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ЩОМІСЯЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
ЗА ОКРЕМИМИ ПОКАЗНИКАМИ
за січень-лютий 2018 року

З метою виявлення проблем розвитку районів м. Києва за окремими
показниками та прийняття оперативних управлінських рішень для їх розв’язання
проводиться щомісячна оцінка діяльності районних в місті Києві державних
адміністрацій (далі – райдержадміністрація) у порядку та за методикою,
визначеними в окремому дорученні Київського міського голови В. Кличка
від 01.04.2015 № 9482 (зі змінами).
Рейтингування здійснюється на підставі відомостей структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та комунальної бюджетної установи «Контактний центр
міста Києва».
За січень-лютий 2018 року оцінювання здійснювалося за 15 показниками
(із 18, з яких не оцінювалися 3 щоквартальні показники).
Відповідно до методики оцінки діяльності райдержадміністрацій за
окремими показниками:
на першому етапі оцінки здійснено ранжування районів за
значеннями окремих показників. Результати розрахунків наведено у додатку;
на другому етапі визначалася підсумкова оцінка району, як середнє
арифметичне суми оцінок показників, та місце кожного району.
За результатами оцінки за січень-лютий 2018 року визначено 3 групи:
І група – райони, які посіли 1 – 3 місця: Деснянський (1 місце),
Солом’янський (2 місце), Святошинський (3 місце);
ІІ група – райони, які розподілили 4 – 7 місця: Оболонський (4 місце),
Печерський (5 місце), Подільський (6 місце) та Шевченківський (7 місце);
ІІІ група – райони, які за розрахунками посіли 8 – 10 місця: Дніпровський
(8 місце), Дарницький (9 місце), Голосіївський (10 місце).
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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, відсоток
Рейтингування
районних в м. Києві державних адміністрацій за
показником здійснюється відповідно до обсягів капітальних вкладень,
визначених Переліком об’єктів будівництва (реконструкції), які передбачається
фінансувати у 2018 році за рахунок коштів бюджету міста Києва, у складі
Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки.
Районним в м. Києві державним адміністраціям на капітальні вкладення
передбачені асигнування з бюджету м. Києва в сумі 317,7 млн грн, з яких станом
на 01.03.2018 освоєно 36,2 млн грн, що становить 11,4% запланованої суми.
Протягом січня-лютого 2018 року роботи з будівництва та реконструкції
проводилися п’ятьма райдержадміністраціями: Деснянською, Дніпровською,
Оболонською, Подільською та Солом’янською. Найвищий відсоток освоєння
капітальних вкладень у Солом’янської (66,8%) та Деснянської (9,6%)
райдержадміністрацій.
У п’яти райдержадміністрацій (Голосіївської, Дарницької, Печерської,
Святошинської та Шевченківської) освоєння капітальних вкладень відсутнє.
Протягом звітного періоду продовжувалося здійснення організаційних
заходів для забезпечення виконання робіт з будівництва та реконструкції
об’єктів, а саме: підготовка та погодження розпорядчих документів, розробка
проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи та затвердження,
підготовка документів для проведення відкритих закупівель для визначення
генеральних проектних та будівельних організацій тощо.
2. Оцінка якості роботи з надання адміністративних послуг відділами
(центрами) надання адміністративних послуг, бал
У лютому 2018 року максимальну кількість балів отримав Шевченківський
(60 балів) ЦНАП, в якому середній час очікування в черзі становив менше
15 хвилин (50 балів), відсутні негативні відгуки заявників (10 балів).
Печерський та Дарницький ЦНАПи отримали по 45 балів кожний, в яких
також середній час очікування в черзі становив менше 15 хвилин, проте наявні
негативні відгуки заявників.
Святошинський ЦНАП – 40 балів (середній час очікування в черзі – менше
15 хвилин (50 балів), зареєстровано 2 негативні відгуки заявників (-10 балів)).
Деснянський та Солом’янський ЦНАПи – по 30 балів (середній час
очікування в черзі – від 15 до 30 хвилин (40 балів), зареєстровано негативні
відгуки заявників (-10 балів)).
Подільський ЦНАП – 0 балів (середній час очікування в черзі – від 30 до
40 хвилин (10 балів), 2 негативні відгуки заявників (-10 балів)).
Найменшу кількість балів отримали Оболонський та Дніпровський ЦНАПи
(по -10 балів), в яких середній час очікування в черзі перевищив 40 хвилин
(0 балів) та зареєстровано по 4 негативні відгуки заявників (-10 балів).
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3. Рівень виконання звернень громадян з питань споживчого ринку в
розрізі районних в місті Києві державних адміністрацій, відсоток
За проведеною КБУ «Контактний центр міста Києва» оцінкою діяльності
райдержадміністрацій у лютому 2018 року найвищий рівень виконання звернень
громадян з питань споживчого ринку (100%) зафіксовано у 2 районах, а саме:
Подільському та Святошинському.

