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ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ 

В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 

ЗА ОКРЕМИМИ ПОКАЗНИКАМИ 
 

за січень-грудень 2021 року 
 

З метою виявлення проблемних питань забезпечення життєдіяльності в 

м. Києві районними органами виконавчої влади та прийняття оперативних 

управлінських рішень для їх розв’язання за окремими показниками 

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 райдержадміністрацій здійснюється на підставі відомостей 

структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та КБУ «Контактний центр міста Києва». 

За січень-грудень 2021 року оцінювання здійснювалося за 12 показниками 

з 21, зокрема, не здійснювалося рейтингування за 9 показниками, а саме за 

6 квартальними, 1 піврічним та 2 річними показниками. 

 

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-грудень 2021 року визначено 3 групи: 

І група – райони, які посіли 1–3 місця: Святошинський (1 місце), 

Шевченківський (2 місце) та Оболонський (3 місце); 

ІІ група – райони, які розподілили 4–7 місця: Солом’янський (4 місце), 

Печерський (5 місце), Голосіївський (6 місце), Деснянський (7 місце);  

ІІІ група – райони, які за розрахунками зайняли 8–10 місця: Дарницький 

(8 місце), Подільський (9 місце) та Дніпровський (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-грудень 

2021 року здійснювалися виходячи із показників, визначених розподілами 

асигнувань у 2021 році на фінансування капітальних вкладень та капітального 

ремонту за рахунок бюджетних коштів у складі Програми економічного і 

соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23, з урахуванням розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 15.12.2021 № 2631 «Про внесення змін до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 28 січня 2021 року № 101». 

Районним в м. Києві державним адміністраціям на капітальні вкладення та 

капітальний ремонт передбачені асигнування з бюджету м. Києва в сумі 

2926,9 млн грн, з яких станом на 01.01.2022 освоєно 2609,1 млн грн, що 

становить 89,1% запланованої суми. 

Протягом звітного періоду роботи з будівництва (реконструкції) та/або 

капітального ремонту проводились всіма райдержадміністраціями, зокрема: 

- найвищий відсоток освоєння капітальних видатків у Шевченківській 

(96,8%) та Печерській (95,5%) райдержадміністраціях; 

- найнижчий - у Подільській (70,8%) та Дарницькій (84,7%) 

райдержадміністрацій. 
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2. Оцінка якості роботи з надання адміністративних послуг 

управліннями (центрами) надання адміністративних послуг, бал 

Відповідно до Методики розрахунку показника «Оцінка якості роботи з 

надання адміністративних послуг управліннями (центрами) надання 

адміністративних послуг» у грудні 2021 року: 

- за критерієм «Можливість запису до електронної черги за отриманням 

адміністративної послуги»: 
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o  найбільшу кількість балів отримали: Шевченківський (50 балів), 

Деснянський (40 балів) та Печерський з Солом’янським (по 37 балів) 

ЦНАПи; 

o  найменшу кількість балів отримали: Оболонський (12 балів), 

Дарницький (15 балів) та Голосіївський (18 балів) ЦНАПи;  

- всі 10 районів отримали по 0 балів за критерієм «Відгуки заявників», 

тобто негативних відгуків не отримано; 

- всі 10 районів отримали по 35 балів за критерієм «Середній час 

очікування в черзі» (до 15 хвилин); 

- за критерієм «Середнє навантаження на одну робочу станцію по 

кількості прийнятих документів на оформлення паспорту громадянина України 

у форматі ID-картки, паспорту громадянина України для виїзду за кордон та 

посвідки на тимчасове проживання в Україні»: 

o найбільшу кількість балів отримали: Дарницький, Деснянський, 

Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський та 

Шевченківський (по 25 балів) ЦНАПи – від 15 до 25 прийнятих 

документів; 

o найменшу кількість балів отримали: Голосіївський Дніпровський та 

Солом’янський (по 15 балів) ЦНАПи – від 10 до 15 прийнятих 

документів; 

