робіт 

замовником (ПАТ «Київенерго»). 

Довідково: у серпні 2016 року проведено у: 

Голосіївському районі – 28 розриттів, із них 3 закрито (10,71%); 

Дарницькому районі – 18 розриттів, із них 2 закрито (11,11%); 

Деснянському районі – 44 розриття, із них 11 закрито (25%); 

Дніпровському районі – 37 розриттів, із них 6 закрито (16,22%); 

Оболонському районі – 23 розриття, із них 2 закрито (8,7%); 

Печерському районі – 33 розриття, із них 8 закрито (24,24%); 

Подільському районі – 25 розриттів, із них 7 закрито (28%); 

Святошинському районі – 31 розриття, із них 3 закрито (9,68%); 

Солом’янському районі – 71 розриття, із них 7 закрито (9,86%); 

Шевченківському районі – 37 розриттів, із них 6 закрито (16,22%). 
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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 01.08.2016 заборгованість із 

виплати заробітної плати на комунальних підприємствах, які передані до сфери 

управління районних в місті Києві державних адміністрацій, мала місце в 

Оболонському (654,2 тис. грн) та Голосіївському (157,1 тис. грн) районах, а саме: 

в Оболонському районі: 

КП «Автотранспортне підприємство Оболонського району м. Києва» – 99,7 тис. 

грн. Борг виник у зв’язку з несвоєчасним надходженням коштів за надані послуги. 

Найбільшими дебіторами є Оболонська райдержадміністрація, КП «Оболонь-

Ліфтсервіс» тощо.  

КП «Оболонь-ліфтсервіс» - 554,5 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 29.08.2016 обсяг боргу зменшився на 88,6 тис. грн. 

Протягом звітного періоду спостерігалася тенденція до зменшення зазначеної 

заборгованості. Так, станом на 01.08.2016 у порівнянні з початком року обсяг 

заборгованості зменшився на 44,6% або на 527,1 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» – 157,1 тис. грн. 

Станом на 01.08.2016 у порівнянні з початком року обсяг заборгованості 

збільшився на 9,6% або на 13,6 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 м.Києва 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 01.08.2016 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 (743,4 тис. грн), Оболонському (424,0 тис. грн) та Печерському 

(418,1 тис. грн) районах, найменший – у Деснянському (6,6 тис. грн), Солом’янському 

(28,7 тис. грн) та Дніпровському (90,1 тис. грн) районах.  

 
Згідно з останніми даними Головного управління Державної фіскальної служби 

у м. Києві станом на 01.08.2016 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 в усіх районах міста. Найбільший обсяг боргу обраховано у 

Святошинському – 558,1 тис. грн (зростання до попереднього місяця на 3,6 тис. грн), 

Оболонському – 418,8 тис. грн (зменшення до попереднього місяця на 38,1 тис. грн), 

Печерському – 415,7 тис. грн (зменшення до попереднього місяця на 12,7 тис. грн), 

Дарницькому – 290,0 тис. грн (зменшення до попереднього місяця на 12,7 тис. грн), 

Голосіївському – 276,0 тис. грн (зростання до попереднього місяця на 18,9 тис. грн) та 

Подільському – 206,4 тис. грн (зменшення до попереднього місяця на 2,2 тис. грн) 

районах. 

Найменший обсяг боргу зафіксовано в Деснянському – 6,6 тис. грн (погашено 

03.08.2016), Солом’янському – 28,7 тис. грн (погашено 02.09.2016), Шевченківському 

312,9 302,7 0 94,9 456,9 433,4 271,0 739,8 9,7 188,5

332,7 290,0 267,3
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станом на 01.07.2016 станом на 01.08.2016
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– 33,8 тис. грн (зростання до попереднього місяця на 5,4 тис. грн) та Дніпровському – 

90,1 тис. грн районах. 

За останніми даними Головного управління Пенсійного фонду України в 

м. Києві станом на 01.08.2016 обраховано борг з платежів до Пенсійного фонду 

України у Святошинському – 185,3 тис. грн, Шевченківському – 145,4 тис. грн 

(зменшення до попереднього місяця на 14,7 тис. грн), Подільському – 60,9 тис. грн 

(зменшення до попереднього місяця на 1,5 тис. грн), Голосіївському – 55,8 тис. грн, 

Оболонському – 5,2 тис. грн та Печерському – 2,4 тис. грн (станом на 01.09.2016 

заборгованість погашена) районах. 

Заборгованість перед Пенсійним фондом України відсутня у Дарницькому, 

Деснянському, Дніпровському та Солом’янському районах. 

