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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
 

З метою оперативного виявлення проблем розвитку районів м. Києва за 
окремими показниками та прийняття оперативних управлінських рішень для їх 
розв’язання запроваджено проведення щомісячної оцінки діяльності районних в місті 
Києві державних адміністрацій у порядку та за методикою, визначеними в окремому 
дорученні Київського міського голови від 01.04.2015 № 9482 (із змінами від 
25.03.2016 № 9482/246-2015).  

Щомісячна оцінка проводилася на підставі даних Головного управління 
статистики в м. Києві, відомостей структурних підрозділів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальної 
бюджетної установи «Контактний центр міста Києва».  

За пропозицією Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) показники «Кількість демонтованих КП «Київблагоустрій» МАФів в 
районах міста згідно з базою «Контора» КП «Київблагоустрій, од.» та «Рівень 
відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів, %» визначено інформаційно-
довідковими. 

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у січні – квітні 
2016 року ремонт твердого покриття доріг, тротуарів та внутрішньо квартальних 
проїздів по усіх районах міста Києва не проводився, тому показник «Відсоток 
відремонтованого твердого покриття доріг, тротуарів та внутрішньоквартальних 
проїздів до запланованого (при наявності фінансування), %» не був включений в 
оцінку діяльності районних у м. Києві державних адміністрацій. 

За інформацією Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) у зв’язку з віднесенням Правлінням 
Національного банку України банка-емітента проекту «Картка киянина» ПАТ 
«КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних та, відповідно,  реєстрації, обліку 
та видачі карток «Картка киянина» ПАТ «Державний ощадний банк України», дані за 
показником «Відсоток виданих карток «Картка киянина» до зареєстрованих в системі 
«Картка киянина» громадян, %» станом на 01.05.2016 не були надані, що 
унеможливило його врахування при оцінюванні. 

Таким чином, оцінювання діяльності районних в місті Києві державних 
адміністрацій за січень – квітень 2016 року проведено за 21 показником.  

На першому етапі оцінки здійснено ранжування районів за значеннями окремих 
показників. Результати розрахунків наведено у Додатку А. 
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1. Рівень освоєння капітальних видатків за рахунок коштів бюджету 
м. Києва, у відсотках до обсягів, передбачених Програмою економічного і 
соціального розвитку міста Києва на відповідний рік, % 

Розрахунки рівня освоєння капітальних видатків за січень – квітень 2016 року 
здійснювались, виходячи з показників Програми економічного і соціального розвитку 
м. Києва на 2016 рік, затверджених рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 
№ 60/60.  

Районним в місті Києві державним адміністраціям на капітальні видатки 
(капітальні вкладення та капітальний ремонт) передбачені асигнування з міського 
бюджету у сумі 430,9 млн грн, з яких станом на 01.05.2016 освоєно 38,0 млн грн, що 
складає 8,8% запланованої суми.  

Протягом звітного періоду роботи з капітального будівництва та капітального 
ремонту проводились всіма райдержадміністраціями. 

Найвищий відсоток освоєння капітальних видатків обчислено у Шевченківської 
(18,9%), Печерської (18%) та Голосіївської (17,5%),  найнижчий – у Дніпровської та 
Дарницької  райдержадміністрацій (3,6% та 4,5%, відповідно).  

 

 
 

Районним в місті Києві державним адміністраціям пропонується:  
прискорити підготовку та отримання необхідних документів для забезпечення 

об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту відповідною дозвільною 
та проектно-кошторисною документацією, зокрема, розробку та коригування 
проектів, складання кошторисів, отримання позитивних висновків експертизи, 
проведення електронних закупівель та відкритих торгів для визначення підрядних 
організацій, укладання договорів на виконання робіт. 
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2. Кількість наданих адміністративних послуг через районні центри 
надання адміністративних послуг на 10 тисяч осіб наявного населення, од. 

У квітні 2016 року спостерігалося зростання кількості наданих послуг на 10 
тисяч осіб наявного населення у порівнянні з попереднім звітним періодом, що 
пов’язано з відповідними змінами у загальній кількості наданих адміністративних 
послуг. 

За квітень 2016 року найбільшу кількість адміністративних послуг через районні 
центри надання адміністративних послуг на 10 тисяч осіб наявного населення надано 
у Печерському (198 од.), Шевченківському (133 од.) та Голосіївському (127 од.) 
районах, найменшу – у Дніпровському (93 од.) та Деснянському (87 од.) районах. 

 
Довідково: у січні – квітні 2016 року найбільшу кількість адміністративних 

послуг через районні центри надання адміністративних послуг на 10 тисяч осіб 
наявного населення надано у Печерському (702 од.), Подільському (480 од.), 
Голосіївському (439 од.) та Шевченківському (435 од.) районах, найменшу – у 
Дніпровському (282 од.) та Деснянському (305 од.) районах. 

 

3. Загальна кількість наданих адміністративних послуг через районні 
центри надання адміністративних послуг, од. 

За даними Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) за квітень 2016 року найбільшу кількість адміністративних послуг 
через районні центри надання адміністративних послуг надано у Солом’янському 
(3575 од.), Святошинському (3515 од.) та Дарницькому (3459 од.) районах, найменшу 
– у Шевченківському (3019 од.) та Подільському (2453 од.) районах. 

У всіх районних центрах надання адміністративних послуг, крім Подільського, 
спостерігається збільшення кількості наданих адміністративних послуг. Це пов’язано 
з тим, що з 04 квітня 2016 року районні в місті Києві державні адміністрації 
розпочали реалізацію повноважень у сфері реєстрації місця проживання/перебування 
фізичної особи, які були передані від Державної міграційної служби України.  
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Довідково: за січень – квітень 2016 року найбільшу кількість адміністративних 

послуг через районні центри надання адміністративних послуг надано у 
Солом’янському (13255 од.), Святошинському (12250 од.) та Дарницькому (12206 од.) 
районах, найменшу - у Шевченківському (9888 од.) та Подільському (9515 од.) 
районах. 

 

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

За показником «Оцінка якості роботи з надання адміністративних послуг 
відділами (центрами) надання адміністративних послуг» за квітень 2016 року 
найбільшу кількість балів отримали Голосіївський та Дарницький ЦНАПи (по 65), в 
яких надаються усі супутні послуги, є можливість попереднього запису на прийом, 
час очікування не перевищує 10 хвилин, а також наявний дитячий куточок. 
Найменшу кількість балів (35) отримав Дніпровський ЦНАП. 

 
5. Індекс задоволеності виконання звернень громадян районними у місті 

Києві державними адміністраціями щодо питань споживчого ринку 
За проведеною КБУ «Контактний центр міста Києва» оцінкою діяльності 

районних в місті Києві державних адміністрацій за січень – квітень 2016 року індекс 
задоволеності виконання звернень громадян районними в місті Києві державними 
адміністраціями щодо питань споживчого ринку в усіх районах столиці становить 
100%. 

 
6. Індекс задоволеності виконання звернень громадян районними у місті 

Києві державними адміністраціями щодо питань житлово-комунального 
господарства  

Оцінку діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій за даним 

показником проведено КБУ «Контактний центр міста Києва». У звітному періоді 
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найвищий індекс задоволеності виконання звернень громадян щодо питань житлово-

комунального господарства Святошинською (99,55%), Шевченківською (99,38 %), 

Оболонською (99,3 %) та Деснянською (99,22 %) районними у місті Києві державними 

адміністраціями. 

Найнижчий індекс задоволеності виконання звернень громадян щодо питань 

житлово-комунального господарства Голосіївською (97,24%) районною у місті Києві 

державною адміністрацією.  

 
 
7. Відсоток звернень громадян з питань забезпечення благоустрою міста, що 

надійшли до комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва 

1551», виконання яких було підтверджено та не повернуто на доопрацювання, % 
у звітному періоді по усіх районах міста Києва в порівнянні з січнем – березнем 2016 

року дещо знизився. 

Найкращі результати за показником отримали Святошинська (99,86%), 

Шевченківська (99,84%), Оболонська (99,69%) та Деснянська (99,59%) районні в місті 

Києві державні адміністрації. 

Найнижчий результат отримано Голосіївською (98%) та Печерською (98,01%) 

районними в місті Києві державними адміністраціями.  

