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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 (зі змінами від 14.07.2016 
№ 9482/329-2015).  

Щомісячна оцінка проводиться на підставі відомостей структурних підрозділів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
та комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва». 

Оцінювання діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій за січень 
– вересень 2016 року проведено за 16 показниками.  

Оскільки, пропозицією Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища показник  «Рівень відновлення благоустрою в місцях 
аварійних розриттів» визначено інформаційно-довідковим (до розблокування рахунків 
ПАТ «Київенерго»). 

Крім того, при здійсненні оцінки районів та їх ранжування за січень – вересень 
2016 року не враховано щоквартальні показники:  

«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, %»; 

«Співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої у звітному періоді 
відповідного року, %». 

На першому етапі оцінки здійснено ранжування районів за значеннями окремих 
показників. Результати розрахунків наведено у Додатку. 

 
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 – вересень 2016 року 

здійснювалися, виходячи з показників Програми економічного і соціального розвитку 

м. Києва на 2016 рік, затверджених рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 

№ 60/60 (із змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 22.07.2016 

№ 848/848).  

Районним в місті Києві державним адміністраціям на капітальні видатки 

(капітальні вкладення та капітальний ремонт) передбачено асигнування з бюджету 

міста Києва у сумі 948,0 млн грн, з яких станом на 01.10.2016 освоєно 439,6 млн грн, 

що становить 46,4% суми, передбаченої на 2016 рік.  
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Протягом звітного періоду роботи з капітального будівництва та капітального 

ремонту проводилися усіма райдержадміністраціями. Найвищий відсоток освоєння 

капітальних видатків обчислено у Голосіївської (59,6%) та Оболонської (53,5%) 

райдержадміністрацій, найнижчий – у Дарницької та Печерської райдержадміністрацій 

(35% та 39,3%, відповідно). 

 
 

Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на капітальні видатки 

передбачено 142,0 млн грн (336 об’єктів), в тому числі на капітальні вкладення 

60,4 млн грн (13 об’єктів) та капітальний ремонт 81,6 млн грн (323 об’єкти), з яких 

станом на 01.10.2016 освоєно 35% запланованої річної суми або 49,7 млн грн, що 

становить 11,3% загального обсягу освоєних капітальних видатків по місту. Кількість 

об’єктів, по яких розпочато роботи, становить 178 одиниць (або 53,1% кількості 

об’єктів району, на яких повинні виконуватися роботи у звітному періоді), в тому числі 

розпочато роботи по 8 об’єктах, для яких передбачені капітальні вкладення (66,7% 

кількості передбачених в поточному році об’єктів капітальних вкладень) та по 170 

об’єктах, для яких передбачено капітальний ремонт (52,6% запланованої кількості 

об’єктів капітального ремонту). 

Найменший рівень освоєння капітальних видатків Дарницькою районною в місті 

Києві державною адміністрацією обумовлений: 

наявністю затвердженого документу про необхідність виконання робіт лише у 

33,3% кількості об’єктів ПВР (2 об’єкти з 6 об’єктів ПВР, передбачених на 2016 рік); 

укладенням договорів лише по 198 об’єктах капітального ремонту з 323 (61,3% 

кількості об’єктів капітального ремонту району); 

заключенням договорів лише по 4 об’єктах проектно-вишукувальних робіт з 6 

(66,7% кількості об’єктів проектно-вишукувальних робіт району); 

укладенням договорів лише по 6 об’єктах будівництва з 7 запланованих на 

2016 рік (85,7% кількості об’єктів будівництва району). 
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4 
 

Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на капітальні видатки 

передбачено 53,3 млн грн (137 об’єктів, для яких передбачено капітальний ремонт), з 

яких станом на 01.10.2016 освоєно 39,3% запланованої річної суми або 21,0 млн грн, 

що становить 4,78% загального обсягу освоєних капітальних видатків по місту. 

Кількість об’єктів, по яких розпочато роботи, становить 70 одиниць (або 51,1% 

кількості об’єктів району, на яких повинні виконуватись роботи у звітному періоді). 

Низький рівень освоєння капітальних видатків Печерською районною в місті 

Києві державною адміністрацією обумовлений: 

укладенням договорів лише по 62 об’єктах з 137 (45,3% загальної кількості 

об’єктів капітального ремонту району); 

на об’єкті, який потребує проведення тендерів в поточному році, не проведено 

електронних закупівель, що пов’язано із зволіканням у визначенні підрядної 

організації.  

Районним в місті Києві державним адміністраціям необхідно:  

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. 

 

2. Кількість наданих адміністративних послуг через районні центри надання 

адміністративних послуг на 10 тисяч осіб наявного населення, од. 
У вересні поточного року у порівнянні із попереднім звітним періодом у всіх 

районах ЦНАП спостерігалося зростання показника, що пов'язано із сезонним 

збільшенням кількості звернень до районних ЦНАП. 

Найбільшу кількість послуг через районні центри надання адміністративних 

послуг на 10 тисяч осіб наявного населення було надано Печерським (375 од.) та 

Голосіївським (305 од.) ЦНАП, найменшу – Дніпровським (161 од.) та Деснянським 

(165 од.) ЦНАП. 



5 
 

 
Довідково: у січні – вересні 2016 року найбільшу кількість адміністративних 

послуг через районні центри надання адміністративних послуг на 10 тисяч осіб 

наявного населення надано Печерським ЦНАП (2343 од.), найменшу – Деснянським 

(917 од.) та Дніпровським (945 од.) ЦНАП. 

 

3. Загальна кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора 

районних центрів надання адміністративних послуг, од. 
У вересні 2016 року зростання показника спостерігалося у всіх ЦНАП, що 

пов'язано із сезонним збільшенням загальної кількості звернень до ЦНАП. 

Майже вдвічі зросло навантаження на 1 адміністратора у Голосіївському (1082 од. 

проти 515 од. у серпні 2016 року) та Солом’янському (1399 од. проти 700 од.) ЦНАП. 

Найбільше навантаження на одного адміністратора районних центрів надання 

адміністративних послуг зафіксовано у Солом’янському (1399 од.) та Дніпровському 

(1144 од.) ЦНАП, найменше – у Подільському (702 од.) та Оболонському (761 од.) 

ЦНАП. 
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4. Оцінка якості роботи з надання адміністративних послуг відділами 

(центрами) надання адміністративних послуг, бал 
У вересні 2016 року найбільшу кількість балів отримали Дарницький та 

Подільський ЦНАП (по 100 балів), в яких надаються усі супутні послуги, є можливість 

попереднього запису на прийом, час очікування триває до 10 хвилин, а також наявні 

дитячі куточки та відсутні негативні відгуки заявників.  

Найменшу кількість балів отримав Дніпровський ЦНАП (45 балів), в якому 

середній час очікування в черзі тривав 30 і більше хвилин, що не додало жодного балу 

до загального підсумку оцінювання ЦНАП за цим показником.  

У звітному періоді, як і у минулому місяці, не було забезпечено надання послуги з 

ксерокопіювання у Оболонському та Печерському ЦНАП. 

У вересні 2016 року внаслідок наявності негативних відгуків заявників про роботу 

Деснянського та Шевченківського ЦНАП (до 10%), їх результат було зменшено на 1 

бал.  

 
 

5. Рівень виконання звернень громадян з питань споживчого ринку в розрізі 

районних у місті Києві державних адміністрацій 
За проведеною КБУ «Контактний центр міста Києва» оцінкою діяльності 

районних в місті Києві державних адміністрацій у вересні 2016 року високий рівень 

виконання звернень громадян з питань споживчого ринку в розрізі районних у місті 

Києві державних адміністрацій забезпечили Святошинський (54,6%) та Оболонський 

(52,55%) райони, найнижчий – Дарницький (13,17%) та Деснянський  (25,66%) райони. 
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Однак, КБУ «Контактний центр міста Києва» не надано пояснення щодо причин, 

які зумовили низькі показники по районах, та пропозиції щодо прийняття оперативних 

управлінських рішень для їх розв’язання. 

 

6. Рівень виконання звернень громадян з питань житлового господарства в 

розрізі районних у місті Києві державних адміністрацій. 
Найвищий рівень виконання звернень громадян з питань житлового господарства 

досягнуто Святошинською (89,17%) та Дніпровською (72,69%) районними в місті 

Києві державними адміністраціями, найнижчий – Голосіївською (27,74%) та 

Подільською (34,71%) районними в місті Києві державними адміністраціями.  

 

 
За інформацією Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації у 

результаті аналізу звернень громадян встановлено, що проблемними питаннями, 

порушеними у зверненнях громадян щодо питань житлово-комунального 

господарства, залишаються:  

16 звернень – інші технічні недоліки стану ліфту (по суті звернення-скарги на 
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часті зупинки ліфтів. Оскільки ліфти вичерпали свій термін експлуатації, вони часто 

виходять з ладу, для сталої їх роботи необхідно провести модернізацію/заміну, що є 

роботами капітального характеру); 

32 звернень – незадовільний стан кнопок ліфту (виконання звернень затримується 

через тривалий термін експлуатації та замовлення запчастин за кордоном); 

3 звернення – технічне обслуговування житлових будинків: ремонт поручнів, 

ґанків, водостічних труб тощо (2 звернення (за однією адресою – фактичне виконання 

потребує більшого часу для вирішення); 1 звернення – проведення робіт з пошуку 

несанкціонованого використання електроенергії ускладнюється через відсутність 

доступу до квартирних електрощитів); 

1 звернення – відсутність освітлення (освітлення відсутнє через самовільне 

перепланування мешканцями поверху стелі сходових клітин, чим перекрили доступ 

обслуговуючій організації до інженерних мереж). 

