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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.  

Оцінювання діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій за 
січень-вересень 2015 року проводилось за оновленим переліком показників, з 
урахуванням рішень, напрацьованих на нараді 30.09.2015 у Департаменті економіки 
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).  

Перелік показників оцінки діяльності районних в місті Києві державних 
адміністрацій доповнено інформаційно-довідковими показниками, що обраховуються 
помісячно. 

При здійсненні оцінки районів та їх ранжування за січень-вересень 2015 року не 
включено 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, % (показник щоквартальний); 

співвідношення отриманої орендної плати до нарахованої у звітному періоді 
відповідного року, % (показник щоквартальний). 

Показник «Відсоток демонтованих силами районних в місті Києві державних 
адміністрацій МАФів від загальної кількості незаконно встановлених на території 
району, %» у вересні 2015 року визначено інформаційно-довідковим, у зв’язку з 
опрацюванням питання щодо використання бази даних Департаменту містобудування 
та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації). 

Таким чином, оцінювання проводилось за 22 показниками. 
Джерелом інформації для щомісячної оцінки були останні дані Головного 

управління статистики в м.Києві, відомості структурних підрозділів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва».  

На першому етапі оцінки здійснено ранжування районів за значеннями окремих 
показників. Результати розрахунків за окремими показниками наведено в Додатку А. 

 
 
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, % 

Останні зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 
2015 рік, згідно з якими, зокрема, збільшені асигнування з міського бюджету на 
капітальні вкладення та капітальний ремонт, доведені в установленому порядку 
головним розпорядникам бюджетних коштів 23.09.2015 (розпорядження виконавчого 
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органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
23.09.2015 № 946). В зв’язку із цим не було можливості підготувати всі документи, 
необхідні для початку робіт на нових об’єктах, та відповідно освоїти виділені кошти. 

Враховуючи викладене, розрахунки рівня освоєння капітальних видатків за 
січень-вересень 2015 року здійснювались, виходячи із показників Програми 
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, доведених 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 21.08.2015 №826.  

Районним в м. Києві державним адміністраціям на капітальні видатки 
(капітальні вкладення та капітальний ремонт) передбачені асигнування з міського 
бюджету в сумі 441,7 млн грн, з яких станом на 01.10.2015 освоєно 315,9 млн грн, що 
складає 71,5 % запланованої суми.  

Освоєння капітальних видатків протягом січня-вересня поточного року 
здійснювалось усіма райдержадміністраціями. Інформація щодо стану оформлення 
документації та виконання робіт по об'єктах капітального будівництва та 
капітального ремонту, включених до Програми економічного і соціального розвитку 
м.Києва на 2015 рік, наведена в Додатку Б. 

Лідируючу позицію за показником, як і в минулому періоді оцінки, посів 
Солом’янський район (87,4% - перше місце). Високі значення показника у звітному 
періоді забезпечили також Деснянський район, який за рівнем показника піднявся з 
п’ятого місця на друге (80,1%), та Дарницький район, який забезпечив собі третє 
місце проти сьомого у минулому звітному періоді (79,3%).  

Позицію аутсайдера за рівнем освоєння капітальних видатків в січні-вересні 
2015 року зберігає Святошинський район (53,4% - десяте місце). Голосіївський район 
значно погіршив свій результат, опустившись з другого місця на дев’яте (65%). 
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Районним в місті Києві державним адміністраціям пропонується:  
прискорити підготовку та отримання необхідних документів для забезпечення 

нових об’єктів відповідною дозвільною та проектно-кошторисною  документацією, 
зокрема, договорів на виконання робіт, погоджень міських служб до скоригованих 
проектів, позитивних висновків експертизи; 

забезпечити виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту в повному обсязі, передбаченому Програмою економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2015 рік. 

 
2. Кількість наданих адміністративних послуг через районні центри 

надання адміністративних послуг на 10 тисяч осіб наявного населення, од. 
За січень-вересень 2015 року найбільшу кількість адміністративних послуг через 

районні центри надання адміністративних послуг на 10 тисяч осіб наявного населення 
надано у Печерському (1566,82 од.) та Шевченківському (1120,58 од.) районах, 
найменшу – у Святошинському (723,52 од.) та Дніпровському (748,67 од.) районах. 

 
 

За вересень 2015 року найкращого результату за даним показником досягнуто у 
Печерському (263 од.) та Солом’янському (219 од.) районах, найгіршого - в 
Дніпровському районі (99 од.). 