КБУ «Контактний центр міста Києва» при оцінці діяльності районних в місті 

Києві державних адміністрацій не були враховані питання, що потребують значного 

фінансування та робіт капітального характеру. 
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Районними в місті Києві державними адміністраціями надано до КБУ 
«Контактний центр міста Києва» інформацію щодо основних проблемних питань: 

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація:  

4 звернення – видалення аварійних дерев, знищення омели (з них 2 звернення – 
фактично виконані, але результат не влаштовує заявників; 1 звернення – не 
знаходиться у межах повноважень району; 1 звернення – дерево живе, видаленню не 
підлягає, що підтверджено актом обстеження); 

1 звернення – встановлення пандусів (через вузьку проїжджу частину вулиці 
встановлення пандусів може стати причиною аварійної ситуації на дорозі. Для 
виконання звернення необхідно провести роботи з пониження бортового каменю, що 
відноситься до робіт капітального характеру); 

7 звернень – інші технічні недоліки стану ліфту (часті зупинки ліфтів) (оскільки 
ліфти вичерпали свій термін експлуатації, вони часто виходять з ладу, для сталої їх 
роботи необхідно провести модернізацію/заміну, що відноситься до робіт 
капітального характеру); 

4 звернення – незадовільний стан кнопок ліфту (тривалий термін експлуатації. 
Виконання звернень затримується через замовлення запчастин за кордоном – Росія, 
Турція); 

1 звернення – паркування авто у місцях загального користування (заявник 
вимагає встановити огородження зеленої зони вздовж проїжджої частини всієї 
вул. Вільямса, що відноситься до робіт капітального характеру); 

3 звернення – перевірка законності знищення дерев (надіслані листи 
балансоутримувачам територій, на яких проводилась вирубка дерев. На даний час 
відповідь не надійшла); 

1 звернення – покинуті будівлі, споруди (надано припис власнику будівельного 
майданчика щодо прибирання належної йому території); 

1 звернення – приведення місць загального користування в належний санітарний 
стан (балансова територія приведена в належний санітарний стан вчасно. По суті 
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звернення – скарга на незадовільний санітарний стан прибережної зони, яку 
обслуговують КП «Плесо». Зазначена організація відмовляється приводити в 
належний санітарний стан територію, закріплену за ними розпорядженням 
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 
04.02.2009 № 111 «Про передачу на баланс та закріплення за КП «Плесо» водних 
об’єктів та оформлення земель водного фонду м. Києва»); 

1 звернення – ремонт та обслуговування зливневих стоків (на момент перевірки 
проводились електронні торги з приводу закупівлі металевих решіток на зливосточні 
отвори); 

1 звернення – ремонт/фарбування елементів дитячого майданчика (необхідно 
провести заміну огородження спортивного майданчика, що відноситься до робіт 
капітального характеру); 

1 звернення – садіння нових дерев і кущів (необхідно провести садіння нових 
дерев та огородження зеленої зони. Садіння було проведено 22.04.2016, заміна 
огородження зеленої зони що відноситься до робіт капітального характеру); 

2 звернення – утримання парків та лісопарків (1 звернення – очищення 
водоймищ Оріхуватських прудів виконується за кошти інвесторів; 1 звернення – 
сміття було прибрано вчасно, але при спілкуванні із заявником було встановлено, що 
необхідно облаштувати новий сквер, що відноситься до робіт капітального 
характеру); 

1 звернення – утримання та облаштування клумб та газонів (оскільки звернення 
стосувалося видалення дерева, на даний час проводяться необхідні підготовчі роботи, 
оформлення необхідних документів на знесення дерева); 

1 звернення – перепади напруги (в результаті обстеження було встановлено, що 
поверхові електрощитки знаходяться в задовільному технічному стані, напруга 
відповідає нормі, що засвідчує відповідний акт, звернення чекає на перевірку 
заявником). 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація: 

1 звернення – відсутність електропостачання (дане звернення відноситься до 
компетенції ПАТ «Київенерго»); 

1 звернення – відсутність електропостачання в приватному секторі (споживання 
електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною 
енергією між споживачем і енергопостачальником, що розробляється 
енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною 
енергією і укладається на три роки. Питання на розгляді КБУ); 

2 звернення – нарахування плати за споживання холодного водопостачання та 
центрального опалення (дані питання не відносяться до компетенції Дарницької РДА, 
звернення відноситься до компетенції ПАТ «Київенерго». Питання на розгляді КБУ); 

3 звернення – відновлення благоустрою після виконання планових ремонтних 
робіт (1 звернення – направлено лист від 07.04.2016 до ПАТ АК «Київміськбуд», 
очікується відповідь;1 звернення – благоустрій буде відновлено до 10.05.2016; 1 
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звернення – відновлення благоустрою, а саме, заміна плит на нові, внесено до плану 
соціального розвитку Дарницького району та буде проведено за наявності 
відповідного фінансування); 

3 звернення – видалення аварійних, пошкоджених хворобами дерев (2 звернення 
– територія ПАТ«Київенерго», направлено листи від 12.04.2016 та 14.04.2016 щодо 
проведення робіт по видаленню дерев; 1 звернення – роботи буде проведено при 
належних погодних умовах і за умов цільового фінансування з інших джерел); 

1 звернення – перевірка законності знищення дерев (видалення дерев на 
будівельному майданчику проводиться ТОВ «Будеволюція» згідно з відповідними 
дозвільними документами з подальшою сплатою відновлюваної вартості зелених 
насаджень, направлено лист від 21.04.2016 до ПАТ «Київенерго», очікується 
відповідь); 

1 звернення – видалення аварійних, пошкоджених хворобами дерев (при 
обстеженні фахівцями зазначеного підприємства встановлено, що наразі дане дерево 
знаходиться в задовільному санітарному стані. При цьому слід зазначити, що цвітіння 
тополі з утворенням пуху є явищем сезонним, а тополя – це найпотужніший 
очищувач міського повітряного середовища від забруднення під час всього 
вегетаційного періоду). 

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація:  
1 звернення – незадовільний технічний стан пішохідних доріжок, сходів з 

бетону, гравію, просп. Маяковського, 68-70 (зазначені сходи ведуть до тротуару, на 
якому починається вхід до підземного пішохідного переходу по просп. Маяковського, 
68, однак не входять до складу самого об’єкту інвестування (підземного пішохідного 
переходу), утримання якого є обов’язком інвестора ТОВ «Торгова рада» відповідно 
до інвестиційного договору від 23.12.2011 № 049-13/і/115. Сходи, про які йде мова у 
зверненні, були самовільно влаштовані і ніким не ремонтувалися, на баланс КП ШЕУ 
Деснянського району не передавалися. Для проходу до зупинки громадського 
транспорту є інші сходи, які знаходяться на балансі КП ШЕУ і знаходяться в 
задовільному технічному стані); 

1 звернення – відновлення благоустрою після виконання планових, аварійних 
робіт на об’єктах благоустрою, вул. Крайня, 11 (під час проведення ремонтних робіт 
на тепломережі працівниками ПАТ «Київенерго» було порушено благоустрій, в тому 
числі і асфальтне покриття тротуару. Враховуючи викладене, роботи з відновлення 
благоустрою буде виконувати зазначена організація згідно з графіком); 

1 звернення – відсутність каналізаційного люку у дворі між буд. 2в та буд.4 на 
вул. Милославській, на проїжджій частині (каналізаційний колодязь накрито 
бетонною плитою для запобігання нещасних випадків. Колодязь знаходиться на 
балансі ПАТ «АК Київенерго», про що дану організацію повідомлено письмово. 
Звернення тримається на контролі); 

1 звернення – питання незручностей від вивозу сміття з контейнерів та урн для 
сміття у нічні години, вул. Курчатова, 18 (сміття вивозиться фірмою перевізником 
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згідно з графіком у нічні години для зручності пересування спецтехніки. Завод з 
утилізації відходів приймає сміття до 06:00, а санітарна очистка району виконується 
до 09:00 ранку. Через велику кількість транспортних засобів на дорогах міста вивіз 
сміття у денні години доби неможливий. За пропозицією КМДА фірми-перевізники 
працюють у нічні години доби, що дає змогу своєчасно та якісно прибирати з 
прибудинкової території накопичене за день сміття. Працівники фірми-перевізника 
попереджені про необхідність дотримання максимальної тиші під час роботи); 

2 звернення – відсутність гарячого водопостачання, вул. Лісківська, 32/51, 
під’ їзд 3 (представниками теплові мережі ПАТ АК «Київенерго» виконані роботи з 
відключення та демонтажу теплообміннику на мережі гарячого водопостачання, який 
знаходиться в індивідуальному тепловому пункті. Для проведення ремонту даного 
теплообміника потрібні комплектуючі, які виготовляються в іншій державі. На 
сьогоднішній день комплектуючі замовлено та будуть установлені при надходженні); 

2 звернення – утримання та облаштування клумб та газонів, зелена зона між вул. 
Драйзера,11 та вул. Драйзера, 11а; просп. Маяковського, 14а та вул. Сабурова, 1; від 
ЦТП до просп. Маяковського, 14/13; від ЦТП до просп. Маяковського, 14а; між 
просп. Маяковського, 14/13, просп. Маяковського, 14 а, вул. Драйзера, 11 та 
вул. Драйзера, 11а (під час проведення ремонтних робіт на тепломережі працівниками 
ПАТ «Київенерго» порушено благоустрій, в т. ч. порушено цілісність плит пішохідної 
зони до скверу на вул. Драйзера. Враховуючи викладене, роботи з відновлення 
благоустрою буде виконувати зазначена організація згідно з графіком); 