За інформацією Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у 

результаті аналізу звернень громадян встановлено, що проблемними питаннями, 

порушеними у зверненнях громадян щодо питань житлово-комунального 

господарства, залишаються: 

5 звернень – усунення прориву труби в підвальному приміщенні будинку 

(ремонтні роботи було проведено вчасно, але очікуваного результату не дали); 

3 звернення – освітлення сходових клітин (термін робіт було перенесено у зв’язку 

із закупівлею технічних матеріалів); 

2 звернення – прибирання та санітарний стан території (вивезення твердого 

побутового сміття було виконано згідно з графіком (замовлення спецтехніки)); 

2 звернення – відсутність ХВП (через зношеність транзитної магістралі, яка 

перебуває на балансі ПАТ «Київводоканал», відбуваються відключення ХВП); 

1 звернення – проведення ремонту водостічної труби за адресою 

вул. Кирилівська, 124 (термін робіт було перенесено у зв’язку із закупівлею 

матеріалів); 

1 звернення – проведення ремонту сміттєпроводу за адресою вул. Кирилівська, 

117 (термін робіт було перенесено у зв’язку із закупівлею матеріалів); 

1 звернення – незадовільна робота кнопок виклику/наказу у ліфтах (термін робіт 

було перенесено, у зв’язку із закупівлею технічних матеріалів). 

Проблемні питання, порушені у зверненнях громадян щодо питань житлово-

комунального господарства по інших районах: 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація: 

2 звернення – ремонт та обслуговування водостічних труб (1 звернення –  надано 

роз’яснення заявнику стосовно незручностей для проживання від роботи закладу 

ресторанного господарства «Галина», направлено лист до директора щодо перекриття 



9 
 
водостоку; 1 звернення –  направлено лист до депутата Київської міської ради, щодо 

проведення робіт з очищення водозливу по вул. Руденко, 6-А та винесення даного 

питання на сесію Київської міської ради); 

2 звернення – відсутність освітлення у під’ їзді (станом на 04.10.2016 освітлення 

виконано в повному обсязі, складено акт виконаних робіт); 

1 звернення – технічне обслуговування систем теплопостачання (03.10.2016 

комісією ЖЕД-203 спільно з мешканцями складено та підписано акт ненадання 

доступу до квартири по причині відсутності власника квартири вдома).  

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація: 

1 звернення – відсутність ГВП (просп. Маяковського, 89  – у телефонній розмові з 

працівником УЖКГ заявниця підтвердила, що подачу ГВП відновлено, але група 

продзвону перевірила даний факт у двох інших квартирах в різних під’ їздах); 

5 звернень – відсутність освітлення у під’ їзді за відсутності/несправності 

лампочок (вул. Волкова, 6/55, вул. Милославська, 35, просп. Маяковського, 74/9, 

вул. Бальзака, 61, під’ їзд 5 – освітлення відновлено вчасно, але заявника не 

задовольнила якість виконання робіт; вул. Сабурова 11-А, під’ їзд 2. Відсутність 

освітлення пов’язана з кражею світлодіодів невідомими особами); 

4 звернення – прибирання та санітарний стан територій (просп. Маяковського, 62, 

вул. Шолом-Алейхема 8-А, під’ їзд 5, вул. Попудренко, вул. Жукова, 27 – прибирання 

території проведено вчасно, але заявника не задовольнила якість виконання робіт); 

1 звернення – прорив труб у квартирі чи будинку (просп. Маяковського, 8-В  – 

при обстеженні квартири заявниці, технічного поверху та покрівлі над квартирою 

слідів затікання через дах не виявлено); 

2 звернення – інші технічні недоліків стану ліфту (вул. Радунська, 38 – 

працівниками обслуговуючої організації ТОВ «Майстерліфт» виконані роботи з 

відновлення роботи ліфту, проте заявника не задовольнила якість виконання робіт); 

1 звернення – ремонт та заміна вхідних дверей (просп. Маяковського, 59 – роботи 

по ремонту стіни вхідних дверей проведено вчасно, але заявника не задовольнила 

якість виконання робіт); 

1 звернення – незадовільне розташування сміттєвих контейнерів та урн для сміття 

(вул. Цвєтаєвої, 8-А – спеціальні огородження для сміттєвих баків встановлені, заявник  

виконання підтвердив, але на сайті присвоїв статус «не виконано» паралельно 

порушивши нові проблемні питання);  

1 звернення – незадовільний стан кнопок виклику/наказу ліфту (вул. Курчатова, 7 

– кнопка ліфта відремонтована вчасно, але заявника не задовольнила якість виконання 

робіт); 

3 звернення – прибирання приміщень (вул. Шолом-Алейхема, 24 – прибирання 

території проведено вчасно, але заявника не задовольнила якість виконання робіт; 
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вул. Мілютенка, 1 – прибирання сходових клітин та підвального приміщення виконано 

вчасно, заявник особисто підписав «Акт виконаних робіт», але на сайті через декілька 

годин з невідомих причин присвоїв статус «не виконано»); 

1 звернення – незадовільне освітлення в приміщеннях ліфтів 

(просп. Маяковського, 63-А – лампочку замінили вчасно, але з’ясувалося, що 

причиною незадовільного освітлення є затемнена кришка, яка закриває 

освітлювальний прилад (провели також заміну кришки); 

1 звернення – ремонт і обслуговування сміттєпроводів та сміттєзбірників в 

приміщенні (вул. Братиславська, 26 – прибирання та дезінсекцію проведено вчасно, але 

заявника не задовольнила якість виконання робіт); 

1 звернення – проведення дезінсекції (вул. Шолом Алейхема, 24 – роботи з 

дезінсекції виконані вчасно, але заявника не задовольнила якість виконання робіт); 

4 звернення – утримання підвалів, колясочних технічних поверхів 

(просп. Маяковського, 69 – двері, які ведуть на технічний поверх закрито, але заявника 

не задовольнила якісь замка, який був встановлений на дверях технічного поверху; 

просп. Маяковського, 12, під’ їзд, 7 – проведено чистку підвалу, але стався прорив 

гарячої води; вул. Лісківська, 5, під’ їзд, 1 – роботи по заміні вентилів ГВП та ХВП 

виконано вчасно, проте заявника не задовольнила якість виконання робіт; 

вул. Курчатова, 11 – ущільнення дверей виходу на горище не виконано, потребується 

залучення додаткових коштів). 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: 

4 звернення – утримання підвалів, колясочних, технічних поверхів (комунікації та 

інженерні мережі будинків застарілі, жодного разу не проводився їх капітальний 

ремонт, який мав виконуватися за рахунок цільового фінансування з міського 

бюджету. ЖЕД здійснюють часткові ремонтні роботи для ліквідації аварійних ситуацій 

у будинках); 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація: 

3 звернення – технічне обслуговування систем тепло-, водопостачання та 

водовідведення (вул. Приозерна, 12-А – стався прорив труби гарячого водопостачання 

у підвальному приміщенні, через що у будинку розповсюджувався неприємний запах 

та пар. Ремонту труби виявилося недостатньо, через що звернення отримало статус «не 

виконано». Працівниками ЖЕД проведено заміну засувки та усунуто протікання; 

вул. Йорданській, 4-Б – відбувався підміс води у під’ їзді №1. З крану холодного 

водопостачання текла гаряча вода. Тривалий час не було можливості обстежити стояк, 

для визначення причин підмісу; вул. Рокосовського, 4-А – відбувалося підтікання в 

підвалі. Для  обстеження тривалий час не було доступу до квартири. У зв’язку з цим 

звернення отримало статус «не виконано»); 

1 звернення – відсутність ХВП по стояку за адресою вул. Героїв Сталінграду 42-В 
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(в під’ їзді №3 тривалий час не було холодного водопостачання по стояку кухні, 

оскільки не було можливості обстежити стояк по всіх квартирах. У зв’язку з цим 

звернення отримало статус «не виконано»); 

2 звернення – утримання підвалів, колясочних, технічних поверхів 

(просп. Оболонський, 12, під’ їзд №5 – невідомими особами демонтовано замок на 

технічний поверх та викрадено ліфтове обладнання. Працівниками ЖЕД-504 

встановлено додатковий замок. На даний час питання вирішено; просп. Оболонський, 

10-Б – неприємний запах з підвального приміщення. Дана проблема була пов’язана з 

проривом труб у підвалі. Прорив оперативно ліквідовано, але для усунення 

неприємного запаху потрібен додатковий час); 

1 звернення – ремонт та обслуговування сміттєпроводів та сміттєзбірників по 

вул. Героїв Дніпра 26, під’ їзд №1 (на першому поверсі необхідно провести ремонт 

сміттєпроводу. Статус «не виконано» дане звернення отримало у зв’язку з 

необхідністю додаткового часу для закупівлі необхідних матеріалів); 

3 звернення – відсутність освітлення у під’ їзді за відсутності/несправності 

лампочок (працівниками ЖЕД-509 обстежено загальний коридор 2 поверху 1 під’ їзду 

житлового будинку по вул. Героїв Дніпра, 38. Встановлено, що біля ліфта над 

електрощитом знаходиться точка освітлення, яка вмикається оператором у вечірні 

години згідно з графіком. Квартири №7 та № 8 відокремилися від загального коридору 