 
3. Загальна кількість наданих адміністративних послуг через районні 

центри надання адміністративних послуг, од. 
За даними Управління (Центру) надання адміністративних послуг апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) за січень-вересень 2015 року найбільшу кількість адміністративних 
послуг через районні центри надання адміністративних послуг надано у Деснянському 
(37164 од.) та Солом’янському (34098 од.) районах, найменшу – у Подільському 
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(20269 од.) та Печерському (23494 од.) районах. 

 

 
 

За вересень 2015 року найкращого результату за даним показником досягнуто  у 
Солом’янському (7889 од.) та Святошинському (5425 од.) районах. Найнижчі 
показники - в Подільському (2686 од.) та Шевченківському (2816 од.) районах. 

Всіма районними центрами надання адміністративних послуг забезпечено 
можливість попереднього запису на певну годину та день прийому через електронний 
кабінет.  

У Голосіївському центрі надання адміністративних послуг завершено роботи з 
реконструкції І поверху РДА. В Святошинському, Шевченківському та Оболонському 
центрах надання адміністративних послуг реконструкція І поверхів РДА на 
завершальному етапі та найближчим часом планується відкриття. В Дніпровському 
районі не проводяться роботи з реконструкції. 

В Деснянському районі не організовано роботу з надання «швидких послуг». 
В усіх центрах надання адміністративних послуг, окрім Деснянського, 

Солом’янського та Шевченківського, адміністратори є універсальними (здійснюють 
прийом документів на усі послуги). 

У більшості центрів надання адміністративних послуг час очікування у черзі не 
перевищує 20 хвилин, окрім Деснянського, Печерського та Солом’янського районів. 

В Шевченківському та Оболонському центрах не організовано належним чином 
роботу прийому громадян.  

 
4. 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-вересень 2015 року індекс 
задоволеності виконання звернень громадян районними у місті Києві державними 
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адміністраціями щодо питань споживчого ринку у всіх районах столиці становить 
100%, як і у минулому періоді оцінки. 

 
5. Індекс задоволеності виконання звернень громадян районними у місті 

Києві державними адміністраціями щодо питань житлово-комунального 
господарства  

КБУ «Контактний центр міста Києва» проведено оцінку діяльності районних в 
місті Києві державних адміністрацій за даним показником, за результатами якої 
найвищий індекс задоволеності виконання звернень громадян щодо питань житлово-
комунального господарства, як і в попередньому періоді оцінки, Святошинською 
районною у місті Києві державною адміністрацією (99,79%). 

Стабільно високий рівень виконання показника забезпечує також Шевченківська 
(99,62% - друге місце) районна у місті Києві державна адміністрація. Голосіївська 
РДА покращила свої позиції, піднявшись з четвертого на третє місце (99,47%). 

Найнижчий індекс задоволеності виконання звернень громадян районними у 
місті Києві державними адміністраціями щодо питань житлово-комунального 
господарства у Дніпровської (94,37%; 10 місце) та Оболонської (95,51%; 9 місце) 
районних у місті Києві державних адміністрацій. 

 

 
 
6. 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, % 

За результатами щомісячної оцінки щодо питань забезпечення благоустрою 
міста, фактичне виконання яких було підтверджено та не повернуто на 
доопрацювання, у звітному періоді дві районних у місті Києві державні адміністрації 
покращили свої позиції, дві погіршили і шість зберегли свої місця. 
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Найкращі результати, як і в попередні періоди оцінки, забезпечили  
Святошинська (99,42%; 1 місце) та Шевченківська (99,28%; 2 місце) районні у місті 
Києві державні адміністрації. Деснянська районна у місті Києві державна 
адміністрація за рівнем виконання показника стабільно посідає третє місце (98,63%). 

Найменший відсоток звернень громадян з питань забезпечення благоустрою 
міста, що надійшли до КБУ «Контактний центр міста Києва», виконання яких було 
підтверджено та не повернуто на доопрацювання, як і в попередньому періоді оцінки, 
виконано Оболонською (91,13%; 10 місце) та Подільською (91,75%; 9 місце) 
районними у 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:  
видалення аварійних, пошкоджених хворобами дерев (10 звернень) – потребує 

наявності автовишки та додаткового фінансування;  
відсутність кришок на оглядових колодязях (5 звернень) – колодязі та 

зливоприймачі накриті підручними засобами, огороджені сигнальними стрічками, 
надіслано листи балансоутримувачам з проханням терміново відновити кришку люка; 

відсутність освітлення у під'їзді (5 звернень) – мають тимчасовий характер, три 
звернення виконані та чекають на перевірку; 

незадовільний стан кнопок виклику ліфту (3 звернення) – роботи потребують 
додаткового фінансування;  

технічне обслуговування інженерних мереж, підвалів, піддашків, ДВК, 
сміттєпроводів тощо (7 звернень) – потребують додаткового фінансування та 
знаходяться на доопрацюванні;  
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8 
 