січень 2018 р.

лютий 2018 р.

Найнижчий рівень виконання звернень у Дарницькому (5,87%) районі.
На низький рівень виконання звернень громадян з питань споживчого
ринку в Дарницькому районі вплинули низькі показники фактичного виконання
та швидкості закриття звернень, зокрема з питань:
незручності для проживання мешканців від роботи закладів торгівлі
та ресторанного господарства – надійшло 20 звернень, фактичне виконання –
15%, швидкість виконання – 2,3 дні.
забезпечення хлібобулочними виробами населення – надійшло
24 звернення, фактичне виконання – 25%, швидкість виконання – 1,5 дня;
правила торгівельного обслуговування населення – надійшло
23 звернення, фактичне виконання – 34,78%, швидкість виконання – 2,73 дні;
організація та проведення продовольчих ярмарків – надійшло
16 звернень, фактичне виконання – 43,75%, швидкість виконання – 1,8 дня.
4. Рівень виконання звернень громадян з питань житлового
господарства в розрізі районних в місті Києві державних адміністрацій,
відсоток
Найвищий рівень виконання звернень громадян з питань житлового
господарства забезпечили Святошинська (83,6%) та Печерська (57,76%)
райдержадміністрації, найнижчий – Голосіївська райдержадміністрація (8,52%).

січень 2018 р.
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лютий 2018 р.

На низьке значення показника Голосіївської райдержадміністрації
вплинули, зокрема такі показники:
виконання звернень з питань: «прибирання та санітарний стан
територій» – 98,48% із 67 звернень;
достовірності виконання звернень з питань: «незадовільний
санітарний стан ліфту» (не виконано 5 із 10 перевірених), «прибирання снігу на
прибудинковій території, вулицях та тротуарах» (не виконано 41 із 93), «ремонт
та обслуговування зливневих стоків» (не виконано 5 із 14);
Неякісно опрацьовували звернення:
o ЖЕД-105 – достовірність 82,87% із 216 перевірених;
o ЖЕД-110 – достовірність 88,31% із 385 перевірених;
o ЖЕД-102 – достовірність 88,49% із 278 перевірених.
швидкості виконання звернень з питань: «виникнення тріщин у
будинку» – 93,5 днів (2 звернення), «залиття квартири з вини ЖЕКу» – 32,17 дні
(6 звернень), «ремонт та обслуговування зливневих стоків» – 23,71 день
(7 звернень) тощо.
5. Рівень виконання звернень громадян з питань забезпечення
благоустрою міста в розрізі районних в місті Києві державних
адміністрацій, відсоток
Найкращі результати за показником зафіксовано у Святошинській (69,9%)
та Печерський (58,35%) райдержадміністраціях, найгірший рівень виконання
звернень – у Голосіївській (8,23%) райдержадміністрації.

січень 2018 р.
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лютий 2018 р.