тамбурними дверима, які встановлені мешканцями самостійно. Територія біля квартир 

№7 та №8 за тамбурними дверима ЖЕД-509 не обслуговується. Заявниці було надано 

відповідне пояснення і статус «не виконано» з даного звернення було знято; 

вул. Озерна 12,  під’ їзд №2 – відновлено освітлення на всіх сходових клітинах, але на 

деяких поверхах було викрадено лампочки. Після повторного відновлення статус «не 

виконано» було знято з даного звернення; вул. Олександра Архипенка, 4 – освітлення 

підключено до датчика освітленості, освітлення сходових клітин вмикається та 

вимикається не диспетчером, а автоматично через обладнання датчика. Цілодобове 

освітлення сходових клітин даного будинку було пов’язане з виходом з ладу датчика 

освітлення); 

1 звернення – відсутність ГВП по стояку за адресою вул. Героїв Дніпра, 19 

(аварійною службою вчасно проведено ремонт труби гарячого водопостачання, але в 

той же час сталася аварія на мережі, що обслуговується ПАТ «Київенерго», через що 

звернення отримало статус «не виконано»). 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація: 

1 звернення – освітлення у під’ їзді (не виконано, оскільки на момент перевірки 

виконання звернення відділом зворотного зв’язку виник збій в роботі дистанційного 

обладнання оперативно-диспетчерської служби «Городок» та освітлення у під’ їзді  

було відсутнє);  
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1 звернення – освітлення у під’ їзді (не виконано у зв’язку з не підтвердженням 

заявника його виконання); 

1 звернення – проведення перерахунку плати за житлово-комунальні послуги 

(заявнику своєчасно надано роз’яснення з приводу порушеного питання. Не виконано, 

отримана відповідь не задовольнила заявника); 

1 звернення – неприємний запах з підвального приміщення (не виконано у зв’язку 

з не підтвердженням заявника його виконання); 

2 звернення – проведення дезінсекції у підвальному приміщенні житлового 

будинку (не виконано, не підтверджено виконання заявниками);  

7 звернень – прибирання під'їзду та прибудинкової території (не виконано у 

зв’язку з не підтвердженням заявниками їх виконання); 

1 звернення – прибирання сходової клітини у житловому будинку (не виконано у 

зв’язку із помилковим встановленням заявником статусу «не виконано»); 

1 звернення – скління вікон у під’ їзді (не виконано у зв’язку з не підтвердженням 

заявника його виконання); 

2 звернення – незадовільний вивіз сміття з контейнерів (заявникам своєчасно 

надано роз’яснення з приводу порушеного питання. Не виконано, отримана відповідь 

не задовольнила заявника); 

1 звернення – прибирання сміття на піддашку (не виконано у зв’язку з не 

підтвердженням заявника його виконання); 

1 звернення – заміна контейнерів (не виконано, заміна контейнерів відноситься до 

компетенції КП «Київкомунсервіс»); 

1 звернення – технічний стан трубопроводу опалення (заявнику своєчасно надано 

роз’яснення з приводу порушеного питання. Не виконано, отримана відповідь не 

задовольнила заявника). 

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація: 

4 звернення – відсутність ГВП (водопостачання відсутнє через прорив труб у 

підвальному приміщенні); 

2 звернення – утримання підвальних приміщень (пошкодження внутрішньо-

будинкових інженерних мереж в підвальних приміщеннях усунені вчасно, але заявника 

не задовольнила якість виконаних робіт); 

4 звернення – прорив труб у підвальному приміщенні (виникло через прорив 

магістрального трубопроводу ПАТ «Київенерго», що проходить під будинком); 

4 звернення – інші технічні недоліки стану ліфта (звернення були виконані 

недостатньо якісно та повторно передані на доопрацювання обслуговуючим 

організаціям ПрАТ «ОТІС», ТОВ «Прем’єр-ліфт» та «Укрліфт-сервіс»); 

1 звернення – незадовільне освітлення в приміщеннях ліфтів (звернення було 

виконано вчасно, але заявника не задовольнила якість виконаних робіт); 
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3 звернення – відсутність ХВП по стояку (звернення не можливо було виконати 

вчасно у зв’язку з відмовою надавати доступ вище розташованої квартири до 

водопровідних мереж); 

4 звернення – відсутність ГВП по стояку (звернення не можливо було виконати 

вчасно в зв’язку з відсутністю власників квартир); 

2 звернення – прибирання та санітарний стан території (прибирання проведено 

вчасно, проте звернення скасовано за прозвоном через надання мешканцем 

неперевіреної інформації без попередньої перевірки); 

1 звернення – проведення дезінфекції (звернення виконано, але заявник наполягав 

на повторному проведенні дезінфекції); 

3 звернення – ремонт та обслуговування зливневих стоків (звернення не можливо 

виконати в зазначений термін в зв’язку з необхідністю замовлення великої кількості 

матеріалів, на даний час триває проведення державних закупівель). 

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація: 

3 звернення – інші технічні недоліки стану ліфта (у житлових будинках за 

адресою: вул. Кудряшова, 7-Б; вул. Шовкуненка, 3; вул. Ніжинська, 29-Г – ліфти, 

відпрацювали свій нормативний термін експлуатації 25 і більше років. КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» спільно 

з ТДВ «Укрліфтсервіс» здійснюється постійний контроль за роботою ліфтів, однак, 

забезпечити безперебійну роботу ліфтів на сьогоднішній день вкрай складно. Це 

пов’язано насамперед із фізичною зношеністю деталей ліфтів, а також відсутністю 

запасних частин); 

3 звернення – проведення робіт з дератизації та дезінсекції (у житлових будинках 

за адресою: вул. Героїв Севастополя, 31; вул. Вадима Гетьмана, 24/9; вул. Вузівська, 4 

– працівниками підрядної організації ТОВ «Комуналка» згідно заявок проводиться 

комплекс робіт з дератизації та дезінсекції і складаються відповідні акти виконаних 

робіт. У зв’язку з тим, що дані роботи проводяться у робочий час та заявники не 

присутні при виконання робіт, під час перевірки звернень групою зворотного зв'язку 

КБУ «Контактний центр міста Києва» не підтверджено виконання заявниками. Для 

запобігання подібних випадків житлово-експлуатаційними дільницями на дошках 

оголошень будинків розміщується інформація щодо дати проведення робіт з 

дератизації та дезінсекції); 

4 звернення – коливання напруги (у житлових будинках за адресами: 

вул. Академіка Білецького, 5-Б; вул. Академіка Стражеска, 5; вул. Академіка 

Стражеска, 11 – працівниками житлово-експлуатаційних дільниць КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» 

проведено обстеження поверхових розподільчих щитків, під час обстеження 

встановлено, що щитки знаходяться в задовільному технічному стані. Ймовірною 
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причиною коливання напруги була несправність обладнання в трансформаторних 

підстанцій та кабельних ліній, які обслуговуються ПАТ «Київенерго». Житлово-

експлуатаційними дільницями надіслано листи до ПАТ «Київенерго» стосовно 

проведення ремонтно-налагоджувальних робіт в трансформаторних підстанціях);  

8 звернень – прибирання та санітарний стан прибудинкових територій 

(1 звернення – вул. Солом'янська, 37; 3 звернення – вул. Тупикова, 3/1; 2 звернення – 

вул. Виборзька, 12; 1 звернення – вул. Виборзька, 81/83; 1 звернення – 

просп. Перемоги, 45. Вищезазначені житлові будинки та прилеглі до них території 

прибираються з дотриманням до якості послуг з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, затверджених розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.03.2011 

№ 307, щомісячно складаються акти обстеження будинку з участю мешканців. 

Повернено на повторне виконання через надання заявниками не перевіреної інформації 

та було знято з контролю згідно з  актами, складених за участю мешканців 

вищезазначених будинків). 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація: 

2 звернення – прорив труб у підвальному приміщенні (вул. Ризька, 14 – 

працівниками обслуговуючої організації ВОП «Дегтярівка» 09.09.2016 проведено 

роботи по заміні пошкоджених інженерних мереж каналізаційної системи у 

підвальному приміщенні. В процесі виконання даних робіт проведено прочистку труб 

каналізаційної системи, внаслідок чого у підвальному приміщенні залишилися 

неприємні запахи. Для усунення неприємних запахів проведено санітарну обробку 

хлорним розчином. 17.09.2016 після проведення продзвону фахівцем-оператором 

КБУ «Контактний центр міста Києва» статус зазначеного звернення проставлено як 

«не виконано/фактично» та повернуто на доопрацювання, у зв’язку з тим, що за 

словами заявників жодних дій обслуговуючою організацією не виконувалося. 