приведення місць загального користування в належний санітарний стан 
(сміттєзвалища, санітарний стан територій) (4 звернення) – носять тимчасовий та 
періодичний характер; 

приведення місць загального користування в належний санітарний стан (сходові 
клітини будинків) (2 звернення) – носять тимчасовий та періодичний характер;  

покіс трави (1 звернення) – фактично виконано, знаходиться на перевірці;  
проведення дезінсекції (2 звернення) – послуги замовлені, потребують 

додаткового фінансування;  
встановлення пандусів (2 звернення) – послуги замовлені, потребують 

додаткового фінансування. 
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація:  
прибирання та санітарний стан територій, приміщень (23 звернення) – носять 

періодичний характер, прибирання проводиться згідно із графіком;  
паркування автомобілів в місцях загального користування (14 звернень) – 

відповідно до частини 3 ст. 7 Закону України «Про звернення громадян» та Закону 
України «Про міліцію» питання належить до компетенції Дарницького РУ ГУ МВС 
України в м. Києві, заявникам направлено роз’яснення;  

перевірка законності знищення дерев (14 звернень) – направлено листи до 
комунального підприємства «Київреклама», Департаменту земельних ресурсів для 
визначення балансоутримувача території, Державної екологічної інспекції та 
Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві. За результатами перевірки складено 
адміністративний акт;  

впорядкування стихійних сміттєзвалищ, незадовільний вивіз сміття з 
контейнерів (13 звернень) – носять тимчасовий характер, складено приписи та 
адміністративні протоколи щодо усунення стихійних сміттєзвалищ;  

відновлення ГВП та утримання підвалів (по 9 звернень) – направлено листи до 
балансоутримувачів територій, очікуються відповіді;  

вирішення питань розрахунків та нарахування субсидій (8 звернень) – на 
сьогодні проведено оформлення відповідних документів для призначення житлової 
субсидії;  

відновлення благоустрою (8 звернень) – після проведення аварійних робіт ПАТ 
«Київенерго», РТМ «Позняки», РТМ «Дарниця», ТОВ «Будеволюція», ПрАТ 
«Будінженер-мережа-2» відкрито контрольні картки на відновлення благоустрою;  

вирішення питань відсутності каналізаційних та водопровідних люків (7 
звернень) – КП «ШЕУ Дарницького району» проводяться роботи по закриттю люків;  

вирішення питань незручності від встановлення вентиляційних систем (5 
звернень) – направлено лист до керівництва магазину, мешканцям надані 
роз’яснення;  

вирішення питань утримання підвальних приміщень в частині, що стосується 
технічного обслуговування систем тепло- та водопостачання (5 звернень) – 
здійснюються заходи щодо придбання матеріалів для проведення відповідних робіт;  

впорядкування, утримання парків та лісопарків (4 звернення) – проведено 
комісійне обстеження, заявнику надані роз'яснення стосовно розміщення пересувних 
атракціонів, здійснюється оформлення відповідних дозвільних документів для 
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проведення санітарно-оздоровчих заходів відповідно до Санітарних правил в лісах 
України;  

вирішення питань поливу та облаштування клумб і газонів (3 звернення) – 
територія відноситься до земель, не наданих у власність чи користування КП «УЗН 
Дарницького району міста Києва», яке періодично проводить прибирання, 
мешканцям надано повне роз'яснення; 

відсутність освітлення (2 звернення) – звернення не підтверджені заявником, на 
даний час роботи проведені;  

вирішення питань щодо спалювання сміття та відходів біля озера (2 звернення) – 
направлено листи до Дарницького районного управління ГУ ДСНС України у 
м. Києві та Дарницького РУГУ МВС України у м. Києві, районна адміністрація 
законодавчо не наділена повноваженнями втручатися у внутрішню діяльність садових 
товариств;  

незадовільний санітарний стан ліфту (2 звернення) – роботи проведено, про що 
свідчить акт, вирішення питання в частині заміни плафонів в ліфтовій кабіні потребує 
додаткового фінансування;  

проведення дератизації в будівлі комунальної власності Київської міської 
клінічної лікарні № 1 (2 звернення) – складено припис №8/048 від 25.03.2015, акт 
обстеження та довідка обстеження від 12 червня 2015 року;  

вирішення питань щодо встановлення пандусів (2 звернення) – потребують 
додаткового фінансування;  

визначення балансоутримувача земельної ділянки з питання скошування трави 
(1 звернення) – направлено лист до Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київради (Київської міської державної адміністрації);  

виникнення тріщин у будинку (1 звернення) – замовлено експертну комісію для 
обстеження будинку, перебуває на контролі; 

