
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ 
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 

ЗА ОКРЕМИМИ ПОКАЗНИКАМИ

за січень 2020 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 КБУ «Контактний центр міста Києва».

За  січень  2020  року  оцінювання  здійснювалося  за  15  показниками  з  16.
Рейтингування не здійснювалося за щомісячним показником 6 «Якість та рівень
організації  ярмарків»,  оскільки  графік  проведення  сільськогосподарських
ярмарків у місті Києві у І півріччі 2020 року затверджено 31 січня 2020 року.

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 ари-
фметичне суми оцінок показників, та місце кожного району. 

За результатами оцінки за січень 2020 року визначено 3 групи:
І  група –  райони,  які  посіли  1–3  місця:  Святошинський  (1  місце),

Печерський (2 місце) та Деснянський (3 місце);
ІІ  група –  райони,  які  розподілили  4–7  місця:  Оболонський  (4  місце),

Подільський (5 місце), Солом’янський (6 місце) та Голосіївський (7 місце);
ІІІ група – райони, які за розрахунками посіли 8–10 місця: Дніпровський

(8 місце), Шевченківський (9 місце) та Дарницький (10 місце). 
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1. Рівень освоєння видатків  на капітальні  вкладення та  капітальний
ремонт за рахунок коштів бюджету м. Києва, %

Розрахунки рівня освоєння видатків на капітальні вкладення та капітальний
ремонт за рахунок коштів бюджету м. Києва за січень 2020 року здійснювалися
виходячи  із  показників,  визначених  розподілами  асигнувань  у  2020  році  на
фінансування капітальних вкладень та капітального ремонту за рахунок бюджет-
них коштів у складі Програми економічного і соціального розвитку міста Києва
на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017
№ 1042/4049  (із  змінами,  внесеними  рішенням  Київської  міської  ради  від
12.12.2019 № 455/8028).

Районним в місті Києві державним адміністраціям на капітальні вкладення
та капітальний ремонт передбачено асигнування з бюджету міста Києва в сумі
3278,4 млн грн. Станом на 01.02.2020 освоєно 15,5 млн грн (0,5% запланованої
суми).

У січні 2020 року роботи з капітального будівництва та реконструкції ви-
конувалися  Оболонською (2,5%),  Солом’янською (1,3%) та  Подільською  (0,8%)
райдержадміністраціями.

У 7 районних в місті Києві державних адміністрацій (Голосіївською, Дарни-
цькою, Деснянською, Дніпровською, Печерською, Святошинською  та Шевченкі-
вською РДА) освоєння видатків на капітальні вкладення та капітальний ремонт
відсутнє, тому їм присвоєно 10 місце. 

Районним в місті Києві державним адміністраціям з метою своєчасного ви-
конання запланованих у 2020 році робіт з будівництва, реконструкції та капіта-
льного ремонту прискорити підготовку та отримання необхідних для цього доку-
ментів,  зокрема  випуск  розпоряджень  про  затвердження  адресних  переліків
об’єктів капітального ремонту, розробку та коригування проєктів, складання ко-
шторисів, отримання позитивних висновків експертизи, проведення електронних
закупівель та відкритих торгів для визначення підрядних організацій, укладання
договорів на виконання робіт.

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

У січні 2020 року:
- 9 районів отримали по 25 балів за критерієм «Відгуки заявників», окрім

Дніпровського району, який отримав 20 балів,
- 9 районів отримали по 50 балів за критерієм «Середній час очікування в

черзі» (час перебування в черзі становив менше 15 хвилин), окрім Дніпровського
району, який отримав 40 балів (час перебування в черзі від 15 до 30 хвилин);

- за критерієм «Стан виконання індивідуального плану»:
o  найбільшу кількість балів отримали:  Голосіївський,  Святошинський  та

Солом’янський (по 150 балів) ЦНАПи, Деснянський ЦНАП – 145 балів;
o 4 ЦНАПи (Дарницький, Оболонський, Печерський та Подільський)  отри-

мали по 95 балів; 
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o Дніпровський та Шевченківський  ЦНАПи отримали найнижчу кількість
балів серед 10 районів за виконання індивідуального плану розвитку –
65 та 80 балів відповідно.
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За результатами оцінювання у січні 2020 року за показником:
- найбільшу кількість балів отримали Голосіївський, Святошинський та Со-

лом’янський (по 225 балів) ЦНАПи;
- найменшу кількість балів отримав Дніпровський ЦНАП – 125 балів.

3.  Рівень  виконання  звернень  громадян  з  питань  життєдіяльності
району в розрізі районних в місті Києві державних адміністрацій, відсоток

У січні 2020 року найвищий рівень виконання звернень громадян з питань
життєдіяльності  зафіксовано  у  Святошинському (98,89%),  Подільському
(98,82%) та Дніпровському (98,8%) районах.
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Довідково:
Дані  за  січень-грудень  2019  року  розраховано  як  середнє  арифметичне  значення

щомісячних показників.