- за критерієм «Кількість наданих адміністративних послуг у ЦНАП»: 

o найбільшу кількість балів отримали: Печерський, Святошинський та 

Солом’янський (по 35 балів) ЦНАПи, як такі, що у звітному місяці 

надали найбільшу кількість послуг; 

o найменшу кількість балів отримали: Голосіївський, Дніпровський, та 

Подільський (по 25 балів) ЦНАПи – надали відповідно найменшу 

кількість послуг; 

- за критерієм «Стан надання консультацій call-центром»: 

o найбільшу кількість балів отримали: Оболонський та Святошинський (по 

105 балів) ЦНАПи; 

o найменшу кількість балів отримали: Подільський та Шевченківський (по 

60 балів). 
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Загалом, за результатами оцінювання шести критеріїв у грудні 2021 року 

за показником: 

- найбільшу кількість балів отримали Святошинський (196 балів),  

Печерський та Солом’янський (по 182 бали) ЦНАПи; 

- найменшу кількість балів отримали Голосіївський та Подільський (по 

148 балів) ЦНАПи, оскільки мають низькі бали за стан надання консультацій 

call-центром, можливість запису до електронної черги за отриманням 

адміністративної послуги та меншу, порівняно з іншими районами, кількість 

наданих адміністративних послуг. 

 

3. Рівень виконання звернень громадян з питань життєдіяльності 

району в розрізі районних в місті Києві державних адміністрацій, відсоток 

Відповідно до методики розрахунку показника оцінка визначається за його 

річним значенням, а саме, дані за січень-грудень 2021 року розраховано як 

середнє арифметичне значення помісячних показників. 

Враховуючи зазначене, найвищий рівень виконання звернень громадян з 

питань життєдіяльності району зафіксовано у Святошинському (98,64%) та 

Солом’янському (97,51%) районах, найнижчий рівень виконання звернень – у 

Дарницькому (84,18%) та Дніпровському (92,03%) районах. 

 
 

Порівнюючи дані за показником «Рівень виконання звернень громадян з 

питань життєдіяльності району» слід відмітити, що у 7 районах  

(Голосіївському, Оболонському, Печерському, Подільському, Шевченківському, 

Солом’янському та Шевченківському) порівняно з 2020 роком загальна 

ситуація з виконання звернень громадян покращилася, що може свідчити про 

посилення роботи райдержадміністрацій у цьому напрямі. 
Довідково: 

У грудні 2021 року «Рівень виконання звернень громадян з питань життєдіяльності 

району» становив: Голосіївський (100%), Святошинський (99,86%), Деснянський (99,55%), 

Дніпровський (99,45%), Шевченківський (99,38%), Печерський (99,35%), Оболонський 

(98,42%), Солом’янський (98,21%),  Подільський (94,78%) та Дарницький (94,14%). 

 

 

 



5 

 

 

4. Рівень виконання звернень громадян з питань житлового 

господарства в розрізі районних в місті Києві державних адміністрацій, 

відсоток 

Відповідно до методики розрахунку показника оцінка визначається за його 

річним значенням, а саме, дані за січень-грудень 2021 року розраховано як 

середнє арифметичне значення помісячних показників. 

Враховуючи зазначене, найвищий рівень виконання звернень громадян з 

питань житлового господарства у 2021 році забезпечили 

Святошинська (45,16%) та Голосіївська (38,18%) райдержадміністрації, 

найнижчий – Дарницька (8,62%) та Подільська (13,62%) райдержадміністрації. 

 
У 2021 році порівняно з 2020 роком відмічається погіршення роботи з 

виконання звернень громадян з питань житлового господарства в усіх районах 

міста, окрім Голосіївського та Святошинського районів. 
Довідково: 

У грудні 2021 року «Рівень виконання звернень громадян з питань житлового 

господарства» становив: Святошинський (45,03%), Деснянський (44,8%), Голосіївський 

(44,55%), Дніпровський (22,92%), Шевченківський (21,84%), Оболонський (20,32%), 

Печерський (19,01%), Солом’янський (12,01%), Дарницький (8,12%) та Подільський (7,22%). 