паркування на прибудинковій території (1 звернення) – згідно із рішенням 
Київської міської ради від 02.07.2015 № 667/1531 земельні ділянки на вул. Ващенка 
закріпленні за комунальним підприємством «Київтранспарксервіс» для розміщення 
паркувального майданчика;  

проведення дезінфекції (1 звернення) – з 28.09.2015 розпочато роботи, які 
виконуються поступово;  

проведення капітального ремонту сходової клітин по пров. Волго-Донському, 17 
(1 звернення), встановлення сертифікованих спеціальних каналізаційних решіток (1 
звернення), проведення капітального ремонту вікон в під’ їзді (1 звернення) – 
вирішення вищезазначених питань потребує фінансування; 

аварійний стан утримання території (1 звернення) – на зазначеній території ТОВ 
«Орієнтбуд» на замовлення ТОВ «Будеволюція» виконують роботи з прокладання 
водопроводу та каналізації, відкрита контрольна картка ( №15020053-ДР);  

впорядкування покинутих будівель та споруд (1 звернення) – направлено лист за 
належністю до КП «Київжитлоспецексплуатація»;  

вирішення питання щодо залиття квартири (1 звернення) – в заходах по 
підготовці житлового господарства Дарницького району до роботи в осінньо-зимовий 
період 2015-2016 років заплановано проведення часткового ремонту покрівлі при 
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наявності матеріалів і належних погодних умов. 

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація:  
вирішення питань видалення аварійних, пошкоджених хворобами дерев (3 

звернення) – неможливо було виконати в контрольний термін, з причини відсутності 
відповідного обстеження, проведення якого потребує додаткового фінансування;  

вирішення питань утримання та облаштування клумб та газонів (2 звернення) – 
неможливо було виконати в контрольний термін, оскільки встановлення огородження 
газонів не передбачено паспортом благоустрою вказаної у зверненні території, що 
пов’язано із відсутністю додаткового фінансування, необхідного для розробки 
проектно-кошторисної документації і виконання робіт за проектом;  

вирішення питань облаштування належного зовнішнього вигляду кабіни ліфту 
та інших технічних недоліків стану ліфту (2 звернення) – неможливо було виконати в 
контрольний термін, оскільки спільно з ТОВ «Укрліфтсервіс» було замовлено ліфтове 
обладнання, яке вийшло з ладу, термін очікування потрібного ліфтового обладнання – 
кінець жовтня 2015 року;  

вирішення питань відновлення благоустрою після виконання планових, 
аварійних робіт (3 звернення) – неможливо було виконати в контрольний термін, 
оскільки аварійні роботи проводились ПАТ «Київенерго». Керівництву ПАТ 
«Київенерго» направлено листи-роз’яснення для розгляду та вжиття відповідних 
заходів згідно з чинним законодавством;  

питання утримання каналізаційних колодязів (11 звернень) – зазначені у 
зверненнях каналізаційні колодязі перебувають на балансі ПАТ «Київводоканал», про 
що дану організацію повідомлено письмово, надання відповідей заявникам 
тримається на контролі;  

вирішення питань прибирання та санітарного стану територій (4 звернення) – 
роботи виконані в контрольні терміни, працівниками ЖЕК проведено прибирання 
під’ їздів, вікна помиті;  

питання проведення дератизації (1 звернення) – виконано в контрольний термін; 
вирішення питання відсутності освітлення у під’ їздах (2 звернення) – роботи 

виконані, освітлення відновлено в місцях загального користування;  
вирішення питання ремонту і обслуговування сміттєпроводів та сміттєзбірників 

в приміщенні (1 звернення) – роботу виконано, завантажувальний клапан 
сміттєпроводу утримується у задовільному санітарному та технічному стані;  

питання ремонту, фарбування елементів дитячого майданчику (1 звернення) – 
роботу виконано, працівниками ЖЕК проведено роботи з ремонту вказаного у 
зверненні дитячого майданчику;  

вирішення питань впорядкування стихійного сміттєзвалища (1 звернення) – 
роботи не виконано в контрольний термін, оскільки територія озера «Алмазне» по 
вул. Пухівська підпорядковується КП «Плесо», тому Деснянська районна в місті 
Києві державна адміністрація звернулась до КП «Плесо» з проханням привести 
зазначену територію в належний санітарно-технічний стан відповідно до «Правил 
благоустрою міста Києва»; 

питання утримання каналізаційних колодязів (2 звернення) – зазначені у 
зверненнях каналізаційні колодязі перебувають на балансі ПАТ «Київводоканал», про 
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що дану організацію повідомлено письмово, надання відповідей заявникам 
тримається на контролі;  