Найнижчий рівень виконання звернень – у Солом’янському (82,24%) районі,
на виконання до якого надійшло 990 звернень.

Показники, що вплинули на рівень виконання:
- вчасно закриті звернення –100%;
- виконання – 93,66%;
- достовірність – 87,81%.
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4.  Рівень  виконання  звернень  громадян  з  питань  житлового
господарства  в  розрізі  районних  в  місті  Києві  державних  адміністрацій,
відсоток

У січні 2020 року найвищий рівень виконання звернень громадян з питань
житлового господарства забезпечили  Деснянська  (42,25%),  Печерська (34,67%)
та  Святошинська  (31,19%)  райдержадміністрації,  найнижчий  –  Дніпровська
(15,1%) райдержадміністрація, до якої надійшло 1679 звернень.
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Довідково:
Дані  за  січень-грудень  2019  року  розраховано  як  середнє  арифметичне  значення

щомісячних показників.

Показники,  що  вплинули  на  рівень  виконання звернень Дніпровської
райдержадміністрації:

- вчасно закриті звернення – 100%;
- виконання – 97,09%;
- достовірність – 95,96%;
- індекс швидкості виконання – 87,06%;
- індекс швидкості роз’яснення – 81,58%;
- індекс фактичного виконання – 45,64%.

5.  Рівень  виконання  звернень  громадян  з  питань  забезпечення
благоустрою  міста  в  розрізі  районних  в  місті  Києві  державних
адміністрацій, відсоток

У січні 2019 року найвищий рівень виконання звернень громадян з питань
забезпечення  благоустрою  зафіксовано  у  Святошинському (36,38%),
Печерському (35,75%) та Шевченківському (31,46%) районах.
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Довідково:
Дані  за  січень-грудень  2019  року  розраховано  як  середнє  арифметичне  значення

щомісячних показників.

Найнижчий рівень виконання звернень – у Солом’янському (12,36%) районі,
до якого надійшло 72 звернення.

Показники, що вплинули на рівень виконання:
- вчасно закриті звернення – 100%;
- виконання – 81,29%;
- достовірність – 67,16%;
- індекс швидкості виконання – 71,11%;
- індекс швидкості роз’яснення  – 73,86%;
- індекс фактичного виконання – 86,18%.

6. Якість та рівень організації ярмарків, бал
Відповідно  до  пункту  4  розпорядження  виконавчого  органу  Київської

міської ради (Київської міської державної  адміністрації)  від 26.05.2015 № 507
«Про проведення ярмарків у місті Києві» адресний перелік сезонних ярмарків та
графік проведення сільськогосподарських ярмарків формується Департаментом
промисловості  та  розвитку  підприємництва  виконавчого  органу  Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) на підставі пропозицій
районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, що
провадять діяльність у сфері торгівлі та підпорядковані Департаменту, депутатів
Київської міської ради та затверджуються заступником голови Київської міської
державної  адміністрації,  до  повноважень  якого  належать  питання  у  галузі
торговельного обслуговування населення.

Графік проведення сільськогосподарських ярмарків у місті Києві у І півріччі
2020 року затверджено 31 січня 2020 року, тому оцінювання діяльності районних
в  місті  Києві  державних  адміністрацій  за  показником  «Якість  та  рівень
організації ярмарків» не здійснювалося.
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7. Кількість  створених  об’єднань  співвласників  багатоквартирних
будинків у звітному періоді, одиниць

Оцінка за показником формується за даними моніторингу стану створення
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі –  ОСББ) на підставі
відповідних звітів райдержадміністрацій. У січні 2020 року в м. Києві створено
7 ОСББ (у січні 2019 року – 9 ОСББ).

За результатами роботи в даному напрямку у січні 2020 року:
- лідируючі  позиції  займали  Солом’янський та  Святошинський (створено

по 2 ОСББ) райони;
- створено по 1 ОСББ в трьох районах:  Дарницькому,  Дніпровському та

Печерському;
- не  створено  жодного  ОСББ  у  Голосіївському,  Деснянському,  Оболо-

нському, Подільському та Шевченківському районах.
На сьогодні в районах продовжується інформаційно-роз’яснювальна робота

з населенням щодо необхідності вибору способу управління багатоквартирним
будинком  та  переваг  ОСББ,  як  однієї  із  прогресивних  форм  управління
житловим будинком. 

В  цілому  існуюча  динаміка  створення  ОСББ  в  місті  свідчить  про
необхідність вдосконалення існуючої законодавчої бази, створення додаткових
стимулюючих факторів для організації роботи ОСББ, а також вжиття додаткових
заходів щодо активізації роз’яснювальної роботи серед населення.

