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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.  

Оцінювання діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій за 
січень 2016 року проводилось за оновленим переліком показників, з урахуванням 
протоколу доручень № 050/04-8487 від 01.10.2015, напрацьованого під час наради з 
питання щодо внесення змін до показників оцінки діяльності районних в місті Києві 
державних адміністрацій 30 вересня 2015 року у Департаменті економіки та 
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), та пропозицій департаментів.  

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 економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) фінансування 
бюджетних установ у січні поточного року здійснювалось згідно з тимчасовим 
розписом доходів і видатків, який не передбачає капітальних видатків. Враховуючи 
вищезазначене, показник «Рівень освоєння капітальних видатків за рахунок коштів 
бюджету м. Києва, у відсотках до обсягів, передбачених Програмою економічного і 
соціального розвитку м. Києва на відповідний рік» не розраховувався. 

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у січні 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 проводилось за 20 показниками.  
Джерелом інформації для щомісячної оцінки були останні дані Головного 

управління статистики в м.Києві, відомості структурних підрозділів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва».  

На першому етапі оцінки здійснено ранжування районів за значеннями окремих 
показників. Результати розрахунків наведено в 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, % 

Враховуючи, що фінансування бюджетних установ у січні поточного року 
здійснювалось згідно з тимчасовим розписом доходів і видатків, який не передбачає 
капітальних видатків, показник не розраховувався. 

 
 
2. Кількість наданих адміністративних послуг через районні центри 

надання адміністративних послуг на 10 тисяч осіб наявного населення, од. 
За січень 2016 року найбільшу кількість адміністративних послуг через районні 

центри надання адміністративних послуг на 10 тисяч осіб наявного населення надано 
у Печерському (128 од.), Голосіївському (86 од.) та Шевченківському (84 од.) районах, 
найменшу – у Дніпровському (44 од.) та Деснянському (56 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 2016 року найбільшу кількість адміністративних послуг через 
районні центри надання адміністративних послуг надано у Солом’янському (2358 од.), 
Святошинському (2235 од.) та Дарницькому (2144 од.) районах, найменшу – у 
Подільському (1295 од.) та Дніпровському (1557 од.) районах. 
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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 січень 2016 року 
найбільше балів отримали Дарницький (31 бал), Солом’янський (31 бал) та 
Святошинський (30 балів) райони, найменше - Дніпровський (16 балів) та Подільський 
(20 балів) райони. 

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

кількість прийнятих справ за місяць: найбільше справ було прийнято у 
Солом’янському (2358 од.), Святошинському (2235 од.) та Дарницькому (2144 од.) 
районах, найменше – у Подільському (1295 од.) та Дніпровському (1557 од.) районах; 

навантаження на 1 адміністратора в місяць: найбільше – у Дарницькому (238), 
Голосіївському (194), Печерському (194), Оболонському (190) та Шевченківському 
(190) районах, найменше – у Дніпровському (111) районі; 

кількість зареєстрованих справ по нерухомому майну: найбільше зареєстровано 
у Солом’янському (294), Святошинському (172) та Подільському (164) районах, 
найменше – у Печерському (40) та Дніпровському (65) районах; 

орієнтовний час очікування: найменший – у Шевченківському, Деснянському та 
Дніпровському районах, найбільший – у Cвятошинському та Солом’янському районах 
(15 хв.). 

 
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 2016 року індекс 
задоволеності виконання звернень громадян районними в місті Києві державними 
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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  

КБУ «Контактний центр міста Києва» проведено оцінку діяльності районних в 
місті Києві державних адміністрацій за даним показником, за результатами якої 
найвищий індекс задоволеності виконання звернень громадян щодо питань житлово-
комунального господарства, Святошинською (98,95%; 1 місце) Облонською (98,48%; 
2 місце) та Шевченківською (98,03%; 3 місце) районними у місті Києві державними 
адміністраціями. 

Найнижчий індекс задоволеності виконання звернень громадян районними у 
місті Києві державними адміністраціями щодо питань житлово-комунального 
господарства зберігається у Дніпровській (96,83%; 10 місце) та Солом’янській 
(96,92%; 9 місце) районній у місті Києві державній адміністрації. 

 
 
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 Дарницька (100%), Святошинська 
(100%) та Деснянська (98,03%)  районні в місті Києві державні адміністрації. 