Станом на 01.08.2016 зафіксовано: 

в Оболонському районі 5 підприємств-боржників зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного 

фонду України (424 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. На КП «Житлосервіс «Оболонь» заборгованість 

визнано помилково нарахованою органами ДФС та скасовано; 

у Святошинському районі 9 підприємств-боржників зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного 

фонду України (743,4 тис. грн), основною причиною виникнення боргів на яких є 

відсутність фінансування;  

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

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного 

фонду України (332,7 тис. грн), у т. ч. 3 підприємства знаходяться в стані припинення 

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

«Шкільне харчування»; 2 підприємства забезпечили протягом серпня погашення 

боргів зі сплати ЄСВ на загальну суму 38 тис. грн; 

у Печерському районі 4 підприємства-боржника зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного 

фонду України (418,1 тис. грн). Станом на 01.09.2016 заборгованість перед 

Пенсійним фондом України погашена у повному обсязі (2,39 тис. грн); 

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

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (290,0 тис. грн), у т. ч. 2 

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

підприємствах складено плани-графіки погашення боргів; 
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у Подільському районі 9 підприємств-боржників зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного 

фонду України (267,3 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 31.08.2016 (12,3 тис. грн);  

у Шевченківському районі 14 підприємств-боржників зі сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного 

фонду України (179,2 тис. грн), у т. ч. 7 підприємств перебувають у стані ліквідації; 

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

1 підприємстві сторнування невірно встановленої суми заборгованості Пенсійним 

фондом України; на 1 підприємстві борг погашено 25.08.2016 у сумі 2,6 тис. грн; на 1 

підприємстві борг відсутній (при звірці встановлено, що ПФУ двічі здійснив 

нарахування (1,5 тис. грн));  

у Дніпровському районі 1 підприємство-боржник зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (90,1 тис. грн), яке перебуває у 

стані ліквідації; 

у Солом’янському районі 2 підприємства-боржника зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (28,7 тис. грн). За інформацією 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації на КП «Відрадненське» 

борг сплачено 27.07.2016, але зараховано на невірні реквізити, на даному етапі 

проведено звірку та надано лист щодо переносу сплачених коштів на особовий 

рахунок підприємства. КП «Залізничне» борг погашено 02.09.2016; 

у Деснянському районі 1 підприємство-боржник зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (6,6 тис. грн). Заборгованість 

погашена у повному обсязі 02.08.2016 та 03.08.2016. 

 

 

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

Києва (без трансфертів), у відсотках до попереднього року 

У січні – серпні 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 153,4%.  

Низькі значення показника в порівнянні із іншими районами міста обчислено у 

Шевченківському (140,2%) та Дніпровському (150,6%) районах. Лідируючу позицію за 

рівнем показника зберігає Оболонський район столиці (163,1%). 
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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 – серпні 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 67517,6 тис. грн, у січні – серпні 

2016 року сплачено лише 5906,5 тис. грн (на 61611,1 тис. грн менше).  

Незважаючи на вагомі втрати надходжень до бюджету по податку на доходи 

фізичних осіб, в поточному році по Дніпровському району спостерігається стала 

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%, 

серпні 132% до відповідного періоду попереднього року.  

На невисокий, відносно інших районів, приріст загального фонду по 

Шевченківському району за січень – серпень 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 112,8 млн грн.  

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 становило 38,2 млн грн (в тому числі 15,3 млн грн відрахувань до бюджету міста). 

155,3 161,7 156,7 147,2 164,4 154,5 155,9 161,3 151,1 133,3

153,8
162,1 161,8

150,6
163,1 158,5 157,1 158,2

152,2
140,2

січень-липень 2016 р. січень-серпень 2016 р.
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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 визначалася 

підсумкова оцінка району, як середнє арифметичне суми оцінок показників, та місце 

кожного району.  

За результатами оцінки за січень – серпень 2016 року визначено 3 групи районів: 

І група – райони, які за результатами оцінки посідають 1–4 місця: Деснянський, 

Шевченківський, Дарницький та Святошинський.  

ІІ група – райони, що посіли 5–8 місця: Солом’янський, Оболонський, 

Подільський та Дніпровський. 

ІІІ група – райони, які за розрахунками посіли 9–10 місця: Печерський та 

Голосіївський. 

 

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

порівнянні з 
попереднім 
періодом 
оцінки 

Голосіївська 3 3 4 3 5–6 6 10 10 0 

Дарницька 2 2 3 2 2 5 2 3–4 -1 

Деснянська 9 5–6 8 4–5 7 8 1 1 0 

Дніпровська 10 10 10 9–10 10 10 6–7 8 -2 

Оболонська 7–8 5–6 6 8 4 2 6–7 6 0 

Печерська 7–8 9 9 9–10 9 9 9 9 0 

Подільська 4 4 2 6 8 7 4–5 7 -3 

Святошинська 1 1 1 1 1 1 4–5 3–4 +1 

Солом'янська 6 8 7 7 3 3 3 5 -2 

Шевченківська 5 7 5 4–5 5–6 4 8 2 +6 

 
 