Крім  того,  залишається  невирішене  питання  першочергового  виконання
робіт  з  капітального ремонту житлового фонду в  житлових будинках,  в  яких
мають створюватися ОСББ.

8. 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  відображає  рівень  забезпечення  надійної  та  безпечної
експлуатації ліфтового парку в житловому фонді, що належать територіальній
громаді  м. Києва.  Значення  показника  формується  за  даними  моніторингу
середньої  щоденної  кількості  непрацюючих  ліфтів  (понад  1  добу),  який
здійснюється Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого
органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної  адміністрації)  за
даними об'єднаної диспетчерської системи «ГородОК».

Найкраща  ситуація  зафіксована  у  Святошинському (0,11 од.)  та
Солом’янському (0,14 од.) районах.

Найгірші  значення  показника  у  Печерському (0,76  од.),  Дарницькому
(0,63 од.),  Дніпровському  та  Деснянському (по  0,56 од.)  районах,  в  яких
зафіксована найбільша середня щоденна кількість простоїв ліфтів понад 1 добу.
Зазначене  пов’язане  з  тим,  що  у  цих  районах  стан  ліфтового  господарства
застарілий  та  потребує  проведення  робіт  капітального  характеру.  Обсяги
виконання робіт із заміни та модернізації ліфтів не задовольняють потребу в їх
заміні, темп старіння ліфтів перевищує темпи оновлення ліфтового парку.
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З  метою  недопущення  погіршення  ситуації  щодо  непрацюючих  ліфтів  в
житловому фонді райдержадміністраціями спільно з житлово–експлуатаційними
дільницями  постійно  проводиться  робота  з  виконання  планово-
попереджувальних та аварійних ремонтів непрацюючих, застарілих та фізично
зношених ліфтів.

9. Рівень  відновлення  благоустрою  в  місцях  аварійних  розриттів,
відсоток1

У січні 2020 року видано 176 аварійних контрольних карток на порушення
благоустрою у зв’язку з проведенням аварійних робіт на інженерних мережах.
Закрито  26  контрольних  карток  (16,48%)  з  урахуванням  закритих,  які  були
видані у 2016–2019 роках, з них 3909 прострочених аварійних карток.

Найкраща ситуація з відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів
–  у  Деснянському (44,44%)  та  Оболонському  (30,77%)  районах.  Найнижчий
рівень  виконання  робіт  з  відновлення  благоустрою  у  Дарницькому (0%)  та
Солом’янському (2,94%) районах.

У січні 2020 року у:
- Голосіївському районі проведено 25 розриттів, закрито 3 (12%);
- Дарницькому районі – 4 розриття, жодного не закрито;
- Деснянському районі – 9 розриттів, закрито 4 (44,44%);
- Дніпровському районі – 22 розриття, закрито 4 (18,18%);
- Оболонському районі – 13 розриттів, закрито 4 (30,77%);
- Печерському районі – 16 розриттів, закрито 3 (18,75);
- Подільському районі – 21 розриття, закрито 3 (14,29%);
- Святошинському районі – 11 розриттів, закрито 2 (18,18%);
- Солом’янському районі – 34 розриттів, закрито 1 (2,94%);
- Шевченківському районі – 21 розриття, закрито 5 (23,81%).
Загалом,  за  звітний  період  відсоток  відновлення  благоустрою  після

розриттів  (закриття  контрольних  карток)  зменшується,  що  обумовлено
погіршенням погодних умов.

1 З урахуванням закритих контрольних карток, які були видані у 2016-2019 роках.
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10. 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

У 9 районах (Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Оболонському,
Печерському,  Подільському,  Святошинському,  Солом’янському  та  Шевченкі-
вському) зазначена заборгованість відсутня.

Згідно  з  наявними  даними  офіційної  статистики  станом  на  01.01.2020
заборгованість із виплати заробітної плати на комунальних підприємствах, які
передані до сфери управління райдержадміністрацій, відсутня. 

Проте, слід відмітити, що за даними оперативного моніторингу станом на
01.01.2020  у  Дарницькому районі  наявна  заборгованість  із  виплати  заробітної
плати  на  КП  «Позняки-Інвест-УКБ  Дарницького  району  міста  Києва»
(526,5 тис. грн)  через  відсутність  фінансування  об’єктів  капітального  будівни-
цтва  у  2018  році.  Порівнюючи  з  01.12.2019  на  зазначеному  підприємстві
заборгованість збільшилась на 6% або на 30 тис. грн;

Довідково:
Статистичні  спостереження  щодо  заборгованості  із  виплати  заробітної  плати

проводяться  на  підприємствах  зі  штатною  чисельністю  50  і  більше  працівників.
КП «Позняки-Інвест-УКБ»  не  підпадає  під  це  спостереження,  оскільки  його  штатна  чи-
сельність становила 5 осіб.