4 звернення –стихійні сміттєзвалища по вул. Мурманська, 1; вул. Драйзера, 7; 
вул. Пухівська, 6, прилегла територія до станції метро «Чернігівська» (роботи з 
прибирання сміття виконані, проте заявника не задовольнила якість виконання робіт. 
Житловий будинок по вул. Драйзера, 7 знаходиться на обслуговуванні Національної 
медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. За вимогою, встановленою 
у статті 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», останні не 
втручаються у господарську діяльність підприємств, установ і організацій); 

1 звернення – ремонт та заміна поручнів на сходовій клітині, 
вул. Закревського, 85 б, під’ їзд 3 (працівниками ЖЕК встановлені нові поручні, проте 
заявника не задовольнила якість виконання робіт); 

1 звернення – видалення аварійних, пошкоджених хворобами дерев, 
просп. Лісовий, 43а (для здійснення вказаних робіт необхідне замовлення автовишки 
та додаткове фінансування); 

1 звернення – перевірка законності знищення дерев, просп. Маяковського, 34 
(обстежено зелені насадження, під час якого було з’ясовано, що деякі кущі сухостійні, 
тому було прийнято рішення сухе гілля кронувати. Заявника такі дії обурили, так як 
кущі на прибудинковій території були висаджені власними силами); 

1 звернення – укладання договорів з обслуговуючими організаціями, 
вул. Жукова, 19а, кв. 154 (мешканцям даного будинку нарахування проводиться 
згідно з показниками загального лічильника електропостачання. Заявник просить 
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виконувати нарахування по кожній квартирі окремо. Дане питання можна вирішити 
тільки після повної реконструкції електромереж в будинку із встановленням 
квартирних засобів обліку. Заявнику неодноразово надавались пояснення з приводу 
даного питання); 

9 звернень – технічні недоліки стану ліфтів по вул. Цвєтаєвої, 14; вул. Бальзака, 
88; вул. Драйзера, 42; вул. Братиславська, 42а; вул. Милославська, 31; 
бульв. Л. Бикова, 6; вул. Бальзака, 100/31; вул. Шолом-Алейхема, 94; вул. Волкова, 10 
(ліфти у даних будинках перебувають в експлуатації більше 25 років, а кошти на 
модернізацію та капітальний ремонт не виділяються, тому підрядна організація ТОВ 
«Майстерліфт» експлуатує ліфти виключно за технічними умовами виробника); 

2 звернення – прибирання та санітарний стан території, зелена зона біля 
пішохідного переходу неподалік буд. 7, 9, 9 б на вул. Драйзера; проїжджа частина між 
будинками 34, 36 на вул. Братиславській (працівниками КП УЗН здійснені роботи з 
прибирання вказаної у зверненні території з наданням фотофіксації виконаних робіт, 
проте заявник повідомив, що мав на увазі іншу територію (прибудинкову). Роботи з 
прибирання виконані, проте заявника не задовольнила якість виконаних робіт); 

8 звернень – відсутність освітлення у під’ їзді через відсутність/несправність 
лампочок, просп. Маяковського, 22а; просп. Маяковського, 126; вул. Закревського, 85 
б; просп. Маяковського, 48/9; вул. Радянська, 38; бульв. Бикова, 8 (неможливо було 
виконати у контрольний термін у зв’язку з відсутністю освітлювальних приладів); 

1 звернення – відсутність або незадовільний стан плафонів у під їзді, 
просп. Маяковського, 22а (працівниками ЖЕК проводились ремонті роботи по заміні 
кабелю); 

1 звернення – миття вікон, вул. Жукова, 19 а (працівниками ЖЕК здійснені 
роботи з миття вікон, проте заявника не задовольнила якість виконаних робіт); 

3 звернення – технічне обслуговування систем тепло-, водопостачання та 
водовідведення і зливів по вул. Жукова, 19а; просп. Лісовий, 126; 
вул. Мілютенка, 176; вул. Братиславська, 14 (працівниками ЖЕК здійснені роботи з 
прочистки каналізаційних трапів, а також ліквідовано прорив, проте заявника не 
задовольнила якість виконаних робіт); 

1 звернення – утримання парків та лісопарків у місті Києві, територія паркової 
зони біля буд. 30, 32 на вул. Драйзера (капітальний ремонт скверу включено до 
Програми економічного і соціального розвитку на 2016 рік); 

4 звернення – проведення дезінсекції по вул. Лаврухіна, 7; вул. Бальзака, 26; 
вул. Драйзера, 10; вул. Милославська, 35 (роботи з дезінсекції проведені, проте 
заявника не задовольнила якість виконаних робіт); 

1 звернення – проведення поточного ремонту балконів, вул. Бальзака, 100/31 
(потрібно провести роботи з герметизації примикання балконного козирка. Дані 
роботи виконуються тільки в рамках проведення робіт з ремонту покрівлі, що 
потребує додаткового фінансування); 

1 звернення – обслуговування димовентиляційних каналів, вул. Мілютенка, 116 
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(роботи з прочистки димовентиляційних каналів проведені, проте заявника не 
задовольнила якість виконаних робіт); 

2 звернення – садіння нових дерев та кущів по просп. Маяковського, 32; перетин 
вул. Бальзака та вул. Будищанська (під час суботника та 23.04.2016 висаджені нові 
дерева, проте заявника не задовольнила кількість висаджених дерев); 

1 звернення – незадовільний стан кнопок виклику ліфту, вул. Сабурова, 8а, 
під’ їзд 3 (подано заявку до обслуговуючої організації ТОВ «Майстерліфт»); 

1 звернення – проведення ремонту і обслуговування сміттєпроводів та 
сміттєзбірників в приміщенні, вул. Жукова, 24 а (за домовленістю мешканців, для 
забезпечення належного санітарного стану під’ їзду, проведені роботи по 
заварюванню сміттєприймальних клапанів, проте заявник вимагає відновити роботу 
сміттєпроводу); 

1 звернення – утримання підвалів, колясочних, технічних поверхів по 
вул. Мілютенка, 15а (неприємний запах у підвальному приміщенні ліквідовано, проте 
заявника не задовольнила якість виконаних робіт). 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація:  
кронування дерев, зрізання омели (площа території, яка обслуговується 

комунальним підприємством досить велика, недостатня кількість спецавтотранспорту 
для виконання робіт); 

садіння дерев та кущів (придбання саджанців не передбачено структурою 
тарифів на житлові послуги); 

прибирання приміщень підвалу (для вирішення питання необхідно проведення 
заміни комунікацій підвального приміщення); 

відсутність освітлення у під’ їзді (викрадено кабель, направлено лист до 
«Дельтапаксистем». Ремонті роботи буде проводити «Укрліфтсервіс»); 

ремонт та обслуговування зливневих стоків (потребує фінансування); завезення 
піску на дитячі майданчики (проведено закупівлю піску, найближчим часом його 
буде розвезено по дитячих майданчиках району). 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація:  
звернення:№№ Г-5208/1, К-11719/1, 0-2007/1, П-6421/1, П-6455/1 громадян за 

адресою просп. Героїв Сталінграду, 14, скарга на проведення ремонтних робіт у 
викупленому підвальному приміщенні (власнику працівники ЖЕД-504, неодноразово 
намагалися вручити припис, від якого він відмовлявся. На даний час ремонтні роботи 
припинено, документи передано до Оболонського районного суду, відкрито судове 
провадження); 

звернення: №№ К-16866/1, К-16867/1 (заявник Капітанов Г. П. дав звернення, не 
уточнюючи місце та ступінь виконання. Телефон для з’ясування виконання робіт у 
заявника не є дійсним); 

звернення: №№ Д-5385/1, Р-4142/1, Р-4483/1, К-18894/1 – проведення 
дератизації та дезінсекції (ТОВ «Укрбіоекологія», договір № 02/2016 від 04.01.2016, 
роботи проведено, але мешканці виявили бажання бути присутніми під час 
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повторного проведення робіт); 

звернення: №№ П-10542/1, П-10733/1 – неприємний запах з підвального 
приміщення (виникло забиття дворової каналізації, на момент перевірки роботи 
виконані, але для повного усунення неприємного запаху потрібен час); 

звернення № Ф-1888/1 (сайт) – демонтаж паркувальних пристроїв на 
прибудинковій території (заявник (інкогніто), телефон не є дійсним, роботи виконано, 
є підтверджуючі документи (фото, акт), але неможливо уточнити ступінь 
задоволеності заявника); 

звернення № Б-10044/1 – непрацюючий ліфт (під час забудови будинку 
магістраль з ЦО та ГВП прокладено під ліфтовою шахтою. Для виконання роботи 
необхідно разом з працівниками ПАТ «Київенерго» виконати перекладку магістралей 
в обхід ліфтової шахти). 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація:  
11 звернень – висадка дерев (не виконано у зв’язку з необхідністю придбання 

посадкового матеріалу. Придбання посадкового матеріалу для подальшої висадки 
дерев здійснюється відповідно до Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» з урахування обсягів фактичного бюджетного фінансування. З метою 
утримання вуличних зелених насаджень у належному експлуатаційному стані КП 
УЗН Печерського району складено Адресну програму висадки дерев по вулицях 
Печерського району, якою враховано необхідність висадки дерев в місцях від раніше 
видалених сухостійних та аварійних дерев. Потреба, відповідно до визначеного 
кількісного та сортового складу, направлена до КО «Київзеленбуд»); 