вирішення питання відсутності освітлення на опорних стовпах за 
відсутності/несправності лампочок (2 звернення) – не виконано в контрольні терміни, 
оскільки виконання цих звернень потребує додаткового фінансування. 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація:  
технічне обслуговування систем тепло-, водопостачання та водовідведення і 

зливів - фахівцями КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Дніпровського району м. Києва» підвальні приміщення утримуються відповідно 
наказу №76 від 17.05.2005 року Державного комітету України з питань житлово-
комунального господарства, проводяться роботи по заміні аварійних ділянок 
трубопроводів, запірної арматури, тощо; 

інженерні мережі у житлових будинках відпрацювали свій термін експлуатації – 
капітальний ремонт або заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж не 
проводилась з моменту забудови. Відповідно до наказу Державного комітету України 
з питань житлово-комунального господарства заміна всіх рушникосушарок у будинку 
відноситься до робіт капітального характеру та проводиться за кошти цільового 
призначення;  

технічні недоліки стану ліфтів – пасажирські та вантажні ліфти відпрацювали 
свій нормативний термін та потребують заміни. Заміна ліфтів проводиться за кошти 
цільового призначення з міського бюджету; 

проведення дератизації, дезінсекції – на даний час триває процедура укладання 
договору з фірмою-переможцем тендерних торгів;  

відсутність або цілодобова робота системи освітлення під’ їзду –  незадовільне 
надання послуг ТОВ «Дельта-Пак-Систем»; 

садіння нових дерев – в зв'язку з тим, що площа території, яка обслуговується 
КП УЗН Дніпровського району досить велика, обсяг робіт з її утримання значний. 
Також, зважаючи на необхідність дотримання відповідної процедури закупівлі 
зелених насаджень, підприємство не має можливості проведення робіт по висадці 
нових дерев на всій балансовій територій одночасно. Тому створення нових зелених 
насаджень на підпорядкованих територіях парків, бульварів, скверів та інших об’єктів 
зеленого господарства проводиться поступово. Разом з тим, було повідомлено, що 
пропозиція заявника з посадки дерев на зазначених об’єктах прийнята до уваги та 
буде врахована при подальшому формуванні об’єктів, які потребують створення 
нових зелених насаджень; 

починаючи з травня 2015 року, на території Дніпровського району проводились 
роботи з благоустрою 5 об’єктів зеленого господарства, в т.ч. озеленення проспекту 
Ватутіна. Разом з тим, продовжується благоустрій ще 5 об’єктів та заплановано до 
проведення капітального ремонту ще 2 об’єктів зеленого господарства. 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація:  
відсутність або цілодобове освітлення на сходових клітинах (240 звернень) – 

період проведення оцінки припав на зміну обслуговуючої організації з надання 
послуги диспетчеризації. Наразі не працюють пульти ОДС, через які вимикається та 
вмикається освітлення на сходових клітинах, на сьогоднішній день ведуться заходи з 
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відновлення роботи диспетчерських пультів. Решта звернень, які залишились 
невиконаними, потребують значних капіталовкладень. В зв’язку з обмеженим 
фінансуванням з бюджету міста, Оболонська районна в місті Києві державна 
адміністрація на сьогодні не має можливості виконати роботи в повному обсязі. 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація:  
для сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими 

вони звертаються до органів державної влади, затверджено розпорядження 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.01.2011 № 30 «Про 
створення постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян». Відповідно 
до розпорядження розгляд звернень громадян в разі необхідності проводиться 
постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян. Так, звернення 
громадянки Гонти О.Г., яка проживає за адресою вул. Мечникова, 18, кв. 76, стосовно 
порушення її прав на відпочинок від цілодобової та гучної роботи вентиляційної 
системи, повітроводів та кондиціонерів, які розміщені за адресою вул. Мечникова, 9, 
де здійснюють господарську діяльність заклади ресторанного господарства, торгівлі 
та сфери послуг було розглянуто комісійно. 

Інформацію стосовно проблемних питань у сфері житлово-комунального 
господарства Печерська районна в місті Києві державна адміністрація не надала. 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація:  
у зв’язку із недостатністю фінансування не виконані питання відновлення 

благоустрою після виконання планових робіт (26 звернень); утримання територій та 
будинків (8 звернень); видалення аварійних дерев та знищення омели (15 звернень); 
стосовно стихійних сміттєзвалищ (8 звернень); ремонт тротуарів (14 звернень); 
косметичний ремонт під’ їздів будинків (3 звернення). 

Зазначені роботи за зверненнями враховано в плануванні організації діяльності 
комунальних підприємств «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Подільського району міста Києва» та «Поділ-благоустрій» в четвертому кварталі 2015 
року.  