На рівень виконання звернень Голосіївської райдержадміністрації
вплинули низькі порівняно з іншими районами показники:
швидкості виконання звернень з питань «встановлення сміттєвих
контейнерів та урн для сміття» – 48,58 дні (19 звернень), «вирізування
(кронування) гілля дерев» – 66,54 дні (35 звернень), «видалення аварійних,
пошкоджених хворобами дерев» – 56 дні (20 звернень);
достовірності виконання звернень з питань: «видалення аварійних,
пошкоджених хворобами дерев» – не виконано 6 із 14 перевірених звернень,
«утримання інформаційних дошок та розклеювання оголошень» – не виконано
2 із 5 звернень, «графіті, написи/малюнки на об’єктах благоустрою» – не
виконано 3 із 9 перевірених звернень;
фактичного виконання за напрямами: «незадовільний стан прилеглої
до МАФ території» – 66,67% (надійшло 3 звернення), «утримання
інформаційних дошок та розклеювання оголошень» – 60% (надійшло
5 звернень), «відновлення благоустрою після планових, аварійних робіт на
об’єктах благоустрою» – 50% (надійшло 2 звернення) тощо.
6. 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», адресного переліку сезонних ярмарків та
графіку проведення сільськогосподарських ярмарків у місті Києві у лютому
2018 року організовано та проведено 280 ярмарків, на яких за оперативними
даними реалізовано 11,1 тис. тонн сільськогосподарської продукції через
17 250 торгових точок.
Відповідно до пункту 6 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.05.2017 № 507
«Про проведення ярмарків у місті Києві» організаторами сільськогосподарських
ярмарків визначено комунальні підприємства спільно з районними в місті Києві
державними адміністраціями. До організації та проведення зазначених ярмарків
залучено комунальні підприємства «Київська спадщина», «Міський магазин»,
«Поділ-Нерухомість» та «Володимирський ринок».
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Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) видано
наказ від 20.12.2017 № 50–з, відповідно до якого, починаючи з січня 2018 року,
здійснювалося оцінювання діяльності районних в місті Києві державних
адміністрацій за показником «Якість та рівень організації ярмарків».
У
лютому
2018
року
найкраща
організація
проведення
сільськогосподарських ярмарків відмічена у 8 районах: Деснянському,
Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському,
Солом’янському та Шевченківському (по 18 балів), а найгірша –
у
Голосіївському (17,56 балів) та Дарницькому (17,88 балів) районах.
При організації ярмарків у районах, які посіли останні місця, зафіксовано
ряд незначних недоліків, а саме:
- у Дарницькому районі (9 місце) на вул. Ревуцького у 15 учасників (3%
загальної кількості учасників) зафіксовано часткове недотримання правил
торговельної діяльності, в тому числі відсутність торговельно-технологічного
обладнання;
- у Голосіївському районі (10 місце):
 на вул. Паньківській:
- у 3 учасників (3%) зафіксовано часткове недотримання правил
торговельної діяльності, в тому числі відсутність торговельнотехнологічного обладнання;
- недотримання розміщення учасників ярмарку відповідно до
затвердженої схеми з урахуванням дотримання товарного
сусідства;
- у 5 учасників (5%) виявлено продаж консервації, м’ясних,
кулінарних та інших виробів домашнього приготування.
 на вул. Голосіївській виявлено часткове недотримання розміщення
учасників ярмарку відповідно до затвердженої схеми з урахуванням
дотримання товарного сусідства.
7. Відсоток від загальної кількості промислових підприємств,
інформацію про які введено в Інформаційну систему «Промисловість і
наука», відсоток
У місті Києві функціонує Інформаційна система «Промисловість і наука»
(далі – ІСПН, режим доступу: http://ispn.kievcity.gov.ua), 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.
У лютому 2018 року районними в місті Києві державними адміністраціями
продовжувалося наповнення Інформаційної системи «Промисловість і наука»
інформацією про діяльність промислових підприємств м. Києва.
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станом на 01.02.2018
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Найкраща наповнюваність системи в Деснянському (62,6%) та
Голосіївському (61,82%) районах, найгірша – в Дарницькому (56,54%) та
Солом’янському (57,14%) районах.