1 звернення – видалення дерева на бульв. JI.Українки, 14 (КП УЗН Печерського 
району звернулось до КО «Київзеленбуд» про обстеження даного дерева та висновку 
на предмет його видалення. За результатами обстеження будуть вжиті відповідні 
заходи); 

1 звернення – незадовільний тиск холодного водопостачання у квартирі 
(виконання не підтверджено заявником); 

1 звернення – утримання зелених насаджень, видалення та санітарна обрізка 
дерев (не виконано у зв’язку з відсутністю відповідної спецтехніки); 

1 звернення – заміна контейнеру для побутових відходів (не виконано у зв’язку 
із відсутністю листа до КП «Київкомунсервіс»); 

1 звернення – прибирання зеленої зони, демонтаж бетонних стовпчиків, 
вивезення складованого листя тощо (не виконано у зв’язку з відсутністю відповідної 
спецтехніки); 

1 звернення – проведення дератизації (виконання не підтверджено заявником); 
1 звернення – зачинення дверей до теплопункту (виконання не підтверджено 

заявником. Звернення доопрацьовано та знято з контролю); 
1 звернення – ремонт ліфта (не виконано у зв’язку з тим, що ремонт шахти ліфта 

відноситься до трудомістких робіт та потребує залучення значних коштів); 
1 звернення – установка гучномовців на фасаді за адресою Бессарабська 
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площа, 7 (виконання не підтверджено заявником); 

1 звернення – утримання зелених насаджень, видалення, санітарна обрізка дерев 
(території, вказані в зверненнях, не перебувають в оперативному управлінні 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, відділом контролю за 
благоустроєм проводиться відповідна робота з балансоутримувачами територій щодо 
вирішення порушених питань); 

1 звернення – паркування автомобілів на зеленій зоні біля заводу «Арсенал» (за 
результатами опрацювання було направлено лист до ГУ Національної поліції та 
заявнику. Виконання не підтверджено заявником. Звернення перебуває на 
доопрацюванні); 

1 звернення – санітарний стан схилу по вул. Кіквідзе (виконання не 
підтверджено заявником); 

1 звернення – щодо тимчасової споруди по вул. Німанській, 3 (виконання не 
підтверджено заявником. Звернення перебуває на доопрацюванні відділу контролю за 
благоустроєм Печерської районної в місті Києві держадміністрації); 

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

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація:  
12 звернень – прибирання території (виконавці: КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва», КП УЗН, відділ 
контролю за благоустроєм. Територія знаходиться у приватній власності, вживалися 
заходи); 

10 звернень – завезення ґрунту та піску на прибудинкові території (виконавець 
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району 
міста Києва», заплановано завезти до кінця весняного двомісячника); 

8 звернень – знешкодження омели на деревах (виконавець КП «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва», 
термін робіт перенесено з технічних причин (ремонт автовишки)); 

7 звернень – усунення прориву труб у підвальних приміщеннях будинків за 
адресами: просп. Правди, 64; вул. Полкова 74/76; вул. Спаська, 25Д; 
вул. Почайнинська, 13/9 (виконавець КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Подільського району міста Києва», виконано невчасно у зв’язку із 
затримкою закупівлі технічних матеріалів); 

5 звернень – скління вікон на сходових клітинах (виконавець КП «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва», 
виконано невчасно у зв’язку із  затримкою закупівлі технічних матеріалів); 

4 звернення – видалення аварійних дерев (виконавець КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва», для визначення 
якісного стану дерев проводилося комісійне обстеження. Після складання акту дерева 
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видалено повністю); 

4 звернення – перебої електропостачання у житлових будинках (працівниками 
ПАТ «Київенерго» проводились налагоджувальні роботи); 

4 звернення – утримання санітарного стану будинку (виконавець КП «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва», 
роботи виконуються згідно з графіком прибирання); 

3 звернення – проведення ремонтних робіт у будинку (виконавець КП «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва», 
виконано невчасно у зв’язку із затримкою закупівлі технічних матеріалів); 

3 звернення – недоліки в роботі ліфтів (виконавець КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва», виконано 
невчасно у зв’язку із затримкою закупівлі технічних матеріалів); 

1 звернення – встановлення дверей на технічному поверсі будинків (виконавець 
КП «Керуюча компанія обслуговування житлового фонду Подільського району міста 
Києва», виконано невчасно  у зв’язку із затримкою закупівлі матеріалів); 

2 звернення – ремонт лавочки (виконавець КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва», виконано 
невчасно у зв’язку із затримкою закупівлі матеріалів); 

1 звернення – ремонт сходів, на прибудинковій території (виконавець КП 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста 
Києва», виконано невчасно у зв’язку із затримкою закупівлі матеріалів); 

2 звернення – ремонт козирка (виконавець КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва», виконано 
невчасно у зв’язку із затримкою закупівлі матеріалів); 

1 звернення – проведення дератизації в підвальному приміщенні на вул. 
Осиповського,9 (виконавець КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Подільського району міста Києва», роботи виконувались згідно із договором з 
ТОВ «Комуналка»); 

1 звернення – ремонт водостічних труб першого під’ їзду на 
вул. Житньоторзька, 8 (виконавець КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Подільського району міста Києва», виконано невчасно у зв’язку із 
затримкою закупівлі матеріалів); 

1 звернення – заміна каналізаційної труби на вул. Захарівській,7А, кв. 66 
(виконавець КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського 
району міста Києва», виконано невчасно у зв’язку із затримкою закупівлі матеріалів); 

1 звернення – відсутність освітлення на сходових клітинах на просп. Правди,17 а 
(виконавець КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського 
району міста Києва», виконано невчасно у зв’язку із затримкою закупівлі матеріалів); 

1 звернення – ремонт каналізаційного колодязя на прибудинковій території на 
вул. Кирилівській, 89 (виконавець КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Подільського району міста Києва», люк було огороджено 
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сигнальною стрічкою та накрито бетонною плитою. Виконано невчасно, у зв’язку із 
закупівлею кришки люку); 

1 звернення – ремонт зливневих стоків на прибудинковій території на просп. 
Свободи,15/1 (виконавець КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Подільського району міста Києва», виконано невчасно у зв’язку із затримкою 
закупівлі матеріалів); 

1 звернення – відновлення благоустрою після проведення аварійних робіт на 
прибудинковій території (виконавець КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Подільського району міста Києва», питання потребує фінансування 
з міського бюджету міста Києва); 

1 звернення – перевірка законності знищення дерев за адресою вул. 
М.Гречка, 18 б (виконавець КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Подільського району міста Києва», надано ґрунтовні роз’яснення по суті 
порушеного питання); 

1 звернення – посадка дерев за адресою: вул. Захарівська, 1 (виконавець КП 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста 
Києва», надано роз’яснення про відсутність земельної ділянки для висадження дерев); 

2 звернення – укладання та ремонт тротуарної плитки (виконавці: КП «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва» та 
КП ШЕУ, питання потребує фінансування із міського бюджету); 

1 звернення – ремонт фризу під’ їзду 9 на просп. Свободи,4 (виконавець КП 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста 
Києва», виконано невчасно у зв’язку із затримкою закупівлі матеріалів). 

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація:  

5 звернень – утримання підвальних приміщень (пошкодження 
внутрішньобудинкових мереж в підвальному приміщенні усунено, витоків немає, на 
даний час проводиться просушування підвального приміщення); 

11 звернень – відсутність освітлення в під’ їзді (звернення неможливо було 
виконати в контрольний термін, оскільки матеріали для відновлення освітлення були 
придбані невчасно у зв’язку з тривалим проведенням державних закупівель); 

1 звернення – завезення піску на дитячий майданчик (звернення неможливо було 
виконати в контрольний термін, оскільки пісок було замовлено, але через тривале 
проведення державних закупівель, пісок був завезений невчасно); 

2 звернення – завезення ґрунту (звернення неможливо було виконати в 
контрольний термін, оскільки пісок було замовлено, але через тривале проведення 
державних закупівель пісок був завезений невчасно); 

2 звернення – відсутність ГВП (пошкодження тепломережі, роботи виконували 
працівники ПАТ «Київенерго»); 

6 звернень – технічні недоліки стану ліфта (звернення неможливо було виконати 
у контрольний термін у зв’язку з відсутністю запчастин у обслуговуючих організаціях 
ПрАТ «ОТІС» та ТОВ «Прем’єр-ліфт»); 
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2 звернення – утримання зелених насаджень (кронування, видалення, обрізка 
омели та інше) (звернення неможливо було виконати в контрольний термін, оскільки 
для кронування дерев було необхідне замовлення автовишки, що потребує 
додаткового фінансування); 

11 звернень – відсутність освітлення в під’ їзді (звернення неможливо було 
виконати в контрольний термін, оскільки матеріали для відновлення освітлення були 
придбані невчасно у зв’язку з тривалим проведенням державних закупівель); 

2 звернення – ремонт та обслуговування ґанків (звернення неможливо було 
виконати в контрольний термін, оскільки матеріали для ремонту були придбані 
невчасно у зв’язку з тривалим проведенням державних закупівель); 

1 звернення – прибирання та санітарний стан територій (не було виконано в 
контрольний термін у зв’язку з тим, що територія, вказана в зверненні, відноситься до 
гаражно-будівельного кооперативу, складено протокол про адміністративне 
правопорушення з вимогою привести територію до належного стану та вручено 
голові кооперативу); 

1 звернення – відсутність каналізаційних люків (каналізаційний колодязь 
знаходиться на балансі ПАТ «АК «Київводоканал», працівниками ЖЕД-5 даний 
колодязь накрито тимчасовим накриттям та направлено лист до ПАТ «АК 
«Київводоканал» з вимогою накрити колодязь кришкою).  