11. 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  01.01.2020  у  порівнянні  з  початком  2019  року  обсяг
заборгованості  із  виплати заробітної  плати,  зі  сплати єдиного внеску на зага-
льнообов’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 зріс у Дарницькому районі у 101,3 раза.

Станом  на  01.01.2020  заборгованість  відсутня  у Голосіївському,  Десня-
нському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святоши-
нському, Солом’янському та Шевченківському районах.

12. Темп  зростання  (зменшення)  власних  надходжень  бюджетних
установ спеціального фонду бюджету міста Києва, %

Середній  темп  зростання  (зменшення)  показника  по  м. Києву  за
січень-грудень 2019 року становив 114,7%. 
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У січні-грудні  усі  10 районів забезпечили зростання власних надходжень
бюджетних установ спеціального фонду бюджету міста Києва.

За 2019 рік найбільший темп зростання зазначеного показника спостерігався
в  Святошинському (127,7%),  Дніпровському (127,4%)  та  Печерському
(121,6%) районах.

Найменший  темп  зростання  показника  власних  надходжень  бюджетних
установ спеціального фонду бюджету міста Києва за січень-грудень 2019 року
зафіксовано  у  Шевченківському (100,9%)  районі  у  порівнянні  з  іншими
районами.

Станом  на  01  січня  2020  року  власні  надходження  бюджетних  установ
Шевченківського району  становили  37170,8  тис. грн, що  на  345,7  тис. грн
перевищив обсяг власних надходжень відповідного звітного періоду минулого
року та становив 100,9%. У розрізі видів надходжень спостерігалося зменшення
приросту надходжень порівняно з 2018 роком за:

галуззю  «Освіта»  (без  урахування  шкіл  естетичного  виховання)
надходження збільшилися на 0,1% проти 13,5% у 2018 році, у зв’язку зі:

- зменшенням  з  01.01.2019  орендних  ставок  за  користування  майном
комунальної власності м. Києва суб’єктами господарювання, які проводять дія-
льність у сфері освіти (погодинно) з 15% до 4% (рішення Київської міської ради
від 21.04.2015 № 415/1280 (зі змінами від 06.12.2019 № 253/6304));

- встановленням для приватних закладів освіти, які проводять діяльність на
підставі ліцензії, орендну плату у розмірі 1 грн на рік (рішення Київської міської
ради від 21.04.2015 № 415/1280 (зі змінами від 06.12.2019 № 253/6304));

- забороненням  надходження  додаткових  коштів  проведення  освітніх
послуг суб’єктами господарювання на території та у приміщеннях закладів осві-
ти під час освітнього процесу відповідно до режиму закладу дошкільної освіти
та до завершення навчальних занять з урахуванням годинної перерви у закладах
загальної середньої освіти (наказ Департаменту освіти і науки виконавчого орга-
ну  Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної  адміністрації)  від
22.11.2019  № 243 «Про  організаційні  питання  щодо  надання  платних  послуг
закладами дошкільної, загальної середньої освіти та освітніх послуг суб’єктами
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господарювання на території й у приміщеннях закладів комунальної власності
територіальної громади міста Києва») тощо;

галуззю  «Культура  і  мистецтво»  (з  урахуванням  шкіл  естетичного
виховання) надходження збільшилися лише на 2,1% проти 16,7% у 2018 році,
зокрема  призупинено  по  Централізованій  бібліотечній  системі  дію  договору
оренди з ТОВ «Парк Нивки» у зв’язку з його закінченням, тобто орендна плата
не нараховувалася.

13. 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)

Оцінка  за  показником  формується  на  підставі  внесеної  підприємствами,
установами,  організаціями-балансоутримувачами,  що  віднесені  до  сфери
управління районних в місті Києві державних адміністрацій, інформації до про-
грамного комплексу з системою віддаленого доступу «Єдина інформаційна си-
стема»  Департаменту  комунальної  власності  м. Києва  виконавчого  органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Обсяг заборгованості по платі за здачу в оренду нежитлової площі, пере-
даної  до  сфери  управління  районних  в  місті  Києві  державних  адміністрацій,
наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Районна в м. Киє-
ві державна

адміністрація 

Борг станом на
01.01.2019, 

тис. грн (без
ПДВ)

Борг станом на
01.01.2020, 

тис. грн (без
ПДВ)

Співвідношення
боргу за

12 місяців 2019
року до початку

року, %

Списано боргів з
орендної плати у
звітному періоді,

тис. грн (без
ПДВ)