19.09.2016 фахівцями обслуговуючої організації проведено обстеження підвального 

приміщення за участю мешканців даного будинку, в результаті якого встановлено, що 

інженерні мережі знаходяться в задовільному технічному стані, витоки відсутні, 

неприємних запахів не виявлено, про що складено відповідний акт);  

1 звернення – відсутність холодного водопостачання (вул. Дегтярівська, 58 –

працівниками обслуговуючої організації ВОП «Дегтярівка» 08.09.2016 проведено 

обстеження системи холодного водопостачання, в результаті якого встановлено, що 

холодне водопостачання на зазначений будинок подається, 08.09.2016 після 

проведення продзвону фахівцем-оператором КБУ «Контактний центр міста Києва» 

статус зазначеного звернення було проставлено як «не виконано/фактично» та 

повернуто на доопрацювання, у зв’язку з тим, що за словами заявника жодних дій по 

відновленню холодного водопостачання обслуговуючою організацією не 



15 
 
виконувалося. 09.09.2016 фахівцями обслуговуючої організації проведено обстеження 

труб холодного водопостачання в зазначеному житловому будинку, в ході чого також 

проведено заміри тиску подачі води з траси. На час обстеження 09.00 год. тиск складав 

– 3.8 атмосфер. За словами заявника в години інтенсивного розбору води 

спостерігається недостатній тиск холодного водопостачання. Враховуючи те, що згідно 

з Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 

розрахунків за енергоносії» № 1198 від 10 квітня 2014 року, виконавцем послуг з 

централізованого постачання холодної води та послуг з водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем) для об’єктів усіх форм власності є 

ПАТ «АК «Київводоканал», обслуговуюча організація надіслала лист до 

ПАТ «АК «Київводоканал» з проханням виявити та усунути причину недостатнього 

тиску холодного водопостачання у житловому будинку. Таким чином, причиною 

фактичного не підтвердження виконання даного звернення стало некоректно 

сформульоване звернення заявника); 

1 звернення – утримання підвального приміщення (вул. Мельникова, 6 –

працівниками обслуговуючої організації ВОП «Татарка» проведено роботи по 

прочищенню каналізаційної мережі, підвальне приміщення прохлоровано, вода в 

підвалі відсутня. Звернення закрито невчасно, так як заявницю не влаштував запах 

хлорного розчину. Мешканці під’ їзду підписами в акті підтвердили виконання робіт); 

1 звернення – незадовільний стан кнопок виклику/наказу ліфта (вул. Ванди 

Василевської, 6 – 16.09.2016 працівниками обслуговуючої організації КП «Ліфтова 

служба» проведено ремонт кнопки виклику восьмого поверху під’ їзду № 3 зазначеного 

будинку; 19.09.2016 заявником проставлено статус звернення як «не 

виконано/фактично» у зв’язку з тим, що зі слів заявника кнопку виклику не 

відремонтовано – кнопка виклику вийшла з ладу. 20.09.2016 обслуговуючою 

організацією КП «Ліфтова Служба» повторно відремонтовано кнопку виклику 

восьмого поверху); 

1 звернення – інші недоліки роботи ліфту (вул. О.Довженка, 16 – 28.09.2016 

працівниками обслуговуючої організації КП «Ліфтова служба» проведено ремонт 

дверей шахти 15 поверху. Ліфт працював в заданому режимі; 28.09.2016 заявником 

проставлено статус звернення як «не виконано/фактично» у зв’язку з тим, що зі слів 

заявниці ліфт не викликається на поверхи. 29.09.2016 мешканцями зазначеного 

будинку підписано акт, про те що були вжиті відповідні заходи по відновленню роботи 

ліфта); 

1 звернення – проведення дератизації (вул. Сікорського, 6 – 16.09.2016 

працівниками ТОВ «ПРОФ ДЕЗ КОНТРОЛЬ проведено дератизацію під’ їзду 1; 

17.09.2016 заявницею проставлено статус звернення як «не виконано/фактично», у 

зв’язку з тим, що за словами заявника жодних дій не виконувалося. У зв`язку з тим, що 
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під час проведення дератизації обслуговуючою організацією 15.09.2016 заявниці не 

було вдома, вона була не проінформована, тому не могла підтвердити виконання 

робіт). 

7. Рівень виконання звернень громадян з питань забезпечення благоустрою 
міста в розрізі районних у місті Києві державних адміністрацій. 

Найкращі результати за показником отримали Святошинська (87,21%) та 

Дніпровська (83,26%) районні в місті Києві державні адміністрації. Найнижчий 

результат отримано Голосіївською (31,5%) та Печерською (36,5%) 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. 

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:  

1 звернення – видалення аварійних дерев (дерево знаходиться на території 

приватної власності, власника приписом попереджено про необхідність видалення 

дерева); 

2 звернення – встановлення пандусів (1 звернення – не виконано, через вузьку 

проїжджу частину вулиці встановлення пандусів може стати причиною аварійної 

ситуації на дорозі. Для задоволення звернення необхідно провести роботи з пониження 

бортового каменю, що є роботами капітального характеру, 1 звернення – не виконано, 

встановлення пандусу на безбалансовій території); 

2 звернення за однією адресою – відновлення благоустрою після розриття (роботи 

проводились підрядною організацією, контрольні картки на розриття подовжувались 

ними двічі, благоустрій не відновлено); 

3 звернення – відсутність кришок люків (2 звернення за однією адресою 

(безбалансовий оглядовий колодязь у непрохідній зоні, загрози мешканцям не несе, 

31,5
51,95

37,53

83,26

41,59 36,5 38,41

87,21

50,72
67,13

січень – вересень 2016 р.
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накрито бетонною клумбою); 1 звернення – решітка на проїжджій частині викрадена 

невідомими особами, зливоприймач закрито підручними засобами); 

2 звернення – завезення піску на дитячі майданчики (під час весняного місячника 

з благоустрою в пісочницю пісок завезено, на осінньо-зимовий період завозити пісок є 

недоцільним використанням бюджетних коштів). 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація: 

10 звернень – прибирання та санітарний стан територій (2 звернення – складено 

адміністративний протокол від 17.08.2016 № 1328 до керівника ДБК «Київбуд» для 

вжиття відповідних заходів; 2 звернення  – балансоутримувач земельної ділянки є 

спортивний клуб «Восхід», внесено припис від 19.09.2016 № 11/039, 1 звернення – 

територія Дарницького суду міста Києва, направлено лист від 31.08.2016; 1 звернення –

19.09.2016 надано роз’яснення заявнику щодо балансоутримувача території, територія 

на балансі  КП «Київшляхміст»; 1 звернення – направлено лист до 

ТОВ «Будеволюція», завершення робіт планується до листопада місяця, 3 звернення – 

КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них Дарницького району» проведено роботи з прибирання 

території); 

4 звернення – відновлення благоустрою після виконання планових робіт 

(1 звернення – відповідно до визначеної та затвердженої проектно-кошторисної 

документації асфальтування та благоустрій території входить до переліку робіт на 

об'єкті «Поліпшення водовідведення приватного сектора в мікрорайоні Червоний 

Хутір (ділянка 9)», календарним планом виконання етапів робіт до договору підряду 

заплановано відновлення асфальтового покриття протягом 2017 року, 3 звернення – 

зазначена земельна ділянка перебуває у належному санітарному та технічному стані та 

приведена у відповідність згідно правил благоустрою міста Києва); 

1 звернення – стихійне сміттєзвалище (утворення сміттєзвалища від 

несанкціонованої  торгівлі відносить до компетенції Дарницького УП ГУНП України в 

місті Києві, відділом контролю за благоустроєм та охорони навколишнього природного 

середовища  направлено лист до правоохоронних органів щодо підтримання належного 

громадського порядку відповідно до статті 10 Закону України «Про поліцію» 

покладено на правоохоронні органи); 

3 звернення – висаджування дерев і кущів (1 звернення – ТОВ «Орієнтбуд» була 

видана контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення в 

зв’язку з прокладанням по вул. Є.Чавдар інженерних мереж (водопроводу, каналізації, 

тепломережі), на даний час продовжуються роботи по прокладанню інженерних 

мереж; 1 звернення – висаджування дерев планується під час осіннього місячника з 

благоустрою в період з 01.10.2016 по 01.11.2016; 1 звернення – висаджування дерев та 

кущів на території дитячого майданчика не передбачена, у зв`язку з проходженням 

великої кількості комунікацій). 
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Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація: 

1 звернення – скошування трави вул. Лісківська, 2/71 (скошування трави 

проведено вчасно, але заявника не задовольнив об’єм виконаних робіт); 

1 звернення – висаджування дерев і кущів по просп. Маяковського, 50 (роботи з 

висаджування дерев включені до плану проведення весняного двомісячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста Києва у 2017 році); 

1 звернення – відновлення благоустрою після виконання планових, аварійних 

робіт на об’єктах благоустрою за адресою вул. Цвєтаєвої, 16 (працівниками 

ПАТ «Київенерго» здійснювалися ремонті роботи комунікацій, роботи з відновлення 

благоустрою буде здійснювати зазначена організація згідно з графіком); 

1 звернення – стихійне сміттєзвалища по вул. Закревського 91/1 (роботи з 

прибирання сміття виконані, проте заявника не задовольнила якість виконання робіт); 

1 звернення – кронування дерев по вул. Волкова, 20-А (для здійснення вказаних 

робіт необхідне замовлення автовишки, що потребує додаткового фінансування). 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: 

4 звернення – кронування дерев (не виконано, потребується додаткова 

спецавтотехніка). 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація: 

1 звернення – санітарний стан майданчика на схилі біля меморіалу жертв 

Голодоморів в Україні (територія зазначена в зверненні перебуває на балансовому 

утриманні Національного музею Київська Фортеця. Відділом контролю за 

благоустроєм Печерської районної в місті Києві державної адміністрації надано 

балансоутримувачу припис-попередження щодо вжиття відповідних заходів);  

1 звернення – кронування дерев (територія зазначена в зверненні 

(вул. Шовковична, вздовж Олександрівської лікарні) перебуває на балансовому 

утриманні Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Балансоутримувачу надано 