 

5. Рівень виконання звернень громадян з питань забезпечення 

благоустрою міста в розрізі районних в місті Києві державних 

адміністрацій, відсоток 

Відповідно до методики розрахунку показника оцінка визначається за 

його річним значенням, а саме, дані за січень-грудень 2021 року розраховано як 

середнє арифметичне значення помісячних показників. 

Найкращі результати у 2021 році за показником зафіксовано у 

Голосіївській (38,79%) та Святошинській (36,1%) райдержадміністраціях, 

найнижчий рівень виконання звернень – у Дарницькій (4,72%) та Подільській 

(10,68%) райдержадміністраціях 
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У 2021 році порівняно з 2020 роком відмічається погіршення роботи з 

виконання звернень громадян з питань забезпечення благоустрою міста в усіх 

районах, окрім Голосіївського та Солом’янського районів. 
Довідково: 

У грудні 2021 року «Рівень виконання звернень громадян з питань забезпечення 

благоустрою міста» становив: Святошинський (46,76%), Голосіївський (26,76%), 

Солом’янський (25,2%), Деснянський (25,01%), Дніпровський (24,81%), Шевченківський 

(11,75%), Оболонський (10,53%), Дарницький (7,44%), Печерський (7,24%) та Подільський 

(3,89%). 

 

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 відновили 

проведення сезонних та сільськогосподарських ярмарків з 5 січня та 23 січня 

2021 року відповідно. 

У квітні 2021 року було заборонено проведення ярмаркових заходів на 

території міста Києва на період карантинних обмежень (розпорядження 

Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

29.03.2021 № 7 та від 12.04.2021 № 11). З травня 2021 року проведення 

ярмарків відновлено. 

Працівники Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) здійснюють чергування та оцінюють рівень організації 

ярмаркових заходів відповідно до методики оцінки діяльності районних в місті 

Києві державних адміністрацій за показником оцінки «Якість та рівень 

організації ярмарків», затвердженої наказом Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 20.12.2017 № 50-з (зі змінами внесеними 

наказом від 04.08.2021 № 38-з). 
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У 2021 році організовано та проведено 2250 ярмарків, на яких, за 

оперативними даними, реалізовано 44,8 тис. тонн сільськогосподарської 

продукції через 90113 торгових об’єктів. 

У грудні у всіх 10 районах організація проведення сільськогосподарських 

ярмарок відмічена на високому рівні (по 12 балів). 

 
 

 

7. Кількість будинків, в яких співвласники обрали форми управління 

багатоквартирними будинками, одиниць 

Оцінка за показником формується за даними моніторингу Департаменту 

житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). У грудні 2021 року в м. Києві 

в 18 будинках обрано форму управління багатоквартирним будинком (9 ОСББ 

та 9 управителів), загалом у січні-грудні 2021 року – у 278 будинках (109 ОСББ 

та 169 управителів). 

 
 

За результатами роботи в цьому напрямку у січні-грудні 2021 року: 

- лідируючі позиції займали Подільський (79 будинків), Голосіївський 

(43 будинки) та Дарницький (38 будинків) райони; 

- у Деснянському та Оболонському районах обрано форму управління 

лише у 11 та 6 будинках відповідно. 
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На сьогодні в районах продовжується інформаційно-роз’яснювальна 

робота з населенням щодо необхідності вибору способу управління 

багатоквартирним будинком.  

У цілому існуюча динаміка вибору форми управління багатоквартирними 

будинками у місті свідчить про необхідність вдосконалення існуючої 

законодавчої бази, а також вжиття додаткових заходів щодо активізації 

роз’яснювальної роботи серед населення та забезпечення створення додаткових 

стимулюючих факторів. 

Крім того, залишається питання першочергового виконання робіт з 

капітального ремонту житлового фонду в житлових будинках, де мешканці 

обрали форму управління багатоквартирним будинком. 

Водночас, у зв’язку з карантинними обмеженнями, спричиненими 

розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, підготовка та 

проведення зборів співвласників багатоквартирного будинку щодо вибору 

форми управління будинком займає більше часу, потребує більших фінансових 

затрат і змушує співвласників переносити проведення зборів до закінчення 

карантинних заходів. 