Голосіївська 1515,67 901,14 59,5 971,98
Дарницька 1347,03 1493,31 110,9 0,00
Деснянська 1864,33 1804,84 96,8 139,79
Дніпровська 682,71 1559,80 228,5 123,21
Оболонська 1037,84 985,34 94,9 0,00
Печерська 3350,59 2629,82 78,5 376,32
Подільська 672,33 306,28 45,6 393,13
Святошинська 349,43 373,29 106,8 0,00
Солом'янська 2101,66 1583,06 75,3 924,58
Шевченківська 1471,44 2951,98 200,6 290,28

У 5 районах (Голосіївському, Оболонському, Печерському, Солом’янському
та  Шевченківському) спостерігалося зниження заборгованості з орендної плати
переважно  за  рахунок  списання  боргів.  Зокрема  за  рахунок  списання  боргів
станом  на  01.01.2020  зменшення  заборгованості  з  орендних  платежів  удвічі
спостерігалося  у  Подільському (45,6%  до  суми  боргу  на  початок  року)  та
Голосіївському (59,5%) районах, а саме:

- у  2018  році  згідно  з  передавального  балансу  від  КП «Розрахунковий
центр «Голосіїво» до КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Голосіївського району м. Києва» передана дебіторська заборгованість з орендної
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плати в сумі 1073,1 тис. грн. У 2019 році із зазначеної суми боргу списано без-
надійна заборгованість розміром 971,98 тис. грн; 

- управлінням освіти Подільського району списано борг з орендної плати в
сумі 327 тис. грн, який враховувався за договорами оренди з фізичною особою
Одольською Л. Г. та ПП «Освітній центр «Лінгвіст». Також, КП «КП «Керуюча
компанія  з  обслуговування  житлового  фонду  Подільського  району»  списано
боргів на суму 66,13 тис. грн.
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У 2 районах:  Дніпровському (228,5% до  суми боргу  на  початок  року)  та
Шевченківському (200,6%),  незважаючи  на  списання  боргів,   спостерігалося
зростання  заборгованості  з  орендної  плати,  що вказує  на  негативну динаміку
сплати  орендарями  належних  платежів  та  зниження  претензійно-позовної
роботи.

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

Оцінка  за  показником  формується  на  підставі  внесеної  підприємствами,
установами,  організаціями-балансоутримувачами,  що  віднесені  до  сфери
управління районних в місті Києві державних адміністрацій, інформації до про-
грамного комплексу з системою віддаленого доступу «Єдина інформаційна си-
стема»  Департаменту  комунальної  власності  м. Києва  виконавчого  органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

За 2019 рік:
- позитивна  динаміка  надходжень  до  бюджету  міста  Києва  від  орендної

плати, тобто вище 100%, зафіксовано у 5 районах: Печерському (103,6%), Оболо-
нському  (101,5%),  Дарницькому (100,8%),  Голосіївському та Подільському (по
100,7%) районах;

- негативна  динаміка  спостерігалася  у:  Деснянському (99,9%),  Святоши-
нському (99,5%), Солом’янському (97,9%),  Дніпровському (97,1%) та Шевченкі-
вському (94,4%) районах.
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Загалом,  по  місту  Києву  спостерігається  зростання  заборгованості  з
орендної  плати,  а  саме  у  2019  році  сплачено  224,97  млн грн  (99,4%)  при
нарахованій орендній платі 226,24 млн грн.

З метою покращення показника  проводилися засідання комісій з розгляду
питань погашення боргів з орендної плати із запрошенням найбільших орендарів
– боржників та представників районних управлінь Національної поліції у місті
Києві, прокуратури, органів податкових інспекцій та державної виконавчої слу-
жби районів м. Києва.

15. Відношення  фактичної  кількості  зареєстрованих  об’єктів
нерухомого  майна  за  звітний  період  (наростаючим  підсумком  з  початку
року) до кількості незареєстрованих об’єктів нерухомого майна до початку
звітного року, у відсотках (щоквартально)

Відношення фактичної кількості зареєстрованих об’єктів нерухомого майна
за 2019 рік до кількості незареєстрованих об’єктів нерухомого майна на початок
2019 року наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Районна в м. Києві
державна

адміністрація

Загальна кількість
незареєстрованих об’єктів

нерухомого майна на
початок 2019 року, од.

Загальна кількість
зареєстрованих об’єктів

нерухомого майна за
2019 рік, од.

Виконання
за 2019 рік,

%

Голосіївська 257 45 17,5
Дарницька 124 80 64,5
Деснянська 256 74 28,9
Дніпровська 554 125 22,6
Оболонська 248 42 16,9
Печерська 483 121 25,1
Подільська 344 129 37,5
Святошинська 57 44 77,2
Солом'янська 284 49 17,3
Шевченківська 386 50 13,0

Найбільше значення показника обраховувалося в Святошинському (77,2%)
та Дарницькому (64,5%) районах.