припис-попередження щодо вжиття відповідних заходів);  

1 звернення – санітарна обрізка дерев та видалення сухостійного дерева (не 

виконано в зв’язку з невірно вказаним контактним номером телефону заявника та 

відсутністю можливості з’ясування місце розташування вищезазначених зелених 

насаджень);  

2 звернення – видалення сухостійних дерев (не виконано, оскільки, видалення 

зелених насаджень у населених пунктах здійснюється відповідно до Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів, квітників у населених пунктах та передбачає 

проведення обстеження зелених насаджень та оформлення відповідної дозвільної 

документації);  

2 звернення – кронування дерев (не виконано у зв’язку з відсутністю відповідної 

спецтехніки); 

7 звернень – кронування дерев (не виконано у зв’язку з не підтвердженням 
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заявниками їх виконання, оскільки заявники мали бажання додатково провести 

кронування більшої частини зелених насаджень, які не потребували проведення даних 

робіт); 

1 звернення – відновлення лунки для висаджування дерева (не виконано у зв’язку 

з не підтвердженням заявника його виконання); 

1 звернення – відновлення благоустрою скверу Заньковецької (не виконано у 

зв’язку з не підтвердженням заявника його виконання). 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: 

4 звернення – завезення піску на дитячий майданчик (термін перенесено у зв’язку 

із затягуванням процедури закупівлі піску (проводилось через відкриті торги); 

1 звернення – проведення ремонту ґанку за адресою вул. Андріївська, 8/12 (термін 

робіт перенесено у зв’язку із закупівлею матеріалів); 

1 звернення – встановлення пандусу на першому поверсі за адресою 

просп. Свободи, 42 (термін робіт перенесено у зв’язку із закупівлею матеріалів); 

1 звернення – кронування дерев за адресою вул. Галицька, 16 (термін робіт 

перенесено відповідно до графіку санітарної очистки дерев); 

1 звернення – прибирання декоративної вази на дитячому майданчику за адресою 

просп. Свободи, 26 (виконано після надання згоди мешканців прилеглих будинків). 

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація: 

4 звернення – освітлення місць загального користування (звернення виконані 

вчасно, проте заявника не задовольнила якість виконаних робіт); 

2 звернення – прибирання та санітарний стан території (прибирання проведено 

вчасно, проте звернення скасовано за продзвоном через надання мешканцем 

неперевіреної інформації без попередньої перевірки); 

1 звернення – утримання та облаштування клумб та газонів (звернення виконано 

вчасно, але заявника не задовольнила кількість ґрунту на клумбах. Всі звернення 

тримаються на постійному посиленому контролі). 

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація: 

1 звернення – відсутність каналізаційних люків та решіток на проїжджих частинах 

(технічний колодязь інженерних мереж належить РТМ «Голосієво» ПАТ «Київенерго». 

Начальнику РТМ «Голосієво» (Тимошенку О. А.) надано припис за № 421 від 

26.08.2016 з вимогою негайної ліквідації провалу дорожнього покриття на інженерних 

мережах. Звернення переадресовано на ПАТ «Київенерго»); 

3 звернення – прибирання та санітарний стан територій (вул. Ніжинська – 

директорові студмістечка НАУ Станко П. О. надано припис № 2/09/2 від 02.09.2016 з 

вимогою вжити невідкладних заходів щодо приведення прилеглої території в належний 

санітарний стан. Умови припису на момент перевірки групою додзвону не були 

виконані; бульв. І. Лепсе, 23 – будівля та прилегла територія належить 

АБ «Украгазбанк». Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація листом 
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від 23.09.2016 № 108-14835 звернулась до АБ «Украгазбанк» з проханням вжити 

невідкладних заходів щодо приведення прилеглої території до належного санітарно-

технічного стану; вул. Качалова сміття під огорожею – звернення повернено на 

повторне виконання за додзвоном через надання заявником не перевіреної інформації); 

1 звернення – стихійне сміттєзвалище (за будинком № 40 на бульв. І. Лепсе 

знаходиться одноповерхова житлова забудова, яка відноситься до комунальної 

власності Солом’янського району і знаходяться на балансі КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Солом’янського району». Звернення повернено на 

повторне виконання за продзвоном через надання заявником не перевіреної 

інформації); 

2 звернення – видалення аварійних, пошкоджених хворобами дерев (вул. Героїв 

Севастополя, 16 – під час обстеження зелених насаджень спеціалістами комунального 

підприємства по утриманню зелених насаджень Солом’янського району м. Києва 

встановлено, що вказане дерево знаходиться в задовільному фізіологічному стані, 

ознак його аварійного стану не виявлено. Для уникнення аварійних ситуацій силами 

КП УЗН Солом’янського району проведено роботи  з кронування дерева. Повернено на 

повторне виконання через надання заявницею неправдивої інформації та було знято 

згідно з актом обстеження зелених насаджень складеного спеціалістами КП УЗН 

Солом’янського району; вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32 – дерево знаходяться на 

території, прилеглій до житлового будинку Національного Університету оборони 

України імені Івана Черняховського. Спеціалістами КП УЗН Солом'янського надано 

припис від 07.09.2016 № 1/1/30 керівництву НУОУ ім. І. Черняховського щодо 

видалення аварійного дерева. Однак, відповідно до п. 5 ст. 19 Господарського Кодексу 

України забороняються незаконне втручання та перешкоджання господарській 

діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб 

при здійсненні ними державного контролю та нагляду і п. 6 ст. 319 Цивільного 

Кодексу України держава не втручається у здійснення власником права власності);. 

1 звернення – ремонт та обслуговування зливневих стоків (вул. Кіровоградська – 

звернення скасовано за додзвоном через надання заявником неперевіреної інформації); 

2 звернення – прибирання та санітарний стан територій (вул. Вінницька від 

будинку 8 до  будинку 12/10 – балансова територія прибрана, але на час додзвону 

оператора знаходилася в незадовільному стані. Повторно проведено прибирання та 

надана фотофіксація; вул. Гарматна, 45 – балансова територія прибрана, але на час 

додзвону операторами знаходилася в незадовільному стані. Повторно проведено 

прибирання та надано фотофіксацію); 

1 звернення – вивезення будівельних, виробничих та інших нетоксичних відходів 

за адресою бульв. І. Лепсе, 19 (відповідно до відкритої контрольної картки № 15090136 

на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення, виконувалися роботи з 

прокладання електрокабелю.  
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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» та графіку проведення сільськогосподарських ярмарків у місті 

Києві у січні – вересні поточного року організовано та проведено 1685 ярмарків, на 

яких реалізовано 88,4 тис. тонн сільськогосподарської продукції. Реалізація продукції 

на ярмарках здійснювалась через 126802 торгові точки. 

Згідно із наказом Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 28.04.2015 № 5-з «Про здійснення моніторингу соціально-економічного розвитку 

районів міста Києва за показником «Якість та рівень організації ярмарків», працівники 

управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва здійснюють чергування та оцінку ярмаркових заходів. Відповідно до 

критеріїв оцінки проведення сільськогосподарських ярмарків високий рівень 

організації у вересні 2016 року забезпечили Оболонський (1 бал) та Святошинський 

(1,666 бала) райони.  

Інші райони столиці забезпечили організацію та проведення ярмаркових заходів 

на достатньому рівні. 

 
 

9. Відсоток від загальної кількості промислових підприємств, інформацію 
про які введено в інформаційну систему «Промисловість і наука», % 

У місті Києві функціонує Інформаційна система «Промисловість і наука» (далі – 

ІСПН, режим доступу: http://ispn.kievcity.gov.ua), яка містить відомості щодо 

виробничо-господарської, наукової та інноваційної діяльності промислових 

підприємств та наукових організацій міста Києва, виробництва основних видів 

промислової продукції, інноваційних та інвестиційних проектів підприємств та 

організацій, а також пропозиції щодо розвитку міського кооперування, налагодження 

економічних та виробничих взаємовідносин між промисловими підприємствами міста. 
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Районні в місті Києві державні адміністрації безпосередньо відповідають за внесення 

відомостей щодо діяльності промислових підприємств м. Києва до ІСПН. 

З 01.09.2016 запроваджено новий Порядок розрахунку показника «Відсоток від 

загальної кількості промислових підприємств, інформацію про які введено в 

Інформаційну систему «Промисловість і наука». Необхідність зміни порядку 

розрахунку викликана потребою враховувати при аналізі наповненості Інформаційної 

системи «Промисловість і наука» не лише загальні відомості про промислові 

підприємства, а й дані, що стосуються їхньої виробничо-господарської діяльності, 

зокрема: 

обсяг виробництва продукції, тис. грн без ПДВ та/або обсяг реалізованої 

продукції, тис. грн без ПДВ;  

середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб; середньомісячна 

заробітна плата одного штатного працівника, грн;  

обсяг експорту товарів всього, тис. грн;  

обсяг імпорту товарів всього, тис. грн; 

код виду продукції за Статистичною класифікацією продукції (СКП-2011); 

назва продукції. 

У вересні 2016 року проведено аналіз наповнення Інформаційної системи 

«Промисловість і наука» розширеною інформацією про промислові підприємства 

м. Києва. Середній рівень актуалізації даних про промислові підприємства м. Києва, 

розрахований відповідно до нового порядку розрахунку, становив 43,56%. Рівень 

залучення промислових підприємств до роботи з ІСПН районними в місті Києві 

державними адміністраціями варіював від 33,61% у Печерському до 83,33% у 

Подільському районах міста. 