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація:  
кронування гілля дерев на прибудинкових територіях будинків за адресами: 

бульв. І. Лепсе 30/1; бульв. І. Лепсе 67; вул. Героїв Севастополя,31; просп. 
Відрадний,71/2; вул. Академіка Стражеска, 1; вул. Василя Липківського, 40 (роботи з 
кронування гілля дерев виконуються згідно з розробленим графіком та за наявності 
спеціалізованої техніки (автовишки). Заявникам були надані вичерпні роз’яснення з 
цього питання, але заявники не погоджувалися з терміном виконання вищезазначених 
робіт); 

підтоплення підвального приміщення будинку на вул. Новопольовій, 89/16 (з 
моменту забудови зазначеного будинку внутрішньо-будинкові трубопроводи 
холодного, гарячого водопостачання та централізованого опалення прокладені через 
вбудований центральний тепловий пункт в непрохідних каналах. Пошкодження на 
інженерних комунікаціях в межах будинку, які б могли призводити до підтоплення 
підвального приміщення, відсутні, свідченням цьому є проведені обстеження 
представниками виконавців послуг (ПАТ «АК «Київводоканал» та ПАТ 
«Київенерго»). Аналіз проб води з підвального приміщення на жорсткість та вміст 
хлору свідчить про її належність до ґрунтових вод. Станом на теперішній час до 
розробки проекту для влаштування дренажної системи працівниками періодично 
проводиться відкачування води з підвального приміщення для запобігання руйнації 
конструктиву будинку та недопущення підняття рівня ґрунтових вод до критичного); 

дооблаштування новими ігровими елементами дитячого майданчика на території 
будинку за адресою просп. Відрадний,28 а (існуючі ігрові елементи старого зразку на 
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зазначеному дитячому майданчику, які знаходяться на обслуговуванні, утримуються 
в належному стані і на сьогодні придатні для подальшої експлуатації. Дитячий 
майданчик потребує доукомплектування новими ігровими елементами, оскільки деякі 
елементи, які в процесі тривалої експлуатації прийшли в непридатний стан, 
демонтовано. Реконструкція та доукомплектування новими ігровими елементами 
дитячих майданчиків не є складовою частиною типового переліку послуг з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій, визначеного постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на житлово-комунальні послуги», тому виконується за рахунок 
додаткового фінансування з міського бюджету); 

інші технічні недоліки стану ліфту за адресою бульв. І. Лепсе, 36 в (тимчасова 
зупинка ліфту виникла по причині порушення мешканцями правил користування 
ліфтом. Працівниками ТДВ «Укрліфтсервіс» проведено налагоджувальні роботи, ліфт 
знаходиться в робочому стані та відповідає нормам Правил будови і безпечної 
експлуатації  ліфтів); 

підтоплення підвального приміщення на вул. М. Мішина, 25 (звернення 
залишилося не виконаним в зв’язку з тим, що мало місце пошкодження зовнішньої 
тепломережі біля житлового будинку, що спричинило витоки теплофікаційної води 
по коробам до підвального приміщення вищевказаного будинку); 

встановлення нових металевих дверей на вході в підвальне приміщення за 
адресою вул. Ніжинська,7 (в ході обстеження за вищевказаною адресою з’ясовано, що 
двері на вході в підвальне приміщення знаходяться в належному стані та на момент 
перевірки зачинені, про що складено відповідний акт, підтверджений заявником); 

проведення робіт з дезінсекції підвального приміщення за адресою 
вул. Виборзька, 55/13 (працівниками підрядної організації ТОВ «Комуналка» 
проведено комплекс робіт по дезінсекції підвального приміщення та складено 
відповідний акт виконаних робіт. У зв’язку з тим, що заявник не був присутній при 
виконанні робіт, в телефонному режимі він не підтвердив виконання звернення); 

інші технічні недоліки стану ліфту по вул. Кудряшова,7 (звернення несвоєчасно 
було знято з контролю через неможливість вчасного проведення обслуговуючим 
підприємством ТДВ «Укрліфтсервіс» робіт із заміни автоматичного вимикача 
ліфтового обладнання, так як на час звернення на складі підприємства автоматичного 
вимикача не було). 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація:  
звернення № Д-5954 від 11.04.2016 – видалення аварійних дерев (працівниками 

КП УЗН Шевченківського району було обстежено зазначену територію на предмет 
визначення обсягів робіт та виконано комплекс робіт із видалення 6 аварійних дерев 
на бульв. Саратівському. На жаль, проінформувати заявника про проведені роботи не 
виявилось можливим з причини недостовірної контактної інформації (невірні: номер 
телефону, адреса). Як результат, заявник не підтвердив виконання); 

звернення № Ч-3147 від 21.04.2016 – прорив труб у підвальному приміщенні 
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будинку на вул. Е. Потьє, 11 (причиною не підтвердження фактичного виконання 
звернення стало виникнення нової аварійної ситуації, а саме 26.04.2016 приблизно о 
20.00 відбувся прорив труби холодного водопостачання. Аварійними службами КП 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району 
м. Києва» та ПАТ «АК «Київводоканал» вночі було перекрито водопостачання на 
квартал. Станом на 27.04.2016 було проведено роботи з ліквідації аварійної ситуації 
працівниками обслуговуючої організації ВОП «Деггярівка» та аварійної служби КП 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. 
Києва», прорив ліквідовано, водопостачання відновлено); 

звернення № 3-3888/1 від 26.04.2016 – відсутність гарячого водопостачання за 
адресою просп. Перемоги, 68/1 (причиною не підтвердження фактичного виконання 
звернення стала незадовільна температура гарячого водопостачання, що не відповідає 
нормативним параметрам. Обслуговуючою організацією ВОП «Дегтярівка» було 
проведено обстеження елеваторних вузлів у вищезазначеному житловому будинку та 
заміри температури на них. В результаті обстеження встановлено, що подача гарячого 
водопостачання до вказаного житлового будинку здійснюється від котельні, яка 
знаходиться на балансі ПАТ «Київенерго», де параметри теплоносія на рамці 
керування не відповідають нормам температурного графіку. Для відновлення якісного 
надання послуг з гарячого водопостачання потрібно підвищити теплові параметри до 
нормативів температурного графіку роботи теплових мереж ПАТ «Київенерго». Для 
вирішення даного питання працівниками обслуговуючої організації надіслано лист 
начальнику ПАТ «Київенерго» з проханням вжити необхідні заходи для вирішення 
питання щодо незадовільної температури ГВП); 

звернення № К-21710/2 від 27.04.2016 – миття вікон у під’ їзді 2 за адресою 
пров. Артилерійський, 1 (у зв’язку з тривалим терміном експлуатації зазначеного 
житлового будинку (будинок 1932 року забудови) віконні рами знаходяться у 
незадовільному технічному стані, вікна є герметично закритими та не відкриваються, 
тому провести їх миття з боку вулиці не можливе. Працівниками обслуговуючої 
організації 27.04.2016 та повторно 28.04.2016 було проведено миття вікон у під’ їзді № 
2 зазначеного житлового будинку зі сторони під’ їзду. Разом з тим, зазначаємо, що 
миття вікон у під’ їздах житлових будинків відповідно до технологічної карти 
відбувається 2 рази на рік); 

звернення № Є-785 від 09.03.2016 – коливання напруги в будинку на 
вул. Печенізькій, 1/7 (працівниками обслуговуючої організації мікрорайону 
«Татарка» було направлено листи РЕМ «Західний» ПАТ «Київенерго» стосовно 
перепаду напруги на вказаний будинок для проведення ремонтних робіт з 
нормалізації напруги. Аварійною службою КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району міста Києва» проведено ремонт 
електрощитової будинку з підключенням до діючих кабелів від збірки ТП-4616 та, 
відповідно, з наступним перепідключенням житлових квартир до діючих ліній 
стояків. Працівниками РЕМ «Західний» виконано ремонт в ТП-4616 та нормалізовано 
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напругу); 