На звернення, що відносяться до компетенції ПАТ «Київенерго» (відключення 
ГВП за борги, погана циркуляція ГВП, тощо) в межах повноважень проводиться 
співпраця щодо їх вирішення. 

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація:  
видалення дерев (3 звернення) – неможливо було виконати в контрольний 

термін, оскільки потребує наявності автовишки та відповідного додаткового 
фінансування;  

оголені кабелі в будинку (1 звернення) – РЕМ «Західний» ПАТ «Київенерго» 
було проведено тимчасовий електрокабель через прибудинкову територію, до РЕМ 
«Західний» направлено листи з вимогою прибрати електрокабель;  

незадовільний стан кнопок ліфта (1 звернення) – направлено лист до «ОТІС» з 
вимогою відремонтувати кнопку;  

ремонт та обслуговування водостічних труб (1 звернення) – замовлено матеріали 
для проведення ремонту;  

утримання та облаштування клумб та газонів (1 звернення) – замовлено землю 
для влаштування газону на прибудинковій території;  
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технічне обслуговування систем тепло-, водопостачання (1 звернення) – порив 
стоякової труби ліквідовано, на даний час замовлено матеріали для проведення заміни 
стоякової труби;  

ремонт та обслуговування сміттєпроводів (1 звернення) – замовлено зварку для 
проведення ремонту частини сміттєпроводу, по закінченню робіт буде проведено 
прибирання; 

відсутність освітлення на сходових клітинах (7 звернень) – для відновлення 
освітлення замовлено матеріали для перекладання електрокабелю; 

скління та ремонт вікон на сходових клітинах (2 звернення ) – замовлено 
матеріали для проведення ремонту віконних рам;  

відсутність гарячого водопостачання (2 звернення) – гаряче водопостачання 
зумовлене поривом мережі, що знаходиться на балансі ПАТ «Київенерго»;  

незадовільна температура ГВП (1 звернення) – незадовільна температура ГВП 
пов’язана із низькими параметрами теплоносія, що подається на будинок з зовнішньої 
мережі, яка знаходиться на балансі ПАТ «Київенерго»;  

відсутній тиск ХВП на 10 поверсі (1 звернення) – відсутність тиску ХВП 
пов’язана із непрацюючими підживлюючими насосами в бойлері РТМ «Святошин». 
Організації направлено листи з вимогою усунути недоліки та налагодити подачу 
тиску ХВП;  

ремонт та заміна вхідних дверей (1 звернення) – замовлено матеріали для 
проведення встановлення дверей між поверхами; 

встановлення лавочок (1 звернення) – звернення неможливо було виконати в 
контрольний термін, оскільки відсутні необхідні матеріали (дошки та стовпчики), 
замовлено матеріали для виконання монтажу лавки;  

технічний стан пішохідних доріжок (1 звернення) – замовлено пісок для 
виконання перекладання та підняття рівня доріжки з бетонних плит;  

утримання зелених насаджень (кронування, видалення, обрізка омели та інше) (7 
звернень) - звернення неможливо було виконати в контрольний термін, оскільки для 
кронування дерев було необхідне замовлення автовишки, що потребує додаткового 
фінансування;  

відсутність освітлення на сходових клітинах (6 звернень) – для відновлення 
освітлення замовлено матеріали для перекладання електрокабелю. 

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація:  
відсутність освітлення у під'їзді – причиною несвоєчасного виконання окремих 

звернень громадян є робота програмно-апаратного комплексу центральної 
диспетчерської служби Солом'янського району міста Києва, яким забезпечується 
дистанційне керування освітленням місць загального користування у 
диспетчеризованих житлових будинках;  

технічні недоліки стану ліфта – по деяких питаннях оперативно вирішити 
порушені питання не видається можливим в зв'язку з відсутністю запасних частин, 
оскільки ліфти відпрацювали встановлений нормативний термін експлуатації (25 
років) і потребують заміни; 

викрадання ліфтового обладнання з пошкодженням замкових пристроїв на 
вхідних дверях, а також з вандалізмом іншого ліфтового обладнання, що, в свою 
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чергу, завдало збитків комунальному підприємству «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» – випадки 
розкрадання ліфтового обладнання у житлових будинках фіксуються Солом'янським 
РУ ГУ МВС України в місті Києві. Крім того, комунальним підприємством «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» 
направлено листа на адресу Солом'янського РУ ГУ МВС України в місті Києві з 
проханням виявити зловмисників, якими розкрадається ліфтове обладнання у 
житлових будинках; 

відсутність каналізаційних люків – оперативно вирішити порушені питання не 
видається можливим в зв'язку з тим, що надіслано листи балансоутримувачам, ПАТ 
«АК «Київводоканал» та ПАТ «Київенерго», для запобігання нещасних випадків дані 
люки накриті тимчасовим накриттям;  