 
 

 
 

40,17

57,35 64,1

36,62
44,33 39,37 34,94 37,87

вересень 2016 р.



23 
 

10. Заборгованість 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 величину поточної заборгованості населення за послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по житловому фонду 

комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі – Послуги) у звітному 

році з розрахунку на 1 м кв. площі квартир, на яку нараховується плата за Послуги. 

Оцінка по показнику формується за даними моніторингу КП «Головний інформаційно-

обчислювальний центр» нарахувань населенню та оплати останніми за Послуги за 

січень – вересень 2016 року. Поточна заборгованість за Послуги станом на 01.10.2016 

по м. Києву становила 2,64 грн/м кв.  

Станом на 01.10.2016 найкращі значення показника обчислено у Солом'янському 

(1,8818 грн/м кв.) та Дарницькому (2,3124 грн/м кв.) районах міста Києва, в яких обсяг 

поточної заборгованості за Послуги з розрахунку на 1 м кв. площі квартир найменший.  

 
Найгірші значення показника – у Печерському районі (3,5342 грн/м кв.), в якому 

обсяг поточної заборгованості на 1 м кв. площі квартир найбільший.  

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району 

м. Києва» (далі – КП «Керуюча компанія») проводиться інформаційно-роз’яснювальна 

робота серед мешканців щодо своєчасної оплати за спожиті житлово-комунальні 

послуги шляхом розміщення об’яв на дошках оголошень біля кожного під’ їзду, в 

телефонному режимі, особисті відвідування, вручаються приписи-попередження та 

претензії в разі виникнення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги.  

Серед причин невчасної сплати Послуг КП «Керуюча компанія» зазначаються: 

оплата їх 1 раз на півроку – рік власниками квартир, які в основному або проживають 

за кордоном, або здають житло в оренду; неурегульованість договірних відносин між 

КП ГІОЦ та ДППЗ «Укрпошта» та несвоєчасне зарахування КП ГІОЦ коштів, 

сплачених населенням 23 – 27 числа в рахунок поточного місяця. Керівництво 

КП «Керуюча компанія» неодноразово зверталося з останнього приводу до КП ГІОЦ. 
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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 комунальних підприємствах 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 громади 

міста Києва. Оцінка по показнику формується за даними моніторингу КП «Головний 

інформаційно-обчислювальний центр».  

За даними КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» станом на 

01.09.2016 заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг становила 

572685,69 тис. грн, що на 0,13% менше порівняно з початком року. 

Найкраще значення показника обчислено у Голосіївському районі (97,34%). 

Найгірше значення показника залишається у Печерському районі (109,58%), що 

свідчить про низький рівень проведення роз’ яснювальної роботи з населенням 

щодо необхідності сплати заборгованості за послуги та про нарощування 

заборгованості в даному районі. Також зросла заборгованість у Дарницькому 

(становить 101,39% до початку року), Оболонському (101,04%), Подільському 

(100,59%), Святошинському (100,34%) та Шевченківському (100,05%) районах.  

 
Темп збільшення (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-

комунальних послуг по комунальним підприємствам житлового господарства, у 

відсотках до початку звітного року по Печерському району обчислюється за даними 

заборгованості населення перед КП «Керуюча компанія» та КП УЖГ «Хрещатик», 

96,68 98,85 98,6 98,29 99,94 106,7 99,97 100,13 98,3 98,74

101,39 98,81 98,39
101,04 100,59 100,34 98,82 100,05

станом на 01.08.2016 станом на 01.09.2016
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«Липкижитлосервіс», «Печерська брама», «Печерськжитло» за спожиті житлово-

комунальні послуги (утримання будинків та прибудинкових територій, опалення, 

гаряча та холодна вода, водовідведення, газ). 

У порівнянні з початком року заборгованість населення Печерського району 

м. Києва за житлово-комунальні послуги зросла на 2285,1 тис. грн. 

Вагомою причиною збільшення заборгованості є проведення донарахування за 

послугу з утримання будинків та прибудинкових територій у вересні 2016 року у сумі 

1293,5 тис. грн, внаслідок чого збільшився показник «нараховано за вересень 2016» і 

відповідно «вихідне сальдо квартиронаймачів». 

Також причиною зростання заборгованості є «злісні неплатники», за особовими 

рахунками яких заборгованість за спожиті житлово-комунальні послуги сягає більше 

20000 грн. Це, в основному, неблагонадійні родини, малозахищені верстви населення. 

З ними неодноразово укладалися договори про реструктуризацію боргу, однак, умови 

договору не виконувалися.  

За січень – вересень 2016 року працівниками житлово-експлуатаційних дільниць 

«Хрещатик», «Липкижитлосервіс», «Печерська брама», «Печерськжитло» та 

юридичною групою КП «Керуюча компанія» проведена наступна претензійно-позовна 

робота: 

вручено 8812 приписів-попереджень квартиронаймачам про необхідність 

погашення боргу на загальну суму 21294,6 тис. грн; 

вивішено 7448 об’яв на дошках оголошень під’ їздів з приводу своєчасної сплати 

та перелік квартир-боржників;  

оформлено 13 позовних заяв на стягнення заборгованості за послугу з утримання 

будинків, споруд та прибудинкових територій у судовому порядку на загальну суму 

190,6 тис. грн; 

укладено 54 договори про реструктуризацію боргу з мешканцями-боржниками на 

суму 280,1 тис. грн. 

Одночасно, за січень – вересень 2016 року мешканцями житлових будинків 

комунальної власності Печерського району міста Києва сплачено борг за послугу з 

утримання будинку та прибудинкової території у сумі 7919,3 тис. грн.  

КП «Керуюча компанія» посилила роботу з мешканцями, в частині зменшення 

заборгованості та своєчасної оплати за спожиті житлово-комунальні послуги, 

залучивши ТОВ КК «Служба стягнення заборгованості».  

Наразі керівництвом КП «Керуюча компанія» один раз на тиждень проводяться 

робочі наради з керівниками та фахівцями структурних підрозділів та вживаються усі 

необхідні заходи щодо покращення стану поточної оплати мешканцями житлових 

будинків комунальної власності Печерського району м. Києва. 

З метою недопущення погіршення ситуації по розрахунках з оплати житлово-

комунальних послуг усім районним у м. Києві державним адміністраціям спільно з 
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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. 
Важливим напрямом роботи галузі залишається необхідність реформування 

відносин у житловій сфері та створення неприбуткових організацій для управління та 

утримання житлового фонду.  

Оцінка за показником формується за даними моніторингу стану створення ОСББ 

на підставі відповідних звітів районних в місті Києві державних адміністрацій.  

Загалом за січень – вересень 2016 року створено 248 ОСББ. 

За результатами роботи в напрямку створення ОСББ за звітний період лідируючу 

позицію посідає Дарницький район (50 ОСББ).  

Найгірше значення показника у Подільському районі (9 ОСББ). Зазначене 

пов’язане з тим, що в Подільському районі на низькому рівні проводиться 

інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням щодо необхідності вибору способу 

управління багатоквартирним будинком та переваг ОСББ, як однієї із прогресивних 

форм управління житловим будинком.  

 
У вересні 2016 року в цілому по місту створено 23 ОСББ: 7 ОСББ – в 

Голосіївському районі; 4 ОСББ – у Шевченківському, по 3 ОСББ – у Деснянському, 

Дніпровському, Солом’янському районах, 2 ОСББ – у Дарницькому, 1 ОСББ – у 

Оболонському районі. Не створено жодного ОСББ у Печерському, Подільському та 

Святошинському районах. 

В цілому, існуюча динаміка створення ОСББ в місті свідчить про необхідність, 

крім вдосконалення існуючої законодавчої бази, вжиття додаткових заходів щодо 

13 48 11 28 28 18 9 33 19 18

20

50

14

31 29
18

33
22 22

січень - серпень 2016 р. січень - вересень 2016 р.
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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, яким передбачається 

запровадження енергозберігаючих заходів у будинках ОСББ за рахунок коштів 

бюджету міста Києва та ОСББ на умовах співфінансування.  

Разом з тим, невирішеним залишається питання першочергового виконання робіт 

з капітального ремонту житлового фонду в житлових будинках, в яких мають 

створюватися ОСББ. 

 

13. Кількість зупинок ліфтів (понад 1 добу), які належать територіальній 
громаді м. Києва за винятком ліфтів, що увійшли до програми «Ліфт» на заміну 

чи модернізацію, з розрахунку на 100 ліфтів 
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». 

У січні – вересні 2016 року найкращі значення показника відмічено у 

Святошинському (0,222 од.) та Шевченківському (0,240 од.) районах.  

Найгірша ситуація склалася у Деснянському районі (2,648 од.). У Подільському та 

Голосіївському районах також протягом січня – вересня 2016 року була порівняно з 

іншими районами більша середня щоденна кількість простоїв ліфтів понад 1 добу 

(1,728 од. та 1,486 од., відповідно).  

 
У вересні 2016 року відносно надійно працювали ліфти у Святошинському (0,33 

од.), Оболонському (0,41 од.), Шевченківському (0,49 од.), Солом’янському (0,61 од.) та 

1,475 1,051 2,397 0,726 0,778 0,475 1,489 0,208 1,093 0,209

1,728

1,078
0,74 0,737

0,496

1,486
1,04

січень - серпень 2016 р. січень - вересень 2016 р.
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Печерському (0,67 од.) районах. Найбільша кількість зупинок ліфтів у Деснянському 

(4,69 од.) та Голосіївському (3,79 од.) районах. 