звернення № С-12520 від 06.04.2016 – відсутність гарячого водопостачання за 
адресою вул. Блюхера,12 (через відсутність доступу до більшості квартир будинку 
ремонтні роботи з відновлення гарячого водопостачання провести в короткий термін 
не було можливості); 

звернення № Д-5834 від 08.04.2016 – стихійне сміттєзвалище вздовж будинків на 
вул. Баумана, 65 та вул. Баумана, 67 (комунальними службами району було здійснено 
прибирання вказаної території та усунено зазначені недоліки, що було підтверджено 
фотофіксацією з місця, де виникла проблема. Проінформувати заявника про 
проведені роботи не виявилось можливим через  недостовірну контактну інформацію 
(невірні: номер телефону, адреса). Як результат, заявник не підтвердив виконання); 

звернення № К-15425 від 20.03.2016 – відсутність гарячого водопостачання за 
адресою вул. Лук’янівська, 63 (в зазначеному будинку згорів циркуляційний насос. 
Аварійною службою КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Шевченківського району міста Києва» замовлено та встановлено новий насос. В 
будинку гаряче водопостачання відновлено); 

замовлення № Я-2301 від 20.04.2016 – відновлення гарячого водопостачання за 
адресою вул. Багговутівська, 2/15 б (надавачем послуги з гарячого водопостачання та 
центрального опалення в опалювальний період є приватна котельня «Бонвояж». В 
міжопалювальний період – ПАТ «Київенерго». Але в зв’язку з тим, що процедура 
займає певний період часу, провести перепідключення оперативно не завжди є 
можливим. Керівництвом комунального підприємства неодноразово направлялися 
листи до ПАТ«Київенерго» з проханням провести перепідключення будинків до своїх 
мереж гарячого водопостачання. Проте, ніякої офіційної відповіді не отримали). 

 
8. Якість та рівень організації ярмарків, бал 
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про проведення 
ярмарків у місті Києві», графіка проведення сільськогосподарських ярмарків у місті 
Києві, проведення ярмаркових заходів розпочато з 23 січня 2016 року. 

У січні – квітні поточного року організовано та проведено 777 ярмарків, на яких 
реалізовано 43,2 тис. тонн сільськогосподарської продукції. Реалізація продукції на 
ярмарках здійснювалась через 65121 торгову точку. 

Відповідно до наказу Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 28.04.2015 № 5-з «Про здійснення моніторингу соціально-
економічного розвитку районів міста Києва за показником «Якість та рівень 
організації ярмарків», працівники управління торгівлі та побуту Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва здійснюють чергування та оцінку 
ярмаркових заходів. Відповідно до критеріїв оцінки проведення 
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сільськогосподарських ярмарків найкраща організація ярмарків у квітні 2016 року 
відмічена в Оболонському, Деснянському та Шевченківському районах. 

Низький рівень організації сільськогосподарських ярмарків – у Печерському 
районі.  

 

 
 

9. Якість та своєчасність виконання доручень Київської міської державної 
адміністрації у сфері споживчого ринку, бал 

Оцінювання районних в місті Києві державних адміністрацій за показником 
здійснюється з урахуванням вимог наказу Департаменту промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 28.05.2015 № 7-з. 

У квітні 2016 року всі районні в місті Києві державні адміністрації виконали 
доручення Київської міської державної адміністрації з питань споживчого ринку у 
повному обсязі та у встановлені терміни. 

 
10. Динаміка обсягів заборгованості населення за послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій перед КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду» у поточному році на 1 м кв. загальної площі 
квартир, грн/м кв. 

Оскільки важливим напрямком роботи галузі житлово-комунального 
господарства є зменшення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, 
при оцінці роботи районних в місті Києві державних адміністрацій з березня 2016 
року застосовується показник «Динаміка обсягів заборгованості населення за послуги 
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій перед КП «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду» у поточному році на 1 м. кв. загальної 
площі квартир». Показник відображає приріст поточної заборгованості населення за 
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послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по житловому 
фонду комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі – Послуги) у 
звітному році з розрахунку на 1 м кв. площі квартир, на яку нараховується плата за 
Послуги.  

Оцінка за показником формується за даними моніторингу КП «Головний 
інформаційно-обчислювальний центр» нарахувань населенню та оплати останніми за 
Послуги за січень – квітень 2016 року. Поточна заборгованість за Послуги станом на 
01.05.2016 по м. Києву становить 1,053 грн/м. кв. Застосування даного показника є 
додатковим стимулом для посилення районними в місті Києві державними 
адміністраціями роз’яснювальної роботи з населенням щодо необхідності вчасної 
сплати поточних нарахувань за Послуги, а також покращення рівня надання Послуг.  

Найкращі значення показника в Дарницькому (0,811), Голосіївському (0,907) та 
Деснянському (0,929) районах міста Києва, найгірші значення показника у 
Печерському (1,344) та Шевченківському (1,248) районах міста Києва. 

 

 
З метою зменшення поточної заборгованості населення за Послуги районним в 

м. Києві державним адміністраціям спільно з керуючими компаніями з 

обслуговування житлового фонду району необхідно посилити роз'яснювальну роботу 
з населенням щодо необхідності вчасної сплати поточних нарахувань за Послуги, а 
також покращити рівень та якість надання Послуг. 

 
11. Темп збільшення (зменшення) заборгованості населення з оплати 

житлово-комунальних послуг по комунальним підприємствам житлового 
господарства, у відсотках до початку звітного року, % 

Показник відображає рівень збільшення (зменшення) заборгованості населення 
перед житловими організаціями за житлово-комунальні послуги у відсотках до 
початку звітного року по житловому фонду комунальної власності територіальної  
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громади міста Києва. Оцінка за показником формується за даними моніторингу 
КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр». 

За даними КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» заборгованість 
населення з оплати житлово-комунальних послуг станом на 01.05.2016 становила 
527830,19 тис грн та у відсотках до початку року зменшилась до 88,98%. 

Найкращі значення показника у Подільському (68,122%), Дніпровському 
(78,941%) та Деснянському (79,804%) районах міста Києва. Найгірші значення 
показника у Солом’янському (99,198%) та Оболонському (98,638%) районах міста 
Києва. 

 
 
З метою недопущення погіршення ситуації по розрахунках з оплати житлово-

комунальних послуг районним у м. Києві державним адміністраціям спільно з 

житлово-експлуатаційними організаціями необхідно забезпечити постійне 
проведення роботи у визначених законодавством рамках по сплаті населенням 
заборгованості за послуги та вживати необхідних заходів для недопущення 
збільшення боржників та сум заборгованості за житлово-комунальні послуги. 

 
12. Кількість створених об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків у звітному періоді, од. 
Оскільки важливим напрямом роботи галузі залишається необхідність 

реформування відносин у житловій сфері та створення неприбуткових організацій для 
управління та утримання житлового фонду, при оцінці діяльності районних в місті 
Києві державних адміністрацій застосовується показник «Кількість створених 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у звітному періоді».  

Оцінка по показнику формується за даними моніторингу стану створення ОСББ 
на підставі відповідних звітів районних в місті Києві державних адміністрацій. За 
січень – квітень 2016 року створено 43 ОСББ: по 10 ОСББ у Дарницькому та 
Дніпровському районах; 5 ОСББ у Святошинському районі; по 4 ОСББ у 
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Голосіївському та Печерському районах; по 3 ОСББ у Оболонському та 
Солом’янському районах; по 2 ОСББ у Подільському та Шевченківському районах 
міста Києва.  

Протягом квітня 2016 року створено 27 ОСББ: 7 ОСББ – у Дарницькому районі; 
4 ОСББ – у Дніпровському районі; по 3 ОСББ – в Оболонському, Печерському та 
Солом’янському районах; по 2 ОСББ – у Голосіївському, Святошинському та 
Шевченківському районах; 1 ОСББ – у Подільському районі міста Києва. 

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

З метою створення додаткових стимулюючих факторів функціонування та 
створення ОСББ Київською міською радою прийнято рішення від 26.12.2014 
№ 865/865 «Про затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації 
енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені 
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних 
будинках», яким передбачається запровадження енергозберігаючих заходів у 
будинках ОСББ за рахунок коштів міського бюджету та ОСББ на умовах 
співфінансування.  

Разом з тим, залишається невирішеним питання першочергового виконання 
робіт з капітального ремонту житлового фонду в житлових будинках, де мають 
створюватись ОСББ. 

 
13. Кількість зупинок ліфтів (більше 3-х діб) за винятком ліфтів, що 

увійшли до програми «Ліфт» на заміну чи модернізацію, з розрахунку на 100 
ліфтів, термін експлуатації яких перевищує 25 років по житлових будинках, що 
належать територіальній громаді м. Києва, од. 

Показник відображає рівень забезпечення надійної та безпечної експлуатації 
ліфтового парку в житловому фонді, що належать територіальній громаді м.Києва. 
Значення показника формується за даними моніторингу середньої щоденної кількості 
непрацюючих ліфтів (більше 3-х діб), що здійснюється Департаментом житлово-
комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) за даними об'єднаної диспетчерської системи 
«ГородОК». 