 

8. Кількість зупинок ліфтів (понад 1 добу), які належать 

територіальній громаді м. Києва, за винятком ліфтів, що увійшли до 

адресних переліків на заміну чи модернізацію/реконструкцію ліфтів, у 

яких викрадено ліфтове обладнання, ліфтів, відновлення роботи яких 

потребує проведення закупівель та ліфтів, які зупинено відповідно до 

висновків ліцензованої ліфтової організації 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), що 

здійснюється Департаментом житлово-комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) за даними об’єднаної диспетчерської системи «ГородОК» та 

об’єднаної диспетчерської системи «Маster».  

Найкращі значення показника у Шевченківському (0,377), Оболонському 

(0,387) та Святошинському (0,658) районах міста Києва.  

Найгірші значення показника у Дніпровському з Солом’янським (по 

1,236 од.) районах міста Києва, в яких найбільша середня щоденна кількість 

простоїв ліфтів понад 1 добу.  

Слід зазначити, що обсяги виконання робіт з заміни та модернізації ліфтів 

не задовольняють потребу в їх заміні, тому темпи старіння ліфтів перевищують 

темпи оновлення ліфтового парку.  
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З метою недопущення погіршення ситуації щодо непрацюючих ліфтів у 

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. 

 

9. Рівень відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів, 

відсоток 

У січні-грудні 2021 року видано 3994 аварійні контрольні картки на 

порушення благоустрою у зв’язку з проведенням аварійних робіт на 

інженерних мережах, з них закрито 2969 (74,34%). 

Найкраща ситуація з відновлення благоустрою в місцях аварійних 

розриттів – у Печерському та Солом’янському (по 85,06%) районах. Найнижчий 

рівень виконання робіт з відновлення благоустрою у Дарницькому (60,8%) та 

Дніпровському (67,58%) районах. 

 
 

У січні-грудні 2021 року у: 

- Голосіївському районі проведено 371 розриття, закрито 283 (76,28%); 

- Дарницькому районі – 250 розриттів, закрито 152 (60,8%); 

- Деснянському районі – 281 розриття, закрито 232 (82,56%); 

- Дніпровському районі – 364 розриття, закрито 246 (67,58%); 

- Оболонському районі – 350 розриттів, закрито 237 (67,71%); 
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- Печерському районі – 261 розриття, закрито 222 (85,06%); 

- Подільському районі – 363 розриття, закрито 254 (69,97%); 

- Святошинському районі – 411 розриттів, закрито 292 (71,05%); 

- Солом’янському районі – 763 розриття, закрито 649 (85,06%); 

- Шевченківському районі – 580 розриттів, закрито 402 (69,31%). 

Починаючи з квітня 2021 року рейтингування здійснювалося без 

урахування закритих контрольних карток, які були видані у 2018 році 

ТМ ПАТ «Київенерго» та КП «Київтеплоенерго» в зоні обслуговування 

РТМ «Дарниця». 

 

10. Чисельність населення, яке уклало декларації про вибір лікаря, 

відсотків до загальної чисельності постійного населення 

За офіційною інформацією, розміщеною на сайті Національної служби 

здоров’я України, станом на 01.01.2022 чисельність населення м. Києва, яке 

уклало декларації про вибір лікаря первинної ланки закладів охорони здоров’я 

комунальної власності громади міста Києва, становило 2 203 033 особи, разом з 

приватними установами – 2 431 898 осіб.  

За інформацією Головного управління статистики у м. Києві наявне 

населення м. Києва станом на 01.01.2021 становило 2 962 180 осіб. 

 
 

За результатами роботи в цьому напрямку станом на 01.01.2022: 

- лідируючі позиції займали Дарницький (90,2%) та Шевченківський 

(89,5%) райони; 

- найнижчі показники зафіксовано у Солом’янському (55,4%) районі. 

 

11. Рівень охоплення щепленнями відповідно до річного плану 

календаря профілактичних щеплень в місті Києві, відсотків до чисельності 

населення, що повинно зробити щеплення у відповідному періоді 

Проведення оцінки рівня охоплення населення профілактичними 

щепленнями здійснюється відповідно до обліково-звітних форм планування та 

використання профілактичних щеплень згідно з затвердженою базою даних 

«УкрВак 08».  