Найнижчий результат отримано Подільською (90,22%) та Печерською (87,54%) 
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. 
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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:  
незадовільний стан кнопок виклику/наказу ліфту – 1 звернення (роботи 

потребують додаткового фінансування); 
чищення льодового та снігового покриття – 10 звернень, з яких 6 – територія 

приватного сектора, 4 – очищення від снігу місць загального користування (фактично 
виконані, чекають підтвердження заявниками); 

інші технічні недоліки стану ліфту – 1 звернення (знаходиться на контролі, 
потребує додаткового фінансування). 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація: 
з 01.01.2016 по 31.01.2016 не виконаними залишалось 20 звернень, а саме: 
відсутнє електропостачання – 1 звернення (станом на 01.02.2016 

електропостачання відновлено); 
відсутність насипу (піску, солі) на дорозі, вулиці – 1 звернення (експлуатацію 

житлових будинків №№ 2, 4, 6, 8, 18, 22, 24 на вул. Єлизавети Чавдар, та 
№№ 1, 3, 5, 7 на вул. Ващенка здійснює ТОВ фірма «Компас». Направлено лист до 
балансоутримувача); 

відсутність опалення по стояку – 4 звернення (опалення підключено 01.02.2016); 
відсутність освітлення у під’ їзді за відсутності/несправності лампочок – 2 

звернення (станом на 29.01.2016 були виконані відновлювальні роботи, а також 
відновлено освітлення на сходових клітинах та при вході до під’ їзду); 

вологе прибирання приміщень – 1 звернення (станом на 29.01.2016 працівником 
з комплексного прибирання виконано вологе прибирання ); 

перерахунок плати за відсутність опалення – 1 звернення (експлуатацію 
житлового будинку № 33 на вул. Ташкентська, здійснює ВАТ НВП «Каскад». 
Направлено лист до балансоутримувача); 

перерахунок плати за недостатню температуру опалення – 1 звернення 
(направлено лист до балансоутримувача ТОВ МСК «Управдом»); 

97,05
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порив труб у підвальному приміщенні – 1 звернення (станом на 01.02.2016 
інженерні мережі будинку знаходяться в задовільному технічному стані); 

прибирання льодяного покрову на прибудинковій території – 1 звернення 
(експлуатацію житлових будинків №№ 2, 4, 6, 8, 18, 22, 24 на вул. Єлизавети Чавдар 
здійснює ТОВ фірма «Компас». Направлено лист до балансоутримувача); 

прибирання приміщень – 2 звернення (прибирання сходових клітин у вказаному 
будинку проводиться згідно технологічної карти робітника з комплексного 
прибирання, станом на 29.01.2016 виконано прибирання під’ їзду); 

прибирання снігу на прибудинковій території, вулицях та тротуарах – 1 
звернення (29.01.2016 було оброблено протиожеледними матеріалами); 

ремонт та обслуговування водостічних труб – 1 звернення (обстеження 
проводилось після опадів 01.02.2016. Під час обстеження підтікань не виявлено); 

технічне обслуговування систем тепло-, водопостачання та водовідведення і 
зливів – 1 звернення (28.01.2016 було проведено комісійне обстеження підвального 
приміщення. Підтікань не виявлено); 

утримання підвалів, колясочних, технічних поверхів – 2 звернення (слюсарями 
ЖЕКа замкнено двері в приміщенні електро-щитової, підвальне приміщення закрито 
на замок). 

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація:  
за звітний період надійшло 1809 звернень громадян з питань житлово-

комунального господарства, станом на 29.01.2016 з них залишались не виконаними 9 
звернень з питань прибирання снігу, льодяного покрову на прибудинковій території, 
вулицях, тротуарах та утримання підвалів, колясочних технічних поверхів;  

з питань забезпечення благоустрою міста надійшло 213 звернень громадян, 
станом на 29.01.2016 з них залишались не виконаними 2 звернення з питань 
вирізування (кронування) гілля дерев і прибирання та санітарний стан територій. 
Станом на 02.02.2016 не виконаним залишається 1 звернення з питання вирізування 
(кронування) гілля дерев, оскільки для виконання цього звернення необхідно 
проведення відповідного обстеження, що потребує додаткового фінансування. 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація:  
видалення аварійних, пошкоджених хворобами дерев – 1 звернення; 
відсутність або незадовільний стан плафонів у під’ їзді  –2 звернення; 
відсутність опалення по стояку – 1 звернення; 
відсутність освітлення у під’ їзді – 7 звернень; 
залиття квартири з вини ЖЕКу – 3 звернення; 
інші технічні недоліки стану ліфта – 1 звернення; 
порив у підвальному приміщенні – 3 звернення; 
ремонт та обслуговування зливневих стоків – 1 звернення; 
скління та ремонт вікон на сходових клітинах – 1 звернення;  
технічне обслуговування систем тепло/водопостачання – 3 звернення; 
утримання підвалів, колясочних, технічних поверхів – 2 звернення. 
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація:  
Станом на 31.01.2016 залишились невирішеними звернення, основна частина 

яких стосується відсутності освітлення на сходових клітинах (9 звернень). Наразі 
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працівниками ЖЕД проведено роботи по заміні ламп на сходових клітинах. 
Звернення заявників, що надійшли протягом січня 2016 року виконано в повному 
обсязі. 