Найменше значення показника за січень-грудень 2019 року обраховувалося
в  Шевченківському (13%)  та Оболонському (16,9%)  районах,  що пояснюється
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недостатньо  активною  роботою  з  координації  реєстрації  об’єктів  нерухомого
майна, що належить до сфери управління райдержадміністрацій.

З  метою  покращення  показника  районними  в  м. Києві  державними
адміністраціями  потрібно  вжити  всіх  необхідних  заходів  для  прискорення
проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке знаходи-
ться у комунальній власності територіальної громади.

16.  Результативність  тестування  населення  на  ВІЛ-інфекцію  (крім
вагітних  та  донорів)  методом  імуноферметичного  аналізу  та  швидкими
тестами, у відсотках (щопівроку)

У  2019  році  загальний  рівень  показника  результативності  тестування
населення  на  ВІЛ-інфекцію  (крім  вагітних  та  донорів)  методом
імуноферметичного  аналізу  та  швидкими  тестами  в  амбулаторних  закладах
охорони здоров’я по місту Києву становив 0,9% (у І півріччі 2019 року – 0,8%).

Найбільші  значення  показника  обраховувалися  в  Деснянському  (1,7%)  та
Солом’янському (1,5%) районах.

Найменше  значення  показника  обраховувалося  в  Подільському  (0,5%)  та
Оболонському (0,6%) районах.
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 січень-червень 2019 р. січень-грудень 2019 р.

У подальшому з метою підвищення ефективності скринінгу ВІЛ-інфекції
необхідно  забезпечити  системний  контроль  керівників  закладів  охорони
здоров’я  за  виконанням  наказів  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від
19.08.2005  № 415  «Про  удосконалення  добровільного  консультування  і
тестування  на  ВІЛ-інфекцію»,  від  11.05.2010  № 388  «Про  удосконалення
діагностики ВІЛ-інфекції», від 08.02.2013 № 104 «Про затвердження Переліку та
Критеріїв  визначення  груп  підвищеного  ризику  щодо  інфікування  ВІЛ»  та
активізувати  роз’яснювальну  роботу  зі  співробітниками  та  відвідувачами
закладів охорони здоров'я щодо доцільності проведення дослідження.



Голосіївська 85.7 - 10 0 245 225 1-3 5

Дарницька 91.4 - 10 -2 245 170 5-8 1

Деснянська 94.5 - 10 -5 275 220 4 -3

Дніпровська 94.7 - 10 -6 75 125 10 0

Оболонська 96.3 2.5 1 2 245 170 5-8 1

Печерська 97.7 - 10 -9 275 170 5-8 -4

Подільська 91.6 0.8 3 4 275 170 5-8 -4

Святошинська 92.0 - 10 -4 275 225 1-3 0

Солом'янська 89.7 1.3 2 7 275 225 1-3 0

Шевченківська 97.5 - 10 -8 245 155 9 -3

ОЦІНКА
діяльності районних в м. Києві державних адміністрацій

за окремими показниками за січень 2020 року

Районна в місті 
Києві державна 
адміністрація

1. Рівень освоєння видатків на капітальні вкладення 
та капітальний ремонт за рахунок коштів бюджету 

м.Києва, % 

2. Оцінка якості роботи з надання адміністративних 
послуг відділами (центрами) надання 

адміністративних послуг, бал

січень-
грудень 
2019 р. 

січень 
2020 р. 

Місце (бал) 
району за 

показником

Відхилення місця 
(балу) району за 

показником у 
порівнянні з 
попереднім 

періодом оцінки 

грудень 
2019 р.

січень 
2020 р. 

Місце (бал) 
району за 

показником 

Відхилення місця 
(балу) району за 

показником у 
порівнянні з 
попереднім 

періодом оцінки



Голосіївська 

Дарницька

Деснянська

Дніпровська

Оболонська

Печерська

Подільська

Святошинська

Солом'янська

Шевченківська

Районна в місті 
Києві державна 
адміністрація

88.38 93.33 9 - 23.71 21.91 7 - 26.11 29.66 5 -

89.22 93.65 8 - 46.64 30.21 4 - 33.85 12.59 9 -

90.11 94.29 5 - 42.22 42.25 1 - 39.40 22.50 7 -

90.19 98.80 3 - 33.29 15.10 10 - 28.68 14.55 8 -

92.15 95.92 4 - 41.97 22.19 6 - 44.63 24.33 6 -

94.00 93.78 7 - 49.51 34.67 2 - 48.55 35.75 2 -

91.87 98.82 2 - 20.95 20.17 8 - 26.11 29.88 4 -

95.28 98.89 1 - 50.72 31.19 3 - 64.62 36.38 1 -

86.96 82.24 10 - 28.40 18.36 9 - 22.82 12.36 10 -

88.98 94.06 6 - 31.63 22.58 5 - 32.35 31.46 3 -

ОЦІНКА
діяльності районних в м. Києві державних адміністрацій

за окремими показниками за січень 2020 року

3. Рівень виконання звернень громадян з питань 
життєдіяльності району в розрізі районних в 

місті Києві державних адміністрацій, % 

4.  Рівень виконання звернень громадян з питань 
житлового господарства в розрізі районних в 

місті Києві державних адміністрацій, % 

5. Рівень виконання звернень громадян з питань 
забезпечення благоустрою міста в розрізі 

районних в місті Києві державних 
адміністрацій, %  

січень-
грудень 
2019 р. 1

січень 
2020 р. 