станом на 01.03.2018

Довідково: у лютому 2018 року обрахунок показника здійснювався тільки
по промисловим підприємствам, які звітують до Головного управління
статистики в м. Києві за формами 1П та 1ПЕ, без врахування наукових установ
міста Києва.
8. Зміна заборгованості населення за послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій перед комунальними Керуючими
компаніями на кінець місяця порівняно з попереднім місяцем на 1 м кв.
загальної площі квартир, грн/м кв.
Показник відображає збільшення (зменшення) 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 місяці порівняно з попереднім місяцем з розрахунку
на 1 м кв. площі квартир, на яку нараховується плата за Послуги.
Оцінка за показником формувалася за даними моніторингу комунального
підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» заборгованості
населення за Послуги станом на 31.01.2018 порівняно з заборгованістю на
31.12.2017 з розрахунку на 1 м кв. загальної площі квартир.
Станом на 31.01.2018 по м. Києву зміна заборгованості населення за
Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій перед
комунальними Керуючими компаніями порівняно з попереднім місяцем на
1 м кв. загальної площі квартир становила 0,07 грн/м кв.
Найкращі значення показника в Печерському (-0,09) та Дарницькому
(-0,05) районах міста Києва, в яких спостерігається найбільше зменшення
заборгованості за Послуги у січні 2018 року з розрахунку на 1 м кв. площі
квартир.
Найбільший приріст заборгованості зафіксовано в Шевченківському (0,36)
та Оболонському (0,26) районах міста Києва, що пов’язано із проведенням
неналежного рівня роз’яснювальної роботи з населенням щодо необхідності
вчасної сплати поточних нарахувань за Послуги.
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З
метою
зменшення
заборгованості
населення
за
Послуги
райдержадміністраціям необхідно посилити роз’яснювальну роботу з
населенням щодо необхідності погашення заборгованості, вчасної сплати
нарахувань за Послуги, а також покращити рівень та якість надання Послуг.

станом на 31.12.2017

6,58
6,94
2,77
2,72

4,46
4,43

4,49
4,60

3,70
3,61

3,19
3,45

3,52
3,48

2,64
2,59

4,70
4,84

9,06
9,09

9. Зміна заборгованості населення за послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій перед комунальними Керуючими
компаніями на кінець місяця порівняно з початковим періодом - 01.01.2016,
грн/м кв.
Показник відображає рівень збільшення (зменшення) заборгованості
населення перед комунальними Керуючими компаніями, що віднесені до сфери
управління райдержадміністрацій за послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій (далі – Послуги) на кінець місяця порівняно з
початковим періодом - 01.01.2016. Оцінка за показником формується за даними
моніторингу
Комунального
підприємства
«Головний
інформаційнообчислювальний центр».
За даними Комунального підприємства «Головний інформаційнообчислювальний центр» заборгованість населення за Послуги станом на
31.01.2018 становила 291 601,06 тис. грн. Зміна заборгованості населення за
Послуги перед комунальними Керуючими компаніями на кінець місяця по
м. Києву, порівняно з початковим періодом (01.01.2016) становила 4,66 грн на
1 м кв. загальної площі квартир.
Найкраще значення показника, порівняно з іншими районами, зафіксовано
у Дарницькому районі міста Києва (2,59 грн/м кв.).
Найгірше значення показника – у Дніпровському (9,09 грн/м кв.) районі
міста Києва.

станом на 31.01.2018

З метою недопущення погіршення ситуації щодо розрахунків населення з
оплати житлово-комунальних послуг районним в м. Києві державним
адміністраціям спільно з житлово-експлуатаційними організаціями необхідно
забезпечити постійне проведення роботи у визначених законодавством рамках зі
сплати населенням заборгованості за послуги та вживати необхідних заходів для
недопущення збільшення кількості боржників та сум заборгованості за житловокомунальні послуги.
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10. Кількість створених об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків у звітному періоді, одиниць
Важливим напрямом роботи галузі залишається необхідність
реформування відносин у житловій сфері та створення неприбуткових
організацій для управління та утримання житлового фонду. Оцінка за
показником формується за даними моніторингу стану створення об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) на підставі відповідних
звітів райдержадміністрацій. У січні-лютому 2018 року в м. Києві створено
34 ОСББ.