У січні – квітні 2016 року найкращі значення показника відмічено у 
Святошинському (0,076 од.), Шевченківському (0,34 од.) та Печерському (2,212 од.) 
районах міста Києва, найгірші – у Деснянському (31,309 од.) та 
Солом’янському (12,368 од.) районах міста Києва. 

У квітні 2016 року не зафіксовано непрацюючих ліфтів у Печерському, 
Подільському та Святошинському районах. Найбільша кількість зупинок ліфтів у 
Деснянському (24,5 од.) районі. 
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З метою недопущення погіршення ситуації по непрацюючих ліфтах в житловому 
фонді, районними в м. Києві державними адміністраціями спільно з житлово-

експлуатаційними організаціями постійно проводиться робота по виконанню 
планово-попереджувальних та аварійних ремонтів непрацюючих, застарілих та 
фізично зношених ліфтів. 

 
14. Рівень відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів, %  
У січні – квітні 2016 року найкраща ситуація з відновлення благоустрою 

склалася у Шевченківському (81,82%), Печерському (79,59%) та Дарницькому 
(70,83%) районах. Низький рівень відновлення благоустрою зафіксовано у 
Оболонському (41,03%) та Голосіївському (53,44%) районах.  

 

 
 

У квітні поточного року видано 334 аварійних контрольних карток на 
порушення благоустрою у зв’язку з проведенням аварійних робіт на інженерних 
мережах, із них закрито 80 карток, що складає 23,95%. Низький відсоток відновлення 
благоустрою після розриттів зумовлено порушенням умов оплати виконаних робіт 
замовником – ПАТ «Київенерго».   

Довідково: найбільший відсоток закриття аварійних контрольних карток 
спостерігався у Шевченківському (40,91%), Дарницькому (39,13%) та Печерському 
(31,82%) районах, найменше – у Подільському (12,2%) районі. У Деснянському районі 
з 15 відкритих контрольних аварійних карток не закрито жодної аварійної 
контрольної картки.  

 
15. Кількість адміністративних протоколів, складених на порушників 

Правил благоустрою міста Києва працівниками відділу контролю за 
благоустроєм району з розрахунку на одного інспектора, од. 

У січні – квітні 2016 року на порушників Правил благоустрою міста було 
складено 1347 протоколів про адміністративні правопорушення, що на 203 протоколів 
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менше ніж в березні, із них 483 протоколи за порушення санітарного стану, 262 –  за 
самовільні роботи, 92 – з утримання зелених насаджень, 21 – з відновлення 
благоустрою після розриттів, 27 – щодо перевірки законності розміщення тимчасових 
споруд, 15 – з утримання будівель, 5 – з утримання доріг, 251 – за інші виявлені 
недоліки. 

Найбільшу кількість адміністративних протоколів на порушників Правил 
благоустрою міста Києва з розрахунку на одного інспектора у січні – квітні 2016 року 
складено працівниками відділу контролю за благоустроєм Голосіївського (183,75 од.) 
та Святошинського (180,75 од.) районів, найменшу – Дніпровського (61,30 од.) та 
Печерського (86,95 од) районів. 

У квітні 2016 року щодо кількості складених протоколів про адміністративні 
правопорушення з розрахунку на одного інспектора на порушників Правил 
благоустрою міста Києва лідируючі позиції зайняли Деснянський (52,25 од.), 
Святошинський (48,25 од.) та Дарницький (44,0 од.) райони. Низькі показники в 
порівнянні з іншими районами в Оболонському (25,25 од.) та Печерському (26,5 од.) 
районах. 

 

 
 
16. Кількість демонтованих КП «Київблагоустрій» МАФів в районах міста 

згідно з базою «Контора» КП «Київблагоустрій», од. 
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2015 № 252 «Про комплекс 
організаційних заходів щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд 
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для 
здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» на території районів проводиться 
демонтаж тимчасових споруд, які відсутні в матеріалах єдиної цифрової 
топографічної основи території м. Києва та власники яких не сплатили пайову участь 
в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва. 
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Інформація про демонтаж МАФів в районах міста заноситься до єдиної бази 
«Контора» КП «Київблагоустрій» та здійснюється укомплектованими бригадами КП 
«Київблагоустрій» на договірних умовах з підприємствами. Окрім того, вживаються 
заходи (вносяться попереджувальні приписи та складаються протоколи про 
адміністративне порушення), що змушує підприємців без дозвільних документів 
здійснювати самовивіз власних МАФів або отримувати дозвільні документи. 

За січень – квітень 2016 року найбільшу кількість МАФів демонтовано у 
Голосіївському (191 од.), Печерському (187 од.) та Оболонському (176 од.) районах, 
найменшу – у Подільському (67 од.) та Деснянському (82 од.) районах. 

 
Довідково: у квітні 2016 року в районах міста демонтовано 249 незаконно 

розміщених МАФів. Найбільшу кількість демонтовано МАФів у Дніпровському 
(59 од.), Оболонському (46 од.) та Голосіївському (41 од.), найменшу – у 
Подільському (5 од.) та Печерському (8 од.) районах. 

 
17. Кількість висаджених квітів в місцях загального користування (КП 

«Управління зелених насаджень», Керуюча компанія з управління та 
обслуговування житлового фонду), тис. шт. 

Оцінка  діяльності районних в м. Києві державних адміністрацій по зазначеному 
показнику проводиться з квітня 2016 року.  

У квітні в районах міста в місцях загального користування висаджено / висіяно 
більше 3058 тис. шт. квітів, із них 2379 тис. шт. районними КП УЗН 
КО «Київзеленбуд». Найкращих результатів за показником досягли у Солом’янському 
(852,2 тис. шт.), Святошинському (490,6 тис. шт.), у Деснянському (433,8 тис. шт.) та 
Подільському (401 тис. шт.) районах, найменше – у Дніпровському (25,4 тис. шт.) та 
Печерському (53,0 тис. шт.) районах. 
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18. Відсоток відремонтованого твердого покриття доріг, тротуарів та 

внутрішньоквартальних проїздів до запланованого (при наявності 
фінансування), % 

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у січні – квітні 
2016 року ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій (де 
замовником визначено комунальну корпорацію «Київавтодор») не виконувався. 

 
19. Заборгованість із виплати заробітної плати в бюджетних установах та 

організаціях, а також на комунальних підприємствах, які передані до сфери 
управління районних в місті Києві державних адміністрацій, тис. грн 

Згідно з останніми статистичними даними на 01.04.2016 в місті Києві мала місце 
заборгованість із заробітної плати на 2 комунальних підприємствах, які передані до 
сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, а саме: 

КП «Автотранспортне підприємство Оболонського району м. Києва» – 97 тис. 
грн. Борг виник у зв’язку з несвоєчасним надходженням коштів за надані послуги. 
Найбільшими дебіторами є Оболонська РДА, КП «Оболонь-Ліфтсервіс» тощо.  

Комунальне підприємство «Оболонь-ліфтсервіс» – 1042,3 тис. грн. Борг виник у 
зв’язку з несвоєчасним надходженням коштів за виконані роботи. Найбільшими 
дебіторами є КП «Житлосервіс «Приозерне», КП «Житлосервіс «Куренівка», КП 
«Житлосервіс «Оболонь». Станом на 25.04.2016 заборгованість зменшена на 
179,4 тис. грн. 

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

«Картка киянина» громадян, % 
Правлінням Національного банку України банк-емітент проекту «Картка 

киянина» ПАТ «КБ «Хрещатик» віднесено до категорії неплатоспроможних, в 
зазначеному банку введено тимчасову адміністрацію. 
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Згідно з рішенням Київської міської ради від 17.04.2013 № 104/9161 «Про 
запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки 
«Картка киянина» (зі змінами), реєстрацію, облік та видачу карток за зверненнями 
громадян здійснюють банківські установи – учасники проекту «Картка киянина».  

На теперішній час реєстрацію, облік та видачу карток «Картка киянина» 
здійснює ПАТ «Державний ощадний банк України» без ідентифікації пільгової 
категорії та активації соціального додатка картки. Для ідентифікації пільгової 
категорії та активації соціального додатку картки банк передає відповідний комплект 
документів до органів соціального захисту населення.  

Враховуючи вищевикладене, Департамент соціальної політики виконавчого 
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) не надав інформацію про 
відсоток виданих карток до зареєстрованих громадян в системі «Картка киянина». 

 
21. Відсоток обстежених сімей соціальними інспекторами з метою 

підтвердження права на призначення допомоги (у тому числі житлових субсидій) 
із загальної кількості сімей, яким призначено допомогу, % 

Пунктом 3 Положення про головного державного соціального інспектора та 
державного соціального інспектора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.08.2001 № 1091 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
25.08.2004 № 1098), передбачено, зокрема, що головний державний соціальний 
інспектор та державний соціальний інспектор:  

перевіряють достовірність та повноту інформації про доходи і майновий стан 
осіб, які входять до складу сім’ ї, що звертається за призначенням державної 
соціальної допомоги; 

проводять вибіркові перевірки особових справ одержувачів державної соціальної 
допомоги за рішенням керівника відповідного органу соціального захисту населення 
або його заступника та інше. 