проведення дезінсекції та дератизації: – оперативно вирішити порушені питання 
не видається можливим в зв'язку з тим, що дані роботи проводяться відповідно до 
затвердженого графіку;  

корчування пеньків та коріння дерев (вздовж вул. Курської), висадження 
молодих саджанців дерев породи клен – роботи передбачені в четвертому кварталі 
поточного року. При виконанні підготовчих робіт підприємством буде здійснено 
корчування пнів за вказаною адресою. Виконання робіт з пониження пнів не дасть 
можливості виконати корчування механізованим способом для подальшого 
виконання заходів з висадження дерев вздовж вул. Курської. 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація:  
відновлення благоустрою (вул. Ванди Василевської, 11, вул. Гоголівська, 11/39) 

– відновлення благоустрою зазначених територій проводиться ПАТ «Київенерго» або 
підрядними організаціями, переважно порушуючи терміни виконання робіт 
відповідно до контрольних карток, відкритих на порушення благоустрою;  

переобладнання квартир (вул. Білоруська 17-а, вул. Макарівська,1) – власники 
квартир не надають доступ для проведення обстеження квартир. В зв’язку з цим були 
надані попередження, крім того, на ігноровані попередження були надіслані приписи 
рекомендованими листами;  

косметичний ремонт в під’ їзді (просп. Перемоги, 80/57) – під’ їзд потребує 
капітального ремонту, тому даний будинок буде запропоновано для включення в 
проект програми ремонту житлового фонду району на 2016 рік;  

ремонт дитячих майданчиків (вул. Старокиївська, 5) – роботи з ремонту дитячих 
майданчиків потребують залучення додаткових коштів. Звернення щодо ремонту 
дитячого майданчику на прибудинковій території увійде до переліку об'єктів, які 
будуть відновлені в рамках ремонтних програм, починаючи з 2016 року;  

виникнення тріщин у будинку (вул. Ризька, 16) – на даний час встановленні 
маячки на будинок для ведення спостереження;  

ремонт водостічних труб (вул. Б. Хмельницького, 36-б) – для проведення 
ремонту водостічної труби необхідний доступ до квартири № 39, мешканці якої на 
даний час відсутні, тому було направлено попередження для надання доступу до 
квартири. 
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7. 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 м. Києві», адресного переліку та графіку проведення 
сільськогосподарських ярмарків у м. Києві у ІІ півріччі 2015 року, організаторами та 
відповідальними виконавцями сезонних сільськогосподарських ярмарків у м. Києві 
визначено підприємства, які підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі, спільно з 
районними в місті Києві державними адміністраціями. 

У січні-вересні поточного року на території міста Києва організовано та 
проведено 357 сільськогосподарських ярмарків, на яких реалізовано 49,2 тис. тонн 
продукції. 

Реалізація продукції на ярмарках здійснювалась через 62693 торгові точки. 
Відповідно до вимог 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», найкраща організація ярмарків у вересні 2015 року 
відмічена у Шевченківському районі (1 бал). Високий рівень організації ярмарків 
забезпечив також Оболонський район (2,666 бала), який посів друге місце. 

Низький рівень організації ярмарків було зафіксовано у Голосіївському та 
Дніпровському районах, які отримали по 3,666 бала. 

 
 

Слід відмітити, що комунальним підприємством, яке визначено організатором 
ярмаркових заходів у Печерському районі, на сьогодні здійснюються організаційні 
заходи стосовно проведення ярмарків, у вересні в цьому районі ярмарки не 
проводились.  

 

3
3,333

3
3,333 3,333

вересень 2015 р.
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8. Якість та своєчасність виконання доручень Київської міської державної 
адміністрації у сфері споживчого ринку, бал 

Оцінювання районних в місті Києві державних адміністрацій за показником 
«Якість та своєчасність виконання доручень Київської міської державної 
адміністрації у сфері споживчого ринку» здійснювалось з урахуванням вимог наказу 
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.05.2015  
№ 5-з. За інформацією департаменту у вересні поточного 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. 

 
 
9. Глибина боргу населення за послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій по житловому фонду комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, кількість місяців 

Показник відображає рівень глибини заборгованості населення за послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по житловому фонду 
комунальної власності територіальної громади м. Києва з розрахунку на кількість 
місяців. Оцінка за показником формується за даними моніторингу КП «Головний 
інформаційно-обчислювальний центр» стану заборгованості населення за послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.09.2015 та 
середньомісячного за звітний період нарахування населенню плати за відповідну 
послугу. Застосування даного показника є додатковим стимулом для посилення 
районними в місті Києві державними адміністраціями заходів із зниження 
заборгованості за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій. 