січень-лютий 2018 р.

За результатами роботи в даному напрямку у січні-лютому 2018 року
лідируючу позицію займали Дарницький з Подільським (по 6 ОСББ) райони.
Найменше по 1 ОСББ створено в Голосіївському та Оболонському
районах.
В цілому існуюча динаміка створення ОСББ в місті свідчить про
необхідність вдосконалення існуючої законодавчої бази, в частині вжиття
додаткових заходів щодо активізації роз’яснювальної роботи серед населення та
забезпечення створення додаткових стимулюючих факторів для організації
роботи ОСББ.
Крім того, залишається невирішене питання першочергового виконання
робіт з капітального ремонту житлового фонду в житлових будинках, в яких
мають створюватися ОСББ.
11. 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,
одиниць
Показник характеризує надійність та безпечність експлуатації ліфтового
парку в житловому фонді, що належать територіальній громаді м. Києва.
Значення показника формується за даними моніторингу середньої щоденної
кількості непрацюючих ліфтів (понад 1 добу), який здійснюється Департаментом
житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) за даними об'єднаної
диспетчерської системи «ГородОК».
У січні-лютому 2018 року найкраща ситуація зафіксована у Подільському
(0,269 од.) та Шевченківському (0,417 од.) районах.
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6,386

Найгірші значення показника у Деснянському та Печерському
(по 1,683 од.) районах, в яких зафіксована найбільша середня щоденна кількість
простоїв ліфтів понад 1 добу. Зазначене пов’язане з тим, що у Деснянському
районі неналежне забезпечення схоронності ліфтового обладнання, у зв’язку з
чим має місце високий рівень викрадення ліфтового обладнання, а в
Печерському – значна частка застарілого ліфтового обладнання.

0,343
0,417

0,977
0,821

0,619
0,645

січень-лютий 2018 р.

0,332
0,269

1,433
1,683

1,203
1,034

0,855
0,869

1,683

1,280
1,231

1,614
1,434

січень 2018 р.

З метою недопущення погіршення ситуації щодо непрацюючих ліфтів в
житловому
фонді
райдержадміністраціями
спільно
з
житлово
–
експлуатаційними організаціями постійно проводиться робота з виконання
планово-попереджувальних та аварійних ремонтів непрацюючих, застарілих та
фізично зношених ліфтів.
12. Рівень відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів,
відсоток
У січні-лютому 2018 року видано 360 аварійний контрольних карток на
порушення благоустрою у зв’язку з проведенням аварійних робіт на інженерних
мережах, із них закрито 126, що становить 35%.
Найкраща ситуація з відновлення благоустрою в місцях аварійних
розриттів – у Деснянському (62,5%) та Солом’янському (61,4%) районах.
Найнижчий рівень виконання робіт з відновлення благоустрою у Голосіївському
(8,33%) районі.

січень 2018 р.