Експлуатація ліфтів понад нормативний термін, зношеність технічних частин 

ліфтового обладнання житлового фонду міста Києва призводить до тривалих 

зупинок ліфтів.  

Однією із основних причин зупинок ліфтів також є розкрадання невідомими 

особами ліфтового обладнання. З метою попередження розкрадання ліфтового 

обладнання, районними в місті Києві державними адміністраціями спільно з 

спеціалізованими ліфтовими організаціями проводяться роботи з ремонту дверей 

машинних приміщень, встановлення додаткових внутрішніх замків та заміна дверних 

блоків. 
З метою недопущення погіршення ситуації щодо непрацюючих ліфтів в 

житловому фонді, районним в м. Києві державним адміністраціям спільно з житлово-

експлуатаційними організаціями необхідно постійно проводити роботу з виконання 

планово-попереджувальних та аварійних ремонтів непрацюючих, застарілих та фізично 

зношених ліфтів. 

 
14. Рівень відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів, %  

Показник визначено інформаційно-довідковим (до розблокування рахунків ПАТ 

«Київенерго».  

Протягом січня – вересня 2016 року видано 3059 аварійних контрольних карток 

на порушення благоустрою у зв’язку з проведенням аварійних робіт на інженерних 

мережах, із них закрито 1706, що становить 55,77%.  

Найкраща ситуація з відновлення благоустрою протягом зазначеного періоду 

склалася у Святошинському (68,57%) та Подільському (68,18%) районах. Найнижчий 

рівень відновлення благоустрою зафіксовано в Оболонському (42,39%) та 

Дніпровському (45,49%) районах.  

 

55,9 67,6 69,31 52,74 45,02 65,33 69,49 64,53 55,13 55,31

54,26
61,35

55,56
42,39

59,54
68,18 68,57

50,29 54,97

січень - серпень 2016 р. січень - вересень 2016 р.
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Низький відсоток відновлення благоустрою після розриттів (закриття 

контрольних карток) зумовлено порушенням умов оплати виконаних робіт замовником 

(ПАТ «Київенерго»). 

У вересні 2016 року проведено у: 

Голосіївському районі – 29 розриттів, із них 1 закрито (3,45%); 

Дарницькому районі – 28 розриттів, із них 3 закрито (10,71%); 

Деснянському районі – 54 розриття, із них 7 закрито (12,96%); 

Дніпровському районі – 43 розриттів, із них 1 закрито (2,33%); 

Оболонському районі – 32 розриття, із них 2 закрито (6,25%); 

Печерському районі – 37 розриттів, із них 3 закрито (8,11%); 

Подільському районі – 28 розриттів, із них 3 закрито (10,71%); 

Святошинському районі – 50 розриттів, із них 11 закрито (22%); 

Солом’янському районі – 92 розриття, із них 10 закрито (10,87%); 

Шевченківському районі – 48 розриттів, із них 8 закрито (16,67%). 

 
15. 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 та за даними Головного управління 

Державної фіскальної служби у м. Києві станом на 01.09.2016 заборгованість із 

виплати заробітної плати на комунальних підприємствах, які передані до сфери 

управління районних в місті Києві державних адміністрацій, мала місце в 

Оболонському (608,2 тис. грн) та, за даними оперативного моніторингу, у 

Голосіївському (213,8 тис. грн) районах міста Києва, а саме: 

в Оболонському районі:  

КП «Автотранспортне підприємство Оболонського району м. Києва» – 142,3 тис. 

грн. Борг виник у зв’язку з несвоєчасним надходженням коштів за надані послуги. 

Найбільшими дебіторами є Оболонська РДА, КП «Оболонь-Ліфтсервіс» тощо. Станом 

на 30.09.2016 обсяг боргу зменшився на 15 тис. грн.  

Наразі вирішується питання щодо реорганізації підприємства шляхом приєднання 

до КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району 

м. Києва». Погашення заборгованості із виплати заробітної плати (142,3 тис. грн) та зі 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(142,6 тис. грн) планується здійснити за рахунок підписання нових договорів на 

надання транспортних послуг, збільшення замовлень на ремонтні послуги, здачі 

вільних приміщень на СТО в оренду до другого кварталу 2017 року. 

КП «Оболонь-ліфтсервіс» – 465,9 тис. грн. Борг виник у зв’язку з несвоєчасним 

надходженням коштів за виконані роботи. Найбільшими дебіторами є 
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КП «Житлосервіс «Приозерне», КП «Житлосервіс «Куренівка», КП «Житлосервіс 

«Оболонь». Станом на 30.09.2016 обсяг боргу зменшився на 69,2 тис. грн. 

Протягом звітного періоду спостерігалась тенденція до зменшення зазначеної 

заборгованості. Так, станом на 01.09.2016 у порівнянні з початком року обсяг 

заборгованості зменшився на 595,3 тис. грн. 

За інформацією директора КП «Оболонь-Ліфтсервіс» погашення існуючих боргів 

із виплати заробітної плати та зі сплати ЄСВ буде здійснено у повному обсязі до кінця 

2016 року за рахунок коштів від погашення дебіторської заборгованості згідно зі 

складеними графіками погашення боргів. 

у Голосіївському районі: 

КП «Капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-

Будінвест» – 213,8 тис. грн. 

Станом на 01.09.2016 у порівнянні з початком року обсяг заборгованості 

збільшився на 49% або на 70,5 тис. грн. 

Основними причинами виникнення заборгованості є несвоєчасне надходження 

коштів за виконані роботи у зв’язку з відсутністю фінансування об’єктів капітального 

ремонту згідно з Програмою економічного та соціального розвитку м. Києва на 

2016 рік. 

 
16. Заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування та платежів до Пенсійного фонду України в бюджетних 
установах та організаціях, а також на комунальних підприємствах, які передані до 
сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, тис. грн 

Станом на 01.09.2016 у всіх районах міста Києва зафіксована заборгованість зі 

сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і 

платежів до Пенсійного фонду України в бюджетних установах та організаціях, а 

також на комунальних підприємствах, які передані до сфери управління районних в 

місті Києві державних адміністрацій. Найбільший обсяг заборгованості обраховано у 

Святошинському (575,7 тис. грн) та Печерському (417,7 тис. грн) районах, найменший 

– у Деснянському (8,7 тис. грн), Солом’янському (32,8 тис. грн) та Дніпровському 

(90,1 тис. грн) районах.  
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Згідно з останніми даними Головного управління Державної фіскальної служби у 

м. Києві станом на 01.09.2016 заборгованість зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на комунальних підприємствах, 

які передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій мала 

місце в усіх районах міста Києва. Найбільший обсяг боргу обраховано у Печерському – 

413,1 тис. грн (зменшення до попереднього місяця – 2,6 тис. грн), Оболонському – 

350 тис. грн. (зменшення до попереднього місяця – 68,8 тис. грн), Святошинському – 

320,1 тис. грн. (зменшення до попереднього місяця – 238,0 тис. грн), Голосіївському – 

260,5 тис. грн (зменшення до попереднього місяця – 16,4 тис. грн), Дарницькому – 

257,5 тис. грн (зменшення до попереднього місяця – 32,5 тис. грн) та Подільському – 

188,6 тис. грн (зменшення до попереднього місяця – 17,8 тис. грн) районах. 

Найменший обсяг боргу в Деснянському – 8,7 тис. грн (погашено 02.09.2016 та 

06.09.2016), Солом’янському – 31,6 тис. грн (погашено частково у сумі 28,8 тис.грн), 

Шевченківському – 33,7 тис. грн та Дніпровському – 90,1 тис. грн районах. 

За останніми даними Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві 

станом на 01.09.2016 обраховано борг з платежів до Пенсійного фонду України в 

Святошинському – 255,6 тис. грн (зростання до попереднього місяця – 70,3 тис. грн), 

Шевченківському – 165,2 тис. грн (зростання до попереднього місяця – 19,8 тис. грн), 

Подільському – 68,7 тис. грн (зростання до попереднього місяця – 7,8 тис. грн), 

Голосіївському – 55,8 тис. грн, Оболонському – 5,2 тис. грн та Печерському – 4,6 тис. 

грн (станом на 01.10.2016 заборгованість погашена) та Солом’янському – 1,2 тис. грн 

(заборгованість погашена 02.09.2016) районах. 

Заборгованість перед Пенсійним фондом України відсутня в Дарницькому, 

Деснянському та Дніпровському районах. 