За результатами роботи станом на 01.01.2022: 
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- лідируючі позиції займали Печерський (99,9%), Оболонський, 

Святошинський та Шевченківський (по 99,8%) та райони; 

- найнижчі показники мали Голосіївський (98,2%) та Подільський (98,3%) 

райони. 
 

 
Слід зазначити, що всі комунальні заклади охорони здоров'я міста Києва 

виконали план охоплення профілактичними щепленнями на 2021 рік. Так, при 

базовому показнику за 12 місяців – 95,5%, загалом вакциновано 99,3% 

населення. 

З метою зростання рівня охоплення населення щепленнями необхідно 

активізувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо профілактики 

хвороб шляхом щеплення. 

 

18. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які 

влаштовані до сімейних форм виховання, у відсотках до загальної 

кількості дітей, які потребують влаштування до сімейних форм виховання 

(щопівроку). 

Влаштування дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського 

піклування, в нову сім’ю - це завжди індивідуальний процес, який залежить  

перш за все від готовності самої дитини до встановлення такого контакту, 

соціальної історії дитини та пережитих нею втрат та травм, а також потенціалу 

прийомних батьків. 

При влаштуванні посиротілих дітей суттєве значення має стан здоров’я 

дитини, наявність рідних братів/сестер, а також вік дитини. З числа дітей, які 

потребують влаштування, близько 50 дітей з інвалідністю (ДЦП, синдром 

Дауна, гідро- та мікроцефалія, інші тяжкі вроджені вади). Також, є сімейні 

групи від 3 до 5 рідних дітей, яких не можна розлучати при влаштуванні у 

прийомні сім’ї. При цьому потенційні кандидати в сімейні форми виховання у 

більшості висловлюють бажання взяти на виховання 1, рідко 2 дітей, без 

складних захворювань, віком від народження до 10 років. 

Також, серед дітей, які перебувають поза сімейними формами, є категорія 

дітей-підлітків (від 15 і старше років), які відмовляються з різних обставин 

(насильство в біологічній сім’ї, після скасування усиновлення тощо) від 

чергового встановлення контакту з кандидатами.  
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Інформація щодо кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які влаштовані до сімейних форм виховання у І та ІІ півріччях 

2021 року, наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
 

Районна в 

м. Києві державна 

адміністрація 

Кількість дітей - сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

які потребували влаштування у сімейні 

форми виховання 

Кількість дітей сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, яких влаштували до 

сімейних форм виховання 

І півріччя 2021 р. ІІ півріччя 2021 р. І півріччя 2021 р. ІІ півріччя 2021 р. 

Голосіївський 20 15 11 9 

Дарницький 34 37 26 29 

Деснянський 47 52 23 30 

Дніпровський 75 64 36 33 

Оболонський 35 27 25 19 

Печерський 23 20 9 9 

Подільський 30 28 20 20 

Святошинський 29 44 16 40 

Солом’янський 24 19 16 15 

Шевченківський 23 23 17 16 

Загалом по місту 

Києву 

340 329 199 220 

 

У ІІ півріччі 2021 року порівняно з І півріччям 2021 року 8 районів 

(Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Печерський, 

Подільський, Святошинський та Солом’янський) покращили свої показники з 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до 

сімейних форм виховання. Так, середній показник по місту зріс з 58,5% до 

66,9%, а кількість дітей, які на кінець звітного періоду залишилися не 

влаштованими та потребували влаштування, зменшилася у ІІ півріччі 2021 року 

до 109 осіб проти 141 особи у І півріччі 2021 року. 