33,33
36,54

61,40
17,24

10,53

36,67

53,33
37,14

72,73
35,29

63,64
37,50

62,50
7,69
11,90

3,45
8,33

42,86
36,36

85,71
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У січні-лютому 2018 року проведено у:
- Голосіївському районі – 48 розриттів, із них 4 закрито (8,33%);
- Дарницькому районі – 22 розриття, із них 8 закрито (36,36%);
- Деснянському районі – 16 розриттів із них 10 закрито (62,5%);
- Дніпровському районі – 42 розриття, із них 5 закрито (11,9%);
- Оболонському районі – 24 розриття, із них 9 закрито (37,5%);
- Печерському районі – 34 розриття, із них 12 закрито (35,29%);
- Подільському районі – 35 розриттів, із них 13 закрито (37,14%);
- Святошинському районі – 30 розриттів, із них 11 закрито (36,67%);
- Солом’янському районі – 57 розриттів, із них 35 закрито (61,4%);
- Шевченківському районі – 52 розриття, із них 19 закрито (36,54%).
Довідково: з 01.01.2016 – 28.02.2018 загальна кількість прострочених
аварійних контрольних карток на порушення благоустрою становить 2278.
13. Заборгованість із виплати заробітної плати, 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
Згідно з наявними даними офіційної статистики станом на 01.02.2018
заборгованість із виплати заробітної плати на комунальних підприємствах,
переданих до сфери управління райдержадміністрацій, відсутня.
Одночасно слід відмітити, що у Деснянському, Дніпровському,
Оболонському, Печерському та Солом’янському районах станом на 01.01.2018
відсутні
підприємства-боржники
зі
сплати
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів перед
Пенсійним фондом України.
Крім того, в січні 2018 року в Дніпровському районі погашено
заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на суму 90,1 тис.грн.
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Найбільший обсяг заборгованості у Голосіївському районі. Станом на
01.01.2018 налічувалося 5 підприємств-боржників зі сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного
фонду України (195,6 тис. грн), в тому числі 4 підприємства знаходяться в стані
припинення шляхом ліквідації; 1 підприємство в стані реорганізації шляхом
приєднання до Комунального підприємства «Шкільне харчування».
У Шевченківському районі налічувалося 4 підприємства-боржника зі
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
та платежів до Пенсійного фонду України (89 тис. грн), які перебувають у стані
ліквідації.
У Святошинському районі налічувалося 1 підприємство-боржник зі сплати
платежів до Пенсійного фонду України (67,7 тис. грн), яке перебуває в стані
припинення.
У Дарницькому районі налічувалося 1 підприємство-боржник зі сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(5,2 тис. грн), яке знаходиться в стані ліквідації. На підприємстві складено планграфік погашення боргу.
У Подільському районі налічувалося 1 підприємство-боржник зі сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(2,9 тис. грн), яке перебуває у стадії ліквідації.
14. Темп зростання (зменшення) обсягу заборгованості із виплати
заробітної плати, 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, у відсотках до початку року
Станом на 01.02.2018 у порівнянні з початком 2018 року обсяг
заборгованості із виплати заробітної плати, 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:
залишився
незмінним
у
Голосіївському,
Дарницькому,
Подільському, Святошинському та Шевченківському районах;
заборгованість
відсутня
у
Деснянському,
Дніпровському,
Оболонському, Печерському та Солом’янському районах.
18. Темп зростання (зменшення) доходів загального фонду бюджету
міста Києва (без трансфертів), у відсотках до попереднього року
Середній темп зростання доходів загального фонду бюджету міста Києва
(без урахування трансфертів) у січні-лютому 2018 року становив 117,1%.
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129,8
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125,4
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123,4
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Лідируючі позиції за показником мали Шевченківський (126%) та
Солом’янський (123,7%) райони столиці.
Нижчі значення показника в порівнянні з іншими районами міста
зафіксовані в Печерському (108,9%) та Подільському (109,5%) районах.
Низький темп приросту дохідної частини бюджету м. Києва Печерського
району порівняно з іншими районами за січень-лютий 2018 року пояснюється
низьким темпом надходжень по податку на прибуток підприємств (надійшло
податку на прибуток підприємств 46 222,3 тис. грн, що на 93 798,1 тис. грн (67%)
менше аналогічного періоду 2017 року).
Низький темп приросту дохідної частини бюджету м. Києва Подільського
району, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, пояснюється
низьким темпом надходжень по платі за землю (надійшло 65 995,9 тис. грн, що
на 4 057,6 тис. грн або на 5,8% менше січня-лютого 2017 року) та податку на
прибуток підприємств (надійшло 15 507,6 тис. грн, що на 36 381,5 тис. грн або на
70,1% менше січня-лютого 2017 року).
Довідково: відповідно до інформації Головного управління Державної
фіскальної служби у місті Києві, зменшення надходжень по податку на прибуток
підприємств пояснюється зміною граничного терміну подання звітності до
(1 березня), тобто термін сплати податку подовжено до 10 березня 2018 року.