Служби району, начальники ЖЕД та директор КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» попереджені про 
персональну відповідальність за неправдиві відповіді, про необхідність розгляду 
звернень громадян у передбачені чинним законодавством терміни та належне 
виконання своїх функціональних обов’язків. 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація:  
Не виконаними залишилося 14 звернень, які потребують додаткового розгляду 

та залишаються на контролі у структурних підрозділах Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації, а саме: 

7 звернень перебуває на виконанні в житлово-експлуатаційних дільницях 
комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Печерського району міста Києва»: 

- 2 звернення: від 13.01.2016 №№ Р-822/1, Р-824/1 щодо зняття омели на деревах 
(термін виконання продовжено, оскільки виконання робіт потребує додатково 
часу для опрацювання в зв’язку з відсутністю відповідної спецтехніки); 
- 3 звернення: від 18.01.2016 №№ Н-866/1, 3-854/1 та від 05.01.2016 № К-1083/1 
щодо відсутності опалення (на даний час фахівцями РТМ «Печерськ 2» 
ПАТ «Київенерго» проводяться роботи по нормалізації теплопостачання 
житлових будинків за адресами: вул. Інститутська, 17/5, 19-А та 
вул. Шовковична, 5. Після закінчення проведення відповідних ремонтних робіт, 
вищезазначені звернення будуть зняті з контролю); 
- 1 звернення від 09.01.2016 № Я-250/1 щодо заміни покриття підлоги 
(лінолеуму) у кабіні ліфта (надано заявку до ТДВ «Укрліфтсервіс» на виконання 
вказаних робіт. За інформацією спеціалізованої обслуговуючої організації 
роботи плануються бути виконаними до 05.02.2016); 
- 1 звернення від 12.01.2016 № Д-911/1 щодо відсутності опалення 
доопрацьовано та знаходиться на перевірці відділом зворотного зв’язку. 
Крім того, 7 звернень перебувають на виконанні у відділі контролю за 

благоустроєм. Слід зазначити, що в разі не підтвердження виконання звернень 
заявниками як «виконані» або повернення останніх на доопрацювання, 
відповідальними працівниками вживаються заходи по забезпеченню остаточного 
опрацювання звернень та вирішення їх по суті. 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація:  
відновлення благоустрою після виконання планових робіт та об’єктів 

благоустрою – 2 звернення (потребує фінансування, внесено до плану ремонтів на 
2016 рік, направлено листи на подовження від 02.02.2016 № 106-660 та від 02.02.2016 
№ 10634-277); 

інші технічні недоліки стану ліфта – 2 звернення (потребує фінансування, 
застаріле ліфтове обладнання, ліфти не мінялись більше 40 років, змінити тип 
питання на «модернізація ліфта»); 

відсутність опалення по стояку – 5 звернень (спільно з ПАТ «Київенерго» 
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виявляються причини відсутності опалення); 

порив труб у підвальному приміщенні – 2 звернення (потребує фінансування, 
внесено до плану поточного ремонту, терміни виконання подовжено до 15.02.16); 

ремонт та обслуговування водостічних труб – 2 звернення (потребує 
фінансування, внесено до плану ремонтів на І квартал 2016 року, подовжено терміни 
виконання). 

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація:  
за звітний період з питань житлово-комунального господарства надійшло 3182 

звернень громадян, індекс задоволеності виконання становить 98,95%, станом на 
03.02.2016 всі звернення виконано;  

індекс задоволеності виконання звернень громадян щодо питань забезпечення 
благоустрою міста становить 100%. 

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація:  
відсутність опалення по стояку за адресою вул. Генерала Тупікова, 3/1 

(централізоване опалення по стояку відсутнє, оскільки квартира № 29 розташована по 
стояку квартири № 26 не надає доступу для проведення обстеження. В разі ненадання 
доступу до квартири, питання буде вирішуватися в судовому порядку); 

відсутність опалення по стояку за адресою вул. Тетяни Яблонської, 1 
(незадовільне опалення по стояку спричинене встановленою системою регенерації 
теплоносія); 

відсутність опалення по стояку за адресою вул. Червонопартизанська, 146 
(централізоване опалення по стояку відсутнє, оскільки неможливо обстежити 
квартири, розташованих по стояку, за причиною відсутності мешканців. При наданні 
мешканцями доступу до квартир, розташованих по стояку, будуть проведені 
ремонтно-налагоджувальні роботи); 

залиття квартир з вини ЖЕКа за адресою вул. Петра Радченка, 6 (не 
підтверджено заявниками під час перевірки групою зворотного зв'язку. Складено акт 
обстеження квартири щодо залиття квартири з вище розташованої квартири та знято з 
подальшого контролю); 