 
У ІІ півріччі 2021 року найкраща ситуація з влаштуванням дітей, які 

потребують всиновлення, – у Святошинському (90,9%) та Солом’янському 

(78,9%) районах, найгірша – у Печерському (45%) та Дніпровському (51,6%) 

районах. Зокрема: 

- з числа 11 невлаштованих до сімейних форм дітей у Печерському районі 

– 5 дітей з інвалідністю, тяжкими вродженими вадами розвитку та 
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психоневрологічними порушеннями; одна сімейна група з 3 рідних дітей; 

відносно 1 дитини у суді слухається справа щодо усиновлення; 
- з числа 31 невлаштованої до сімейних форм дитини у Дніпровському 

районі – 11 дітей з інвалідністю, тяжкими вродженими вадами розвитку та 

психоневрологічними порушеннями; 11 дітей – це родині групи від 2 до 

3 рідних дітей; 2 дітей влаштовано в сім’ї родичів, які наразі готують 

документи для встановлення опіки над дітьми; відносно 3 дітей у суді 

слухається справа щодо усиновлення.  

 



січень-

листопад 

2021 р. 

січень-

грудень 

2021 р. 

Місце (бал) 

району за 

показником

Відхилення місця 

(балу) району за 

показником у 

порівнянні з 

попереднім 

періодом оцінки 

листопад 

2021 р. 

грудень 

2021 р. 

Місце (бал) 

району за 

показником 

Відхилення місця 

(балу) району за 

показником у 

порівнянні з 

попереднім 

періодом оцінки 

листопад 

2021 р. 

грудень 

2021 р. 
1

січень-

грудень 

2021 р.
2 

Місце (бал) 

району за 

показником 

Відхилення 

місця (балу) 

району за 

показником у 

порівнянні з 

попереднім 

періодом оцінки 
3

Голосіївська 79,2 92,2 5 -4 145 148 9-10 -2 99,37 100,00 96,73 4 -

Дарницька 54,3 84,7 9 - 173 170 5-7 -1 93,77 94,14 84,18 10 -

Деснянська 53,2 94,5 3 7 173 170 5-7 -1 98,07 99,55 93,59 7 -

Дніпровська 74,5 87,5 7 -4 145 152 8 -1 98,45 99,45 92,03 9 -

Оболонська 68,2 89,9 6 1 173 177 4 - 97,97 98,42 97,46 3 -

Печерська 77,0 95,5 2 - 189 182 2-3 - 97,90 99,35 96,52 6 -

Подільська 70,6 70,8 10 -4 145 148 9-10 -2 92,62 94,78 93,23 8 -

Святошинська 73,7 93,9 4 1 195 196 1 - 100,00 99,86 98,64 1 -

Солом'янська 64,5 87,3 8 - 189 182 2-3 - 97,35 98,21 97,51 2 -

Шевченківська 74,5 96,8 1 2 145 170 5-7 2 98,17 99,38 96,70 5 -

1
 Довідкові дані.

1. Рівень освоєння видатків на капітальні вкладення 

та капітальний ремонт за рахунок коштів бюджету 

м.Києва, % 

2. Оцінка якості роботи з надання адміністративних 

послуг управліннями (центрами) надання 

адміністративних послуг, бал

3. Рівень виконання звернень громадян з питань 

життєдіяльності району в розрізі районних в місті Києві 

державних адміністрацій, % 

Районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

ОЦІНКА

діяльності районних в м. Києві державних адміністрацій

за окремими показниками за січень-грудень 2021 року

2
 У січні-грудні 2021 року розрахунок показника здійснювався як середнє арифметичне значення помісячних показників.

3
 Порівняння з листопадом 2021 року  є некоректним.



Голосіївська 

Дарницька

Деснянська

Дніпровська

Оболонська

Печерська

Подільська

Святошинська

Солом'янська

Шевченківська

Районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

листопад 

2021 р. 

грудень 

2021 р. 
1

січень-

грудень 

2021 р.
2 

Місце (бал) 

району за 

показником 

Відхилення 

місця (балу) 

району за 

показником у 

порівнянні з 

попереднім 

періодом 

оцінки 
3

листопад 

2021 р. 

грудень 

2021 р. 
1

січень-

грудень 

2021 р.
2 

Місце (бал) 

району за 

показником 

Відхилення 

місця (балу) 

району за 

показником у 

порівнянні з 

попереднім 

періодом оцінки 
3

листопад 

2021 р. 

грудень 

2021 р. 