Місце (бал) 
району за 

показником

Відхилення 
місця (балу) 

району за 
показником у 
порівнянні з 
попереднім 

періодом 
оцінки 2

січень-
грудень 
2019 р. 1

січень 
2020 р. 

Місце (бал) 
району за 

показником 

Відхилення 
місця (балу) 

району за 
показником у 
порівнянні з 
попереднім 

періодом 
оцінки 2

січень-
грудень 
2019 р. 1

січень 
2020 р. 

Місце (бал) 
району за 

показником 

Відхилення 
місця (балу) 

району за 
показником у 
порівнянні з 
попереднім 

періодом 
оцінки 2

1 У січні-грудні 2019 року розрахунок показника здійснювався як середнє арифметичне значення щомісячних показників.

2 Порівняння місячних значень з середньоарифметичними значеннями за січень-грудень 2019 року є некоректним.



Голосіївська 

Дарницька

Деснянська

Дніпровська

Оболонська

Печерська

Подільська

Святошинська

Солом'янська

Шевченківська

Районна в місті 
Києві державна 
адміністрація

0 16 0 6-10 -2 0,43 0,37 5 -2

1 17 1 3-5 -1 0,56 0,63 9 -3

0 6 0 6-10 3 0,77 0,56 7-8 1

0 8 1 3-5 5 0,85 0,56 7-8 2

0 4 0 6-10 4 0,41 0,28 4 -2

5 13 1 3-5 3 0,48 0,76 10 -5

1 14 0 6-10 -1 0,45 0,43 6 -2

0 10 2 1-2 6 0,76 0,11 1 6

1 26 2 1-2 0 0,85 0,14 2 7

1 17 0 6-10 -4 0,28 0,16 3 -2

ОЦІНКА
діяльності районних в м. Києві державних адміністрацій

за окремими показниками за січень 2020 року

7. Кількість створених об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків у звітному періоді, од.

8. 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, од.

грудень 
2019 р. 1

січень-
грудень 
2019 р. 

січень 
2020 р. 

Місце (бал) 
району за 

показником

Відхилення 
місця (балу) 

району за 
показником у 
порівнянні з 
попереднім 
періодом 

оцінки

січень-
грудень 
2019 р. 

січень 2020 
р. 

Місце (бал) 
району за 

показником

Відхилення 
місця (балу) 

району за 
показником у 
порівнянні з 
попереднім 

періодом оцінки

1 Довідкові дані за місяць.



Голосіївська 

Дарницька

Деснянська

Дніпровська

Оболонська

Печерська

Подільська

Святошинська

Солом'янська

Шевченківська

Районна в місті 
Києві державна 
адміністрація

25.00 88.39 12.00 8 1 - - 1-9 0

- 106.17 - 10 -5 496.5 526.5 10 0

33.33 109.24 44.44 1 2 - - 1-9 0

25.00 118.05 18.18 5-6 -4 - - 1-9 0

23.08 92.34 30.77 2 6 - - 1-9 0

17.65 107.08 18.75 4 0 - - 1-9 0

11.11 110.00 14.29 7 -5 - - 1-9 0

- 97.35 18.18 5-6 1 - - 1-9 0

29.03 80.48 2.94 9 1 - - 1-9 0

12.20 94.14 23.81 3 4 - - 1-9 0

ОЦІНКА
діяльності районних в м. Києві державних адміністрацій

за окремими показниками за січень 2020 року

9. Рівень відновлення благоустрою в місцях аварійних 
розриттів, % 

10. 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

грудень 
2019 р. 1

січень-
грудень 
2019 р. 

січень 
2020 р. 

Місце (бал) 
району за 

показником

Відхилення 
місця (балу) 

району за 
показником у 
порівнянні з 
попереднім 

періодом 
оцінки 

станом на 
01.12.2019

станом на 
01.01.2020

Місце (бал) 
району за 

показником

Відхилення місця 
(балу) району за 

показником у 
порівнянні з 
попереднім 

періодом оцінки 

1 Довідкові дані за місяць.