В цілому по місту глибина боргу населення за послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій по житловому фонду комунальної власності 
територіальної громади м. Києва порівняно з попереднім періодом оцінки 
зменшилась і становила 1,77 місяця.  

Найкращі значення показника, як і в попередньому періоді оцінки, в 
Дарницькому (0,77 міс.; 1 місце) та Святошинському (1,05 міс.; 2 місце) районах, 
найгірші - в Солом’янському (2,93 міс.), Шевченківському (2,64 міс.)  та Оболонському 
(2,55 міс.) районах. 
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З метою зменшення заборгованості населення за послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій районним в м. Києві державним адміністраціям 
спільно з житлово-експлуатаційними організаціями необхідно забезпечити постійне 
проведення роботи зі сплати населенням заборгованості за послуги у визначених 
законодавством рамках та вживати необхідних заходів для недопущення зростання 
заборгованості.  

 
10. Темп збільшення (зменшення) заборгованості населення з оплати послуг 

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, у відсотках до 
початку звітного року 

Показник відображає рівень збільшення (зменшення) заборгованості населення з 
оплати послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, у 
відсотках до початку звітного року по житловому фонду комунальної власності 
територіальної 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 послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій станом на 01.09.2015 становила 183533,09 тис. грн. Темп збільшення 
заборгованості населення з оплати послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій, у відсотках до початку звітного року становив 118,26%. 

В порівнянні з початком року у всіх районах м. Києва спостерігалось зростання 
обсягу заборгованості з оплати послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій. Найкраще значення показника, як і в попередньому періоді 
оцінки, у Деснянському (103,32%) та Печерському (111,37%) районах, найгірше - у 
Дарницькому (140,23%) та Святошинському (127,39%) районах. 
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З метою недопущення погіршення ситуації по розрахунках з оплати послуг з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій районним у м. Києві 
державним адміністраціям спільно з житлово-експлуатаційними організаціями 
необхідно забезпечити постійне проведення роботи з мобілізації коштів від населення 
за спожиті послуги у визначених законодавством рамках та вживати необхідних 
заходів для недопущення збільшення боржників та сум заборгованості за послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. 

 
 
11. 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 за показником формується за даними моніторингу стану створення ОСББ 
на підставі відповідних звітів районних в м. Києві державних адміністрацій. За 
інформацією районних в м. Києві державних адміністрацій за січень-вересень 2015 
року створено 23 ОСББ. 

За результатами роботи за звітний період лідируючу позицію зайняли 
Святошинський та Подільський райони, в яких створено по 6 ОСББ. Не створено 
жодного ОСББ в Оболонському та Печерському районах. 

У вересні 2015 року створено лише 1 ОСББ в Подільському районі 
м. Києва.  

В цілому, існуюча динаміка створення ОСББ в місті свідчить про необхідність, 
крім вдосконалення існуючої законодавчої бази, вжиття районними у місті Києві 
державними адміністраціями, відповідними департаментами додаткових заходів щодо 
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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 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. 

 
12. 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 житловим будинкам, 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».  

Найкращі значення показника в Подільському та Святошинському районах міста 
Києва, в яких за вересень 2015 року простоїв ліфтів більше трьох діб не було.  

Найгірше значення показника в Голосіївському (2,2497) та Деснянському (1,5453) 
районах міста Києва, в яких протягом вересня 2015 року найбільша середня щоденна 
кількість простоїв ліфтів більше трьох діб.  

Слід зазначити, що у вересні 2015 року показник формується за даними 
об’єднаної диспетчерської системи «ГородОК». За попередні періоди показник 
формувався за даними моніторингу диспетчерської служби 
КП «Київжитлоспецексплуатація» (15-57). Зазначене пов’язано з тим, що всі 
диспетчерські служби районів перейшли на єдиний програмно-апаратний комплекс  
«ГородОК», який більш достовірно відображає ситуацію по місту в частині роботи 
ліфтового господарства.  

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 з виконання планово-
попереджувальних та аварійних ремонтів непрацюючих, застарілих та фізично 
зношених ліфтів. 
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13. Рівень відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів, %  
Рівень відновлення благоустрою в середньому по місту у звітному періоді 

становив 74%, що свідчить про значну кількість розритів після аварій на інженерних 
мережах, що не відновлені в передбачені терміни ПАТ «Київенерго». Основною 
причиною великої кількості аварійних розриттів в м. Києві є значний відсоток 
інженерних мереж, які пройшли всі терміни придатності для експлуатації та 
потребують капітального ремонту.  

Найбільшу кількість розриттів проведено в Шевченківському (529 од.), 
Солом’янському (357 од.), Голосіївському