порив труб у підвальному приміщенні за адресою вул. Новопольова, 89/16 (не 
підтверджено заявником під час перевірки групою зворотного зв'язку, оскільки в 
підвальному приміщенні знаходиться вода. Пошкодження на внутрішньобудинкових 
інженерних мережах в межах будинку відсутні, свідченням чому є, як проведені 
обстеження, так і обсяг споживання води по будинку з розрахунку на одного 
мешканця. Для більш детального встановлення причини постійного підтоплення 
підвалу житлового будинку № 89/16 на вул. Новопольовій РТМ «Святошино» СВП 
«Київські теплові мережі» ПАТ «Київенерго» проведено відбір води з технічного 
підпілля для проведення аналізу); 

несвоєчасне прибирання снігу та льодяного покрову на тротуарах (проблема 
виникла через недостатню кількість 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); 
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утримання номерних знаків і табличок з назвами (відсутність інформаційних 
табличок в підземному пішохідному переході на Севастопольській площі. 
Направлено лист інвестору ТОВ «МІСТЕР-КЛІН» щодо встановлення інформаційних 
табличок, відповіді станом на 01.02.2016 не отримано). 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація:  
за результатами аналізу тематики невиконаних звернень, виділено наступні: 

відсутність освітлення, коливання напруги, незадовільна температура опалення, 
прибирання приміщень, порив труб у підвалі, ремонт сміттєзбірника, утримання 
підвальних приміщень та інше. Невиконані звернення: 

відсутність освітлення в будинку № 13 на вул. Блюхера (на даний час освітлення 
відновлено); 

утримання підвального приміщення будинку № 66а на вул. Щербакова 
(проведено роботи з усунення причин затікання, після підсихання підвального 
приміщення буде проведена дезінфекція); 

прибирання сходових клітин в будинку № 14 на вул. В. Піка (проведено); 
відсутність опалення по стояку в будинку № 31/16 на вул. Рейтарська (вирішено 

шляхом проведення роботи по стравленню повітря з системи центрального опалення 
по стояку квартири); 

проведення ремонту сміттєзбірника в будинку № 20в на вул. Академіка 
Туполєва (планується відновлення роботи сміттєзбірника до кінця поточного 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 поточного року організовано та проведено 66 ярмарків, на яких 
реалізовано 4,1 тис. тонн сільськогосподарської продукції. Реалізація продукції на 
ярмарках здійснювалась через 2058 торгових точок. 

У Святошинському районі, відповідно до графіку сільськогосподарських 
ярмарків, не передбачалося проведення ярмарків 23 січня поточного року; 
Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією, згідно із листом від 
20.01.2016 № 101-484/02, призупинено проведення ярмарку у вказаний період. 

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. У зв’язку із виконанням заходів, визначених пунктом 5 протоколу 
Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
від 26.01.2016 № 4, працівниками управління торгівлі та побуту 30.01.2016 зазначене 
оцінювання не проводилося. 
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Найкраща організація ярмарків у січні 2016 року відмічена у Шевченківському, 
Деснянському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах. 

Інші райони забезпечили організацію та проведення ярмаркових заходів на 
достатньому рівні. 

 
 
 

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 січні 2016 року Голосіївська, Дарницька, Деснянська, Дніпровська, Печерська, 
Подільська, Святошинська та Солом’янська районні в місті Києві державні 
адміністрації виконали доручення Київської міської державної адміністрації з питань 
споживчого ринку у повному обсязі та у встановлені терміни. 

На виконання протоколу № 4 засідання Постійної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайний ситуацій, яке відбулося 26.01.2016, стосовно 
вжиття необхідних заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного 
благополуччя мешканців міста Києва, представниками Департаменту промисловості 
та розвитку підприємництва спільно з представниками Головного управління 
Держсанепідслужби у м. Києві здійснювалися обстеження підприємств столиці щодо 
дотримання умов праці по запобіганню розповсюдження інфекції у колективах, згідно 
із складеним графіком обстежень відповідно до пропозицій районних в м. Києві 
державних адміністрацій. 
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Під час підготовки графіку перевірки Департаментом промисловості та розвитку 
підприємництва відпрацьовувалось питання з районними в м. Києві державними 
адміністраціями щодо переліку об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, 
побутового обслуговування. 

В ході роботи виявилося, що Оболонською районною в м. Києві державною 
адміністрацією було надано недостовірну інформацію стосовно адреси розміщення 
магазину «Епіцентр», також відбулось повторне обстеження закладу торгівлі «АТБ» 
на вул. Полярній, 15, крім того, до обстеження було включено сервісний центр, що 
припинив діяльність. 