У всіх районах відсоток обстежених сімей соціальними інспекторами з метою 
підтвердження права на призначення допомоги (у тому числі житлових субсидій) із 
загальної кількості сімей, яким призначено допомогу, станом на 01.05.2016 склав 
100 %. 

 
22. Відсоток кількості призначених справ до кількості звернень за 

призначенням житлової субсидії, % 
Аналіз роботи управлінь праці та соціального захисту населення районних в 

місті Києві державних адміністрацій засвідчив, що найбільша кількість звернень 
громадян за призначенням житлової субсидії у звітному періоді у Деснянському 
районі (7983 звернення), найменша – у Печерському районі (1627 звернень).  

Відсоток кількості призначених справ до кількості звернень за призначенням 
житлової субсидії станом на 01.05.2016, як і в попередньому періоді оцінки, становив 
у всіх районах 100%, окрім Голосіївського району (111%). У даному районі кількість 
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сімей, яким призначено субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, 
перевищила звернення, так як заяви надані в кінці січня 2016 року, а розрахунки 
проведені у лютому 2016 року. 

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

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

Проведена районними у м. Києві державними адміністраціями у І кварталі 2016 
року робота щодо отримання нарахованих коштів за передачу комунального майна в 
орендне користування і погашення орендарями заборгованості з нарахованих 
орендних платежів сприяла виникненню тенденції щодо повільного зменшення боргів 
орендарів перед балансоутримувачами приміщень комунальної власності. Так, за 
результатами діяльності на 01.04.2016 середній по місту темп зростання (зменшення) 
обсягу заборгованості по платі за здачу в оренду нежитлової площі, переданої до 
сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, склав 99,7%.  

В звітному періоді чотири райони м. Києва спромоглися забезпечити темп 
зменшення обсягу заборгованості з орендних платежів, що вказує на активізацію 
претензійно-позовної роботи, а саме: Дарницький (79,3%), Деснянський (86,8%), 
Подільський (96,2%) та Святошинський (97,6%) райони.  

Найгірші показники зафіксовані в Печерському (111,4%) та Оболонському 
(110,5%) районах столиці. 

 

 
 
24. Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої у звітному 

періоді відповідного року, % (щоквартально) 
В звітному періоді отримана орендна плата, в яку входить і погашена 

заборгованість з орендних платежів минулих періодів, в цілому по місту склала 97% 
до загальної суми нарахованої орендної плати. 

Порівняльний аналіз співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої у 
звітному періоді свідчить, що лише два райони забезпечили ефективну роботу щодо 
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отримання нарахованої орендної плати та погашення існуючих боргів, це Деснянський 
(116,7%) та Святошинський (103,4%) райони столиці. В інших районах показники 
співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої у звітному періоді 
варіювали від 85,6% в Оболонському до 99,7% у Подільському районах міста. 

 

 
Основні негативні фактори, що впливають на розмір надходжень орендної 

плати та зростання заборгованості з орендних платежів за здачу нежитлової площі 

комунальної власності територіальної громади м. Києва: 

у зв’язку з проведенням організаційно-правових заходів по виконанню рішення 
Київради від 09.10.2014 № 270/270 «Про удосконалення структури управління 
житлово-комунальним господарством міста Києва» налагоджена робота 
новостворених керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів міста 
Києва. В таких районах, як Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, 
Оболонський, Подільський та Святошинський, борги з орендних платежів 
залишаються на балансі попередніх підприємств, які підлягали реорганізації у нові 
компанії. У зв’язку з цим невирішеними залишається питання визначення 
правонаступників таких боргів; 

зниження попиту на оренду нерухомого майна та звільнення орендованих площ 
орендарями у зв’язку з проведенням нової оцінки об'єктів оренди та попереднього 
розрахунку орендної плати; 

більшістю діючих договорів оренди передбачено сплату орендної плати 
щомісячно не пізніше 20 числа наступного місяця, в зв’язку з чим більшість орендарів 
погашають поточний борг в наступному за звітним кварталом місяці. 

Зменшення надходжень орендної плати та збільшення боргів з її сплати 
обумовлено зниженням платоспроможності орендарів у зв’язку з економічною 
ситуацією в країні, а також умовами договорів оренди щодо сплати орендної плати. 

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

З метою покращення ситуації в районах та розв'язання наявних проблем за 

визначеною сферою відповідним структурним підрозділам виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) необхідно: 

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

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

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

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

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

Києва (без трансфертів), у відсотках до попереднього року 
У січні – квітні 2016 року всі без виключення райони міста забезпечили приріст 

доходів загального фонду бюджету в порівнянні із відповідним періодом 
попереднього року. При цьому, найвищий темп зростання доходів загального фонду 
бюджету міста обчислено в Оболонському (163,5%), Дарницькому (158,5%) та 
Святошинському (158,3%) районах. Найменші значення показника зафіксовані в 
Шевченківському (126,8%) та Дніпровському (138,5%) районах столиці. 

Зниження темпу росту загального фонду бюджету міста Києва по Дніпровському 
району пов’язане із зниженням темпу росту надходжень податку на доходи фізичних 
осіб, яке пояснюється тим, що у січні – квітні 2015 року ПАТ «Закритий 
недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Рітейл еквіті фонд» 
виплачував дивіденди засновнику, відповідно, було нараховано та сплачено податку 
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на доходи фізичних осіб у сумі 64932,5 тис. грн, у січні – квітні 2016 року сплачено 
лише 1712,8 тис. грн.  

Крім того, в ході міграції у 2016 році на облік до інших ДПІ перейшла низка 
підприємств району, які протягом січня – березня 2015 року сплатили податок на 
доходи фізичних осіб до бюджету у сумі 13255,0 тис. грн. Також відбулось 
зменшення платежів по податку на прибуток. Так, у березні 2015 року «Моторне 
(транспортне) страхове бюро України» одноразово сплатило 140184,5 тис. грн, так 
само, представництво «Далековод Д.Д.» сплатило 26500 тис. грн. У квітні поточного 
року аналогічні платежі відсутні.  

На зниження темпу росту доходної частини бюджету м. Києва по 
Шевченківському району за січень – квітень 2016 року в порівнянні з відповідним 
періодом минулого року вплинула міграція 97 бюджетоутворюючих підприємств до 
інших районів міста Києва. За оперативними даними, за січень – квітень 2016 року 
втрати по надходженнях податку на доходи фізичних осіб склали близько 
75,8 млн грн, в тому числі 30,4 млн грн (40%) відрахувань до бюджету м. Києва та 
45,4 млн грн (60%) відрахувань до Державного бюджету України.  

Також в звітному періоді не надійшла значна частина коштів від банківських 
установ, що спричинено зняттям коштів громадянами із депозитних рахунків банків. 
В результаті цього значно скоротилися відрахування банківських установ за 
оподаткування депозитів фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб з депозитів) 
та оподаткування депозитів (податок на доходи фізичних осіб з відсотків на 
депозити), що складає близько 19,0 млн грн (в тому числі 7,6 млн грн – відрахування 
до бюджету міста, 11,4 млн грн – відрахування в Державний бюджет України). 

 

 
 

*    * 
* 
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Відповідно до методики оцінки діяльності районних в місті Києві державних 

адміністрацій за окремими показниками, визначеної в окремому дорученні 
Київського міського голови від 01.04.2015 № 9482, на другому етапі визначалась 
підсумкова оцінка району, як середнє арифметичне суми оцінок показників, та місце 
кожного району.  

За результатами оцінки за січень – квітень 2016 року визначено 3 групи районів: 
І група – райони, які за результатами оцінки посідають 1–3 місця: 

Святошинський, Дарницький, Голосіївський.  
ІІ група – райони, що посіли 4–8 місця: Шевченківський, Деснянський, 

Подільський, Солом’янський та Оболонський.  
ІІІ група – райони, які за розрахунками посіли 9–10 місце: Печерський та 

Дніпровський. 
 

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

 

Районна у 
місті Києві 
державна 

адміністрація 

січень – 
грудень 
2015 р. 

січень 
2016 р. 

січень – 
лютий 
2016 р. 

січень – 
березень 
2016 р. 

січень – 
квітень 
2016 р. 

Відхилення 
місця у 

порівнянні з 
попереднім 

періодом оцінки 
Голосіївська 3–4 3 3 4 3 +1 
Дарницька 6 2 2 3 2 +1 
Деснянська 3–4 9 5–6 8 4–5 +4 
Дніпровська 10 10 10 10 9–10 +1 
Оболонська 9 7–8 5–6 6 8 -2 
Печерська 5 7–8 9 9 9–10 0 
Подільська 8 4 4 2 6 -4 
Святошинська 1 1 1 1 1 0 
Солом'янська 7 6 8 7 7 0 
Шевченківська 2 5 7 5 4–5 +1 

 