Місце (бал) 

району за 

показником 

Відхилення 

місця (балу) 

району за 

показником у 

порівнянні з 

попереднім 

періодом 

оцінки 

34,64 44,55 38,18 2 - 39,05 26,76 38,79 1 - 12,00 12,00 1-10 -

8,01 8,12 8,62 10 - 4,35 7,44 4,72 10 - 12,00 12,00 1-10 -

23,52 44,80 24,35 7 - 26,71 25,01 22,04 6 - 12,00 12,00 1-10 -

19,84 22,92 25,66 6 - 21,00 24,81 25,21 5 - 12,00 12,00 1-10 -

22,36 20,32 33,75 3 - 28,24 10,53 25,66 3 - 11,75 12,00 1-10 9

7,63 19,01 19,34 8 - 2,42 7,24 13,92 8 - 12,00 12,00 1-10 -

9,42 7,22 13,62 9 - 7,07 3,89 10,68 9 - 12,00 12,00 1-10 -

45,26 45,03 45,16 1 - 37,27 46,76 36,10 2 - 12,00 12,00 1-10 -

18,50 12,01 26,48 4 - 21,29 25,20 25,28 4 - 12,00 12,00 1-10 -

19,44 21,84 25,93 5 - 22,45 11,75 17,33 7 - 12,00 12,00 1-10 -

1
 Довідкові дані.

6. Якість та рівень організації ярмарків, бал 

4.  Рівень виконання звернень громадян з питань житлового 

господарства в розрізі районних в місті Києві державних 

адміністрацій, % 

ОЦІНКА

діяльності районних в м. Києві державних адміністрацій

за окремими показниками за січень-грудень 2021 року

5. Рівень виконання звернень громадян з питань 

забезпечення благоустрою міста в розрізі районних в місті 

Києві державних адміністрацій, %  

3
 Порівняння з листопадом 2021 року  є некоректним.

2
 У січні-грудні 2021 року розрахунок показника здійснювався як середнє арифметичне значення помісячних показників.



Голосіївська 

Дарницька

Деснянська

Дніпровська

Оболонська

Печерська

Подільська

Святошинська

Солом'янська

Шевченківська

Районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

листопад 

2021 р. 
1

грудень 

2021 р. 
1

січень-

листопад 

2021 р. 

січень-

грудень 

2021 р. 

Місце (бал) 

району за 

показником 

Відхилення місця 

(балу) району за 

показником у 

порівнянні з 

попереднім 

періодом оцінки 

листопад 

2021 р. 
1

грудень 

2021 р. 
1

січень-листопад

2021 р. 

січень-грудень 

2021 р. 

Місце (бал) 

району за 

показником

Відхилення місця 

(балу) району за 

показником у 

порівнянні з 

попереднім 

періодом оцінки 

6 0 43 43 2 - 0,09 0,23 1,144 1,069 6 1

4 4 34 38 3 - 0,33 0,41 0,576 0,683 4 -

1 4 7 11 9 - 0,71 0,31 1,211 1,209 8 1

1 3 20 23 4-6 2 0,05 0,05 1,223 1,236 9-10 1

0 0 6 6 10 - 0,11 0,30 0,309 0,387 2 -1

0 0 23 23 4-6 - 0,44 0,41 0,589 0,694 5 -

16 3 76 79 1 - 1,08 0,64 0,915 1,079 7 -1

2 0 14 14 8 - 0,55 0,49 0,532 0,658 3 -

2 1 22 23 4-6 1 0,61 0,37 1,182 1,236 9-10 -1

2 3 15 18 7 - 0,26 0,15 0,413 0,377 1 1

1
 Довідкові дані.

7. Кількість будинків, в яких співвласники обрали форми управління 

багатоквартирними будинками, од. 

ОЦІНКА

діяльності районних в м. Києві державних адміністрацій

за окремими показниками за січень-грудень 2021 року

8. Кількість зупинок ліфтів (понад 1 добу), які належать територіальній громаді 

м. Києва, за винятком ліфтів, що увійшли до адресних переліків на заміну чи 

модернізацію/реконструкцію ліфтів, у яких викрадено ліфтове обладнання, ліфтів, відновлення 

роботи яких потребує проведення закупівель та ліфтів, які зупинено відповідно до висновків 

ліцензованої ліфтової організації з розрахунку на 100 ліфтів, од. 