Працівниками відділу торгівлі та споживчого ринку Шевченківської районної в 
м. Києві державної адміністрації несвоєчасно виконувались доручення Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва відповідно до листа від 26.01.2016 № 052-
1040, напрацьованого на виконання протоколу № 4 від 26.01.2016 постійної комісії 
Київради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в 
частині проведення перевірок Департаментом промисловості та розвитку 
підприємництва та райдержадміністраціями стану дотримання на підприємствах 
м. Києва умов праці по запобіганню розповсюдження інфекцій у колективах, 
пов’язаних з епідемією грипу, а саме: 

невчасно надано графік проведення перевірок підприємств Шевченківського 
району (від 28.01.2016); 

не виконувались усні доручення управління торгівлі та побуту Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва щодо надання актів обстежень 
підприємств з копіями фотофіксацій використання засобів індивідуального захисту 
(медичні маски), проте надавалась загальна довідка щодо обстежених об’єктів; 

спостерігалось негативне реагування на доручення управління торгівлі та побуту 
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва. 
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1 1 1 1

3,25

грудень 2015 р. січень 2016 р.
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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 01.01.2016 та 
середньомісячного за звітний період нарахування населенню плати за відповідну 
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 звітним періодом спостерігається незначне 
покращення 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 зменшилась з 1,79 міс. до 
1,77 міс. 

Якщо порівнювати коливання показника серед районів м. Києва, то найкращі 
значення показника в Дарницькому (0,71) та Святошинському (1,07) районах міста 
Києва, в яких глибина боргу населення за послуги з утримання будинків найменша. 
Гірші значення показника в Солом’янському (2,96) районі міста Києва, в якому 
глибина боргу населення за послугу 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 

1,63 0,75 1,77 1,43 2,58 1,55 1,41 1,05 2,96 2,77

1,60 1,71
1,41

2,57

1,50 1,38

2,77

станом на 01.12.2015 станом на 01.01.2016
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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 
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 01.02.2016 становила 181693,12 тис. грн або 117,08% до початку року. 

Найкраще значення показника у Деснянському районі (97,87 %), найгірше – у 
Святошинському (128,13 %) та Дарницькому (127,4%) 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 

112,74 135,03 100,81 127,62 116,16 108,84 122,9 126,16 121,97 126,06

111,00
125,84

115,93
105,66

121,2 128,13 121,98 126,38

станом на 01.12.2015 станом на 01.01.2016
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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 2016 
року створено 3 ОСББ: 2 ОСББ у Дніпровському і 1 ОСББ у Святошинському районах 
міста.  

Довідково: Протягом грудня 2015 року створено 7 ОСББ в Голосіївському 
районі, 4 – в Дніпровському та по одному ОСББ в Дарницькому, Подільському, 
Святошинському, Солом’янському та Шевченківському 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-х діб), що здійснюється Департаментом житлово-
комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) з вересня 2015 року за даними об’єднаної 
диспетчерської системи «ГородОК».  

Найкращі значення показника у Шевченківському (0,0120 од.) та 
Святошинському (0,0180 од.) районах міста Києва. 

Найгірше значення показника у Деснянському (1,2990 од.) та 
Солом’янському (2,3870 од.) районах міста Києва, в яких протягом січня 2016 року 
найбільша середня щоденна кількість простоїв ліфтів.  
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Довідково: у грудні 2015 року кращими значення показника були у 
Святошинському (0,0373 од.) та Шевченківському (0,0511 од.) районах міста Києва. 

Найгірші значення показника були у Деснянському (5,3856 од.), 
Солом’янському (4,7873 од.) та Голосіївському (4,764 од.) районах міста Києва, в 
яких протягом грудня 2015 року зафіксовано найбільшу середню щоденну кількість 
простоїв ліфтів більше трьох діб.  

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. 

 
14. Рівень відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів, %  
У січні 2016 року в цілому по м. Києву видано 221 аварійну контрольну картку, 

із них закрито 26 карток або 11,76%. Основна причина несвоєчасного відновлення 
благоустрою після проведення ремонтних робіт на інженерних мережах зумовлена 
несприятливими погодними умовами. Проводити відновлення зелених зон, 
ущільнення ґрунту, укладання асфальтобетону при температурі нижчій ніж +5°С не 
рекомендується.  

Найкраща ситуація з відновлення благоустрою склалася у Святошинському 
(45%), Печерському (25%) та Дарницькому (21,4%) районах. Низький рівень 
відновлення благоустрою зафіксовано у Оболонському (4,4%), Подільському (5%), 
Шевченківському (6,3%) та Голосіївському (7,7%). Не проводилися роботи з 
відновлення благоустрою у Деснянському, Дніпровському та Солом’янському районах. 

 
 

15. Кількість адміністративних протоколів, складених на порушників 
Правил благоустрою міста Києва працівниками відділу контролю за 
благоустроєм району з розрахунку на одного інспектора, од. 