Станом на 01.09.2016 зафіксовано: 

у Святошинському районі 8 підприємств-боржників зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного фонду 

України (575,7 тис. грн), основною причиною виникнення боргів є: на 6 підприємствах 

332,7 290,0 6,6 90,1 424,0 418,1 267,3 743,4 28,7 179,2
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– відсутність фінансування; на КП «Екологія» фінансові проблеми у зв’язку з 

ліквідацією банка «Хрещатик»; ЦРП Святошинського району борг у сумі 2,6 тис. грн 

погашено у повному обсязі;  

у Печерському районі 5 підприємств-боржників зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного фонду 

України (417,7 тис. грн). Станом на 01.10.2016 заборгованість перед Пенсійним 

фондом України погашена у повному обсязі (4,59 тис. грн); 

в Оболонському районі 4 підприємства-боржника зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного фонду 

України (355,2 тис. грн), у т. ч. 1 підприємство не здійснює господарської діяльності, 

готується до ліквідації; 1 підприємство втратило джерело прибутку у зв’язку з 

передачею майна КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Оболонського району м. Києва»; 1 підприємство вживає заходи по виведенню 

підприємства із кризового стану, зокрема, його реорганізації. На КП «Житлосервіс 

«Оболонь» заборгованість визнано помилково нарахованою органами ДФС та 

скасовано. На КНП КДЦ Оболонського району борг 5,2 тис. грн погашено у повному 

обсязі 20.09.2016; 

у Голосіївському районі 9 підприємств-боржників зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного фонду 

України (316,3 тис. грн), у т. ч. 3 підприємства знаходяться в стані припинення шляхом 

ліквідації; 1 підприємство в стані реорганізації шляхом приєднання до КП «Шкільне 

харчування»; на 4 підприємствах (КП ЖЕО-109 – 112) заблоковані рахунки; на КП 

«Капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-Будінвест» борг 

виник у зв’язку з несвоєчасним надходженням коштів за виконані роботи у зв’язку з 

відсутністю фінансування об’єктів капітального ремонту, згідно з Програмою 

економічного та соціального розвитку на 2016 рік; 

у Дарницькому районі 3 підприємства-боржника зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (257,5 тис. грн), у т. ч. 2 

підприємства знаходяться в стані реорганізації. По підприємствах складено плани-

графіки погашення боргів; на КП «Господар» – штрафні санкції за несвоєчасну сплату 

ЄСВ за період реорганізації підприємства травень – липень 2016 року та арешт 

рахунків органів ДВС з 01.01.2016. Погашення після стягнення коштів по судовим 

рішенням виконавчою службою. Боржники перед Пенсійним фондом України відсутні; 

у Подільському районі 7 підприємств-боржників зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного фонду 

України (257,3 тис. грн), у т. ч. 4 підприємства перебуває у стані ліквідації; на 1 

підприємстві арештовано (заблоковано) рахунки; на 1 підприємстві відсутні кошти; на 

1 підприємстві заборгованість погашена у повному обсязі 29.09.2016 та 03.10.2016 

(7,8 тис. грн); 
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у Шевченківському районі 12 підприємств-боржників зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного фонду 

України (198,9 тис. грн), у т. ч. 7 підприємств перебувають у стані ліквідації; на 4 

підприємствах відсутня господарська діяльність у зв’язку з арештом рахунків; на 1 

підприємстві сторнування невірно встановленої суми заборгованості Пенсійним 

фондом України; на 1 підприємстві борг у сумі 41,8 тис. грн погашено 06.09.2016; 

у Дніпровському районі 1 підприємство-боржник зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (90,1 тис. грн), яке перебуває у 

стані ліквідації. Боржники перед Пенсійним фондом України відсутні; 

у Солом’янському районі 3 підприємства-боржника зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного фонду 

України (32,8 тис. грн). За інформацією Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації на КП «Відрадненське» борг сплачено 27.07.2016, але 

зараховано на невірні реквізити, на даному етапі проведено звірку та надано лист щодо 

переносу сплачених коштів на особовий рахунок підприємства. Станом на 01.09.2016 

залишок боргу складає 2,8 тис. грн. Причинами виникнення заборгованості є арешт 

рахунків підприємства органами ДВС. На КП «Залізничне» борг у сумі 10,7 тис. грн та 

КНП «Консультативно-діагностичний центр Солом’янського району м. Києва» борг у 

сумі 1,2 тис. грн погашено 02.09.2016; 

у Деснянському районі 1 підприємство-боржник зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування КП «Житлорембудсервіс» 

(8,7 тис. грн) з причини арешту банківських рахунків. Заборгованість погашена у 

повному обсязі 02.09.2016 та 06.09.2016. 

 

19. Темп зростання (зменшення) доходів загального фонду бюджету міста 
Києва (без трансфертів), у відсотках до попереднього року 

У січні – вересні 2016 року всі без виключення райони міста забезпечили приріст 

доходів загального фонду бюджету в порівнянні із відповідним періодом попереднього 

року. Середній темп зростання (зменшення) доходів загального фонду бюджету міста 

Києва (без трансфертів) становив 152,4%.  

Лідируючу позицію за рівнем показника посів Дарницький район столиці 

(161,5%). Найнижче значення показника в порівнянні із іншими районами міста 

обчислено у Шевченківському (139,2%) районі столиці.  
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На невисокий, відносно інших районів, приріст загального фонду по 

Шевченківському району за січень – вересень 2016 року в порівнянні із відповідним 

періодом минулого року, вплинула міграція 242 бюджетоутворюючого підприємства 

до інших районів міста Києва. За оперативними даними втрати за надходженнями 

податку на доходи фізичних осіб за звітний період, спричинені такою міграцією, 

становили 127,9 млн грн.  

Також у звітному періоді не надійшла значна частина коштів від банківських 

установ, що спричинено зняттям коштів громадянами із депозитних рахунків банків. В 

результаті 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 становило 43,1 млн грн (в тому числі 17,2 млн грн відрахувань до бюджету міста).  

Довідково: у вересні 2016 року всі райони міста забезпечили приріст доходів 

загального фонду бюджету. Середній темп зростання (зменшення) доходів загального 

фонду бюджету міста Києва (без трансфертів) обчислено на рівні 142,4%. Приріст 

показника варіював від 29,8% у Шевченківському до 58,7% у Печерському районах 

міста. 

За даними ДПІ у Шевченківському районі м. Києва на зниження темпу росту 

доходної частини бюджету м. Києва за вересень 2016 року у порівнянні з відповідним 

періодом минулого року вплинула міграція 11 підприємств до інших районів міста 

Києва. За оперативними даними втрати бюджету по ПДФО, спричинені такою 

міграцією,  складають 15,1 млн грн, (40% відрахувань). 

Також у звітному періоді не надійшла значна частина коштів від банківських 

установ, що спричинено зняттям коштів громадянами із депозитних рахунків банків. В 

результаті значно скоротилися відрахування банківських установ за оподаткування 
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депозитів фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб з депозитів) та 

оподаткування депозитів (податок на доходи фізичних осіб з відсотків на депозити), 

що за вересень поточного року становило близько 4,9 млн грн (у тому числі 

1,96 млн грн до бюджету міста Києва). 

Крім того, зменшення по деяких видах податків відбулися у зв’язку зі змінами в 

податковому законодавстві відповідно до Закону України від 24 грудня 2015 року 

№909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2016 році». Так, по податку на прибуток підприємств скасовано сплату 

авансових внесків. Надходження цього податку у вересні 2016 року зменшилися на 

20,7 млн грн у порівнянні із надходженнями у вересні 2015 року. 

За даними ДПІ у Деснянському районі м. Києва находження по доходах бюджету 

у вересні поточного року становили 72789,1 тис. грн, що більше обсягу надходжень 

аналогічного періоду  минулого року на 18130,4 тис. грн, або на 33,2%.  

Зменшення надходжень за видами податків спричинені змінами у податковому 

законодавстві. Так, по податку на прибуток підприємств  скасовано сплату авансових 

внесків, що призвело до зменшення доходів загального фонду бюджету у вересні 

поточного року на 606,7 тис. грн. Зменшення надходжень по транспортному податку у 

вересні поточного року, спричинене змінами у ідеології справляння податку та 

визначенні об'єкту оподаткування, становило 1297,9 тис. грн.  

Сума надходжень збору за місця для паркування транспортних засобів у вересні 

поточного року становила 250,0 тис. грн, що менше надходжень аналогічного періоду 

минулого року на 770,3 тис. грн. Основним платником податку є 

КП «Київтранспарксервіс», який з травня поточного року має податкову 

заборгованість зі сплати самостійно задекларованих сум. Борг з нарахуванням 

штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податків станом на 30.09.2016 становив 

1310,7 тис. грн. 
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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 визначалася підсумкова 

оцінка району, як середнє арифметичне суми оцінок показників, та місце кожного 

району.  

За результатами оцінки за січень – вересень 2016 року визначено 3 групи районів: 

І група – райони, які за результатами оцінки посідають 1–3 місця: 

Святошинський, Солом’янський та Дніпровський.  

ІІ група – райони, що посіли 4–8 місця: Дарницький, Шевченківський, 

Деснянський, Оболонський та Подільський.  

ІІІ група – райони, які за розрахунками посіли 9–10 місця: Голосіївський та 

Печерський. 

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

порівнянні 
з 

попереднім 
періодом 
оцінки 

Голосіївська 3 3 4 3 5–6 6 10 10 9 +1 

Дарницька 2 2 3 2 2 5 2 3-4 4 -1 

Деснянська 9 5–6 8 4–5 7 8 1 1 6 -5 

Дніпровська 10 10 10 9–10 10 10 6–7 8 3 +5 

Оболонська 7–8 5–6 6 8 4 2 6–7 6 7 -1 

Печерська 7–8 9 9 9–10 9 9 9 9 10 -1 

Подільська 4 4 2 6 8 7 4–5 7 8 -1 

Святошинська 1 1 1 1 1 1 4–5 3-4 1 +2 

Солом'янська 6 8 7 7 3 3 3 5 2 +3 

Шевченківська 5 7 5 4–5 5–6 4 8 2 5 -3 

 