Голосіївська 

Дарницька

Деснянська

Дніпровська

Оболонська

Печерська

Подільська

Святошинська

Солом'янська

Шевченківська

Районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

листопад 

2021 р. 
1

грудень 

2021 р. 
1

січень-

листопад

2021 р. 
2

січень-

грудень

2021 р. 
2

Місце (бал) 

району за 

показником

Відхилення 

місця (балу) 

району за 

показником у 

порівнянні з 

попереднім 

періодом 

оцінки 

станом на 

01.12.2021 

станом на 

01.01.2022 

Місце (бал) 

району за 

показником

Відхилення місця 

(балу) району за 

показником у 

порівнянні з 

попереднім 

періодом оцінки 

8,00 34,48 75,15 76,28 4 - 72,6 71,7 7 -

7,14 10,53 62,77 60,80 10 -1 91,2 90,2 1 -

9,09 50,00 79,69 82,56 3 - 77,7 77,0 4 -

- 51,85 68,84 67,58 9 -2 77,3 76,9 5 -

12,50 13,04 54,74 67,71 8 2 73,5 72,4 6 -

8,70 25,00 81,33 85,06 1-2 1 60,3 58,9 9 -

11,11 20,00 71,17 69,97 6 - 82,8 82,5 3 -

10,00 3,85 75,06 71,05 5 - 71,4 70,6 8 -

19,75 24,49 81,51 85,06 1-2 - 55,3 55,4 10 -

7,23 29,55 68,84 69,31 7 - 90,0 89,5 2 -

1
 Довідкові дані.

9. Рівень відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів, % 
10. Чисельність населення, яке уклало декларації про вибір лікаря, 

відсотків до загальної чисельності постійного населення 

ОЦІНКА

діяльності районних в м. Києві державних адміністрацій

за окремими показниками за січень-грудень 2021 року

2
 Без урахування закритих контрольних карток, які були видані у 2018 році ТМ  ПАТ "Київенерго" та КП "Київтеплоенерго" в зоні обслуговування РТМ "Дарниця", та 

закритих контрольних карток, які були видані у 2018-2020 роках.



Голосіївська 

Дарницька

Деснянська

Дніпровська

Оболонська

Печерська

Подільська

Святошинська

Солом'янська

Шевченківська

Районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

станом на 

01.12.2021 

станом на 

01.01.2022 

Місце (бал) 

району за 

показником

Відхилення місця 

(балу) району за 

показником у 

порівнянні з 

попереднім 

періодом оцінки 

І півріччя 2021 

р.

ІІ півріччя 

2021 р.

Місце (бал) 

району за 

показником

Відхилення місця 

(балу) району за 

показником у 

порівнянні з 

попереднім 

періодом оцінки 

92,7 98,2 10 -1 55,0 60,0 7 - 6

94,7 99,5 6 1 76,5 78,4 3 -2 8

96,6 99,6 5 -3 48,9 57,7 8 - 7

92,3 98,4 8 2 48,0 51,6 9 - 10

96,2 99,8 2-4 2 71,4 70,4 5 -2 3

96,4 99,9 1 2 39,1 45,0 10 - 5

93,6 98,3 9 -1 66,7 71,4 4 - 9

95,2 99,8 2-4 4 55,2 90,9 1 5 1

99,1 99,3 7 -6 66,7 78,9 2 2 4

95,7 99,8 2-4 3 73,9 69,6 6 -4 2

18. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які 

влаштовані до сімейних форм виховання, у відсотках до загальної 

кількості дітей, які потребують влаштування до сімейних форм 

виховання, у відсотках (щопівроку)  

ОЦІНКА

діяльності районних в м. Києві державних адміністрацій

за окремими показниками за січень-грудень 2021 року

Загальне 

рейтингове 

місце району

11. Рівень охоплення щепленнями відповідно до річного плану 

календаря профілактичних щеплень в місті Києві, відсотків до 

чисельності населення, що повинно зробити щеплення у відповідному 

періоді 