Уповноважені працівники районних відділів контролю за благоустроєм мають 
право вносити приписи з вимогою усунення порушень Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів» і Правил благоустрою міста Києва, складати 

21

45
33

48

22

75

18

63

22

57

7,7
21,4

0 0 4,4

25

5

45

0 6,3

грудень 2015 р. січень 2016 р.
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протоколи про адміністративні правопорушення за ст.152 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. 

Найбільшу кількість адміністративних протоколів на порушників Правил 
благоустрою міста Києва у січні 2016 року складено працівниками відділу контролю 
за благоустроєм Голосіївського (47,0 од. з розрахунку на одного інспектора), 
Дарницького (42,2 од.), найменшу – Дніпровського району (15,0 од.).  

 
 
 
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. 

У січні 2016 року в районах міста демонтовано 206 незаконно розміщених 
МАФів. Найбільшу кількість МАФів демонтовано у Оболонському (39 од.), 
Солом’янському (35 од.) та Деснянському (34 од.) районах, найменшу – у 
Дарницькому (3 од.) та Печерському (9 од.) районах. 
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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 2016 року 
ремонт твердого покриття доріг, тротуарів та внутрішньо квартальних проїздів по 
усіх районах міста Києва не проводився. Замовником визначено комунальну 
корпорацію «Київавтодор». 

 
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 01.01.2016 у 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» – 
120,1 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» – 1061,2 тис. грн. Борг виник у 
зв’язку з несвоєчасним надходженням коштів за виконані роботи. Найбільшими 
дебіторами є КП «Житлосервіс «Приозерне», КП «Житлосервіс «Куренівка», КП 
«Житлосервіс «Оболонь». Станом на 29.01.2016 борг зменшено на 326 тис. грн. 

За даними Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві 
станом на 01.01.2016 заборгованість із виплати заробітної плати мала місце на: 

КП «Капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-
Будінвест» – 143,3 тис. грн. 

Станом на 01.01.2016 заборгованість із виплати заробітної плати в бюджетних 
установах та організаціях, а також у комунальних підприємствах, які передані до 
сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, відсутня у 
Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському, Подільському, 
Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. У порівнянні з 
попереднім періодом оцінки заборгованість зменшилась у Голосіївському (з 
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325,6 тис. грн до 143,3 тис. грн) та Оболонському (з 1315,4 тис. грн до 1181,3 тис. грн) 
районах.  

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

«Картка киянина» громадян, % 
Відсоток виданих карток «Картка киянина» до зареєстрованих громадян в 

системі «Картка киянина» відображає об’єм проведеної органами соціального захисту 
роботи з громадянами по реєстрації та видачі картки «Картка киянина». 

Станом на 01.02.2016 у місті Києві в 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 
661,2 тис. осіб, утримувачами картки стали 658,8 тис. осіб. Зазначена інформація 
надана без урахування повторно зареєстрованих громадян та повторно виданих 
карток. 

За результатами проведеного аналізу роботи управлінь праці та соціального 
захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій з реалізації 
проекту «Картка киянина», станом на 01.02.2016 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; 

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 01.02.2016 склав 
100%. 
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22. Відсоток кількості призначених справ до кількості звернень за 
призначенням житлової субсидії, % 

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 Святошинському 
районі (2042 звернення), найменша – у Печерському районі (434 звернення).  

Відсоток кількості призначених справ до кількості звернень за призначенням 
житлової субсидії станом на 01.02.2016, як і в попередньому періоді оцінки, становив 
у всіх районах 100%.  

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

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

Середній по місту темп зростання обсягу заборгованості по платі за здачу в 
оренду нежитлової площі, переданої до сфери управління районних в місті Києві 
державних адміністрацій, за 2015 рік склав 119,6% до початку року, що вказує на 
нарощування суми боргів орендарів перед балансоутримувачами приміщень 
комунальної власності. 

Станом на 01.01.2016 лише Святошинський район спромігся забезпечити темп 
зменшення обсягу заборгованості з орендних платежів, який склав 53,4 % у 
порівнянні із початком року. Позитивна динаміка показника відбулась виключно за 
рахунок списання КП «Дирекція з утримання та обслуговування житлового фонду в 
Святошинському районі м. Києва» безнадійної заборгованості у сумі 1809,55 тис. грн. 

Відносно невисокі, порівняно із іншими районами, темпи зростання 
заборгованості з орендних платежів забезпечили Шевченківський (100,9%) та 
Подільський (112,7%) райони. Найгірші показники допустили Деснянський (151,2%) 
та Печерський (143%) райони столиці. 