Голосіївська 

Дарницька

Деснянська

Дніпровська

Оболонська

Печерська

Подільська

Святошинська

Солом'янська

Шевченківська

Районна в місті 
Києві державна 
адміністрація

станом на 01.12.2019 станом на 01.01.2020

- - 1-9 0 101.5 106.7 9 1

у 95,5 раза більше у 101,3 раза більше 10 0 107.3 109.7 7 1

- - 1-9 0 109.9 117.1 4 3

- - 1-9 0 127.2 127.4 2 0

- - 1-9 0 111.8 115.3 5 1

- - 1-9 0 125.6 121.6 3 0

- - 1-9 0 115.9 109.9 6 -2

- - 1-9 1 130.2 127.7 1 0

- - 1-9 0 105.8 107.1 8 1

- - 1-9 -8 114.8 100.9 10 -5

ОЦІНКА
діяльності районних в м. Києві державних адміністрацій

за окремими показниками за січень 2020 року

11. 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, у відсотках до початку року  

12. Темп зростання (зменшення) власних надходжень 
бюджетних установ спеціального фонду бюджету міста 

Києва (до 25 числа місяця, наступним за звітним)

Місце (бал) 
району за 

показником

Відхилення місця 
(балу) району за 

показником у 
порівнянні з 
попереднім 

періодом оцінки 

станом на 
01.10.2019

станом на 
01.01.2020

Місце (бал) 
району за 

показником

Відхилення 
місця (балу) 

району за 
показником у 
порівнянні з 
попереднім 

періодом 
оцінки 



Голосіївська 

Дарницька

Деснянська

Дніпровська

Оболонська

Печерська

Подільська

Святошинська

Солом'янська

Шевченківська

Районна в місті 
Києві державна 
адміністрація

62.4 59.5 2 0 99.6 100.7 4-5 2

63.0 110.9 8 -5 103.2 100.8 3 0

96.4 96.8 6 0 100.2 99.9 6 -1

185.1 228.5 10 -1 97.4 97.1 9 -1

109.8 94.9 5 3 101.0 101.5 2 2

96.6 78.5 4 3 103.4 103.6 1 0

45.0 45.6 1 0 103.3 100.7 4-5 -2

92.3 106.8 7 -2 99.1 99.5 7 0

75.5 75.3 3 1 97.4 97.9 8 0

206.2 200.6 9 1 93.9 94.4 10 0

ОЦІНКА
діяльності районних в м. Києві державних адміністрацій

за окремими показниками за січень 2020 року

13. 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)

14. Співвідношення отриманої орендної плати до 
нарахованої у звітному періоді відповідного року 

(щоквартально)

станом на 
01.10.2019

станом на 
01.01.2020

Місце (бал) 
району за 

показником

Відхилення 
місця (балу) 

району за 
показником у 
порівнянні з 
попереднім 

періодом 
оцінки 

станом на 
01.10.2019

станом на 
01.01.2020

Місце (бал) 
району за 

показником

Відхилення 
місця (балу) 

району за 
показником у 
порівнянні з 
попереднім 

періодом 
оцінки 



Голосіївська 

Дарницька

Деснянська

Дніпровська

Оболонська

Печерська

Подільська

Святошинська

Солом'янська

Шевченківська

Районна в місті 
Києві державна 
адміністрація

12.5 17.5 7 2 0.4 0.7 5-8 4 7

59.7 64.5 2 0 0.6 0.7 5-8 3 10

27.3 28.9 4 0 1.6 1.7 1 0 3

20.9 22.6 6 0 1.0 1.0 3-4 0 8
14.5 16.9 9 -1 0.7 0.6 9 -3 4
23.0 25.1 5 0 0.7 0.7 5-8 1 2

35.2 37.5 3 0 0.4 0.5 10 -1 5

61.4 77.2 1 0 0.9 1.0 3-4 1 1

16.9 17.3 8 -1 1.6 1.5 2 -1 6
10.9 13.0 10 0 0.8 0.7 5-8 0 9

ОЦІНКА
діяльності районних в м. Києві державних адміністрацій

за окремими показниками за січень 2020 року

15. Відношення фактичної кількості 
зареєстрованих об’єктів нерухомого майна за 

звітний період (наростаючим підсумком з початку 
року) до кількості зареєстрованих об’єктів 

нерухомого майна до початку звітного року, у 
відсотках (щоквартально)

16. Результативність тестування населення на 
ВІЛ-інфекцію (крім вагітних та донорів) 
методом імуноферметичного аналізу та 

швидкими тестами, у відсотках (щопівроку)

Загальне 
рейтингове 

місце району

січень-
вересень 
2019 р.
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порівнянні з 
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періодом 
оцінки 
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Місце (бал) 
району за 

показником
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місця (балу) 

району за 
показником у 
порівнянні з 
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періодом 
оцінки 
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