Обчислений в Голосіївському районі рівень показника (140,3 %) обумовлений 
ненаданням звіту про використання майна комунальної власності м. Києва 
управлінням освіти Голосіївського району за 2014 рік. Розрахунок відсотків 
проводився без врахування відповідної інформації. 
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Слід зазначити, що, згідно із результатами здійснення процедури ліквідації 
деяких комунальних підприємств без зазначення правонаступників накопиченої 
дебіторської заборгованості, що виконується відповідно до рішення Київської міської 
ради від 09.10.2014 № 270/270 «Про удосконалення структури управління житлово-
комунальним господарством міста Києва», існує впевненість щодо непогашення 
таких боргів у зв’язку з відсутністю майна у таких підприємств, зокрема, це 
стосується: 

КП «Дирекція з утримання та обслуговування житлового фонду Святошинського 
району м. Києва»; 

КП «Дирекція з утримання та обслуговування нежитлового фонду» Дарницького 
району. 

 
24. Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої у звітному 

періоді відповідного року, % (щоквартально) 
За результатами діяльності у 2015 році отримана орендна плата, в яку входить і 

погашена заборгованість з орендних платежів минулих періодів, в цілому по місту 
становила 92,8% до загальної суми нарахованої орендної плати.  

Порівняння співвідношень отриманої орендної плати до нарахованої у звітному 
періоді свідчить, що жоден з районів не забезпечив достатньої роботи щодо 
отримання 100% нарахованої орендної плати та погашення існуючих боргів. При 
цьому вищі, ніж в інших районах, значення показника співвідношення отриманої 
орендної плати до нарахованої у звітному періоді забезпечили  Подільський (98,2%) 
та Шевченківський (97%) райони. Гірші показники у Деснянському (82,5%) та 
Дніпровському (90%) районах міста. 

 
Основними негативними факторами, що впливають на розмір надходжень 

орендної плати та зростання заборгованості з орендних платежів за здачу 
нежитлової площі комунальної власності територіальної громади м. Києва, є: 

зниження попиту на оренду нерухомого майна та звільнення орендованих площ 
орендарями у зв’язку з проведенням нової оцінки об'єктів оренди та попереднього 
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розрахунку орендної плати, яка обчислюється відповідно до зростаючого індексу 
інфляції; 

орендарі частіше звертаються з питанням дострокового розірвання договорів 
оренди та звільняють приміщення через збільшення розміру орендної плати, що 
впливає на доходи підприємств від оренди; 

зростання індексу інфляції (2014–2015рр.), який впливає на збільшення розміру 
орендної плати, орендарі зволікають з її сплатою, що призводить до збільшення 
боргів з орендної плати; 

у зв’язку з проведенням організаційно-правових заходів по виконанню рішення 
Київради від 09.10.2014 № 270/270 «Про удосконалення структури управління 
житлово-комунальним господарством міста Києва» здійснювалось налагодження 
роботи новостворених керуючих компаній з обслуговування житлового фонду 
районів міста Києва, зокрема, проводились заходи по прийманню-передачі майна та 
упорядкуванню його обліку, нарахуванню та отриманню коштів за укладеними 
договорами оренди приміщень. Оскільки штат працівників таких підприємств 
повністю не сформовано, існують проблеми зі здійсненням поставлених завдань. Крім 
того, згідно з наведеним рішенням Київської міської ради, не визначено 
правонаступників накопиченої заборгованості з орендних платежів реорганізованих 
підприємств. 

З огляду на наведене, зменшення надходжень орендної плати та збільшення 
боргів з її сплати обумовлено зниженням платоспроможності орендарів у зв’язку з 
економічною ситуацією в країні. 

Також слід зауважити, що пунктом 11 рішення Київської міської ради від 
21.04.2015 № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна 
територіальної громади міста Києва» установлено, що для об'єктів оренди, дата 
оцінки яких встановлена після 01.09.2014, орендні ставки, визначені Методикою 
розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке 
передається в оренду, застосовуються у розмірі 50 % встановленого обсягу, крім 
ставок, визначених пунктами 1 – 5 таблиці 2 Методики, та орендної плати, визначеної 
за результатами конкурсу на 1 рік з дати набрання чинності цим рішенням. Таким 
чином, враховуючи наведене, підприємства, установи, організації -
 балансоутримувачі комунального майна здійснюють перерахунок орендних 
платежів, що негативно відображається на розмірі надходжень орендної плати. 

З метою покращення ситуації в районах та розв'язання наявних проблем за 
визначеною сферою відповідним структурним підрозділам виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) необхідно: 

районним в місті Києві державним адміністраціям доручити підпорядкованим 
комунальним підприємствам посилити роботу щодо проведення претензійно-
позовних заходів, передбачених чинним законодавством, щодо стягнення з орендарів 
заборгованості з орендних платежів; 

завершити організаційно-правові заходи з виконання рішення Київради від 
09.10.2014 № 270/270 «Про удосконалення структури управління житлово-
комунальним господарством міста Києва» та новоствореним керуючим компаніям 
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здійснити заходи щодо своєчасної сплати орендарями коштів по діючих договорах 
оренди в повному обсязі; 

новоствореним керуючим компаніям розглянути питання щодо створення на 
підприємстві резерву сумнівних боргів, що є необхідною умовою діяльності будь-
якого підприємства, яке має дебіторську заборгованість, оскільки такий фонд є 
джерелом погашення частини дебіторської заборгованості щодо якої існує 
впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної 
давності; 

балансоутримувачі (отримувачі коштів від оренди комунального майна) повинні 
забезпечити постійний контроль щодо стану розрахунків орендарів за використання 
орендованого майна; 

продовжити співпрацю з правоохоронними органами щодо стягнення 
заборгованості з орендної плати; 

розглядати питання погашення заборгованості на засіданнях, що проводяться в 
районних в м. Києві державних адміністраціях, щодо фінансово-господарської 
діяльності підприємств. 

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

Києва (без трансфертів), у відсотках до попереднього року 
З метою здійснення обґрунтованої оцінки діяльності районних в місті Києві 

державних адміністрацій приріст доходів загального фонду бюджету 2016 року 
обраховано в умовах, приведених до 2015 року. Середній показник темпу зростання 
доходів загального фонду бюджету міста Києва (без трансфертів) за січень 2016 року 
склав 141,2%. 

У звітному періоді усі райони міста забезпечили приріст доходів загального 
фонду бюджету в порівнянні із відповідним періодом попереднього року.  

Не зважаючи на те, що виконання показника «Темп зростання (зменшення) 
доходів загального фонду бюджету міста Києва (без трансфертів), у відсотках до 
попереднього року, %» перевищує 100%, Департаментом фінансів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) визначено 
за необхідне здійснювати оцінку діяльності районних в місті Києві державних 
адміністрацій за результатами від 1 (найкраще значення) до 10 (найгірше значення). 

Найменший темп зростання доходів загального фонду бюджету міста за січень 
2016 року зафіксовано у Дніпровському (105,5% – 10 місце) та Святошинському 
(115,8% – 9 місце) районах.  

Нижчий, порівняно із іншими районами міста, темп росту загального фонду по 
Дніпровському району пов’язаний із зниженням темпу росту з податку на доходи 
фізичних осіб, який пояснюється тим, що в січні 2015 року ПАТ «Закритий 
недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Рітейл еквіті фонд» 
виплачував дивіденди засновнику та, відповідно, нараховував та сплачував податок 
на доходи фізичних осіб у сумі 21713,9 тис. грн, у січні 2016 року сплачено лише 
845,7 тис. грн (від’ємне сальдо – втрати контингенту – складає 20868,2 тис. грн). 
Окрім того, зазначеним підприємством у січні 2016 року сплачено військовий збір у 
сумі 70,4 тис. грн, що на 1558,2 тис. грн менше, ніж у січні 2015 року. 
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Разом з тим, в ході міграції в 2016 році на облік до інших ДПІ перейшла низка 
підприємств, які протягом січня 2015 року сплатили податок на доходи фізичних осіб 
до бюджету у сумі 7130,0 тис. грн та військовий збір у сумі 534,7 тис. грн. 

Одним із чинників недостатньо високого темпу росту загального фонду по 
Святошинському району є зниження темпу росту надходжень по податку на доходи 
фізичних осіб, оскільки є невелика (в порівнянні з центральними районами міста) 
кількість підприємств фінансової, страхової і телекомунікаційної діяльності, в яких, 
за даними органів статистики, спостерігається стабільна тенденція високого рівня 
оплати праці. Також на надходження ПДФО негативно вплинуло зменшення виплат 
дивідендів у зв’язку з військовими подіями в країні підприємств страхової діяльності, 
а також підприємств у сферах дистрибуції, логістики, роздрібної торгівлі, 
нерухомості. 

Плати за землю надійшло 16,6 млн грн, що становить 146,4% надходжень січня 
2015 року. У зв’язку із меншою базовою ставкою вартості 1 кв. м землі у 
Святошинському районі порівняно з центральними районами міста, темп приросту 
вказаних платежів відповідно нижчий. 

Найбільший темп зростання доходів загального фонду бюджету забезпечили 
Солом’янський (170,8% – 1 місце) та Оболонський (157,9% – 2 місце) райони столиці. 

 
 

 
 

*    * 
* 

 

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 

138,0 136,9 133,9

105,5

157,9

139,1
149,4

115,8

170,8

143,5

січень 2016 р.
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кожного району.  

За результатами оцінки за січень 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, Шевченківський, 

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

Відхилення місця у 
порівнянні з 

попереднім періодом 
оцінки 

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

Святошинська 1 1 0 
Солом'янська 7 6 +1 
Шевченківська 2 5 -3 

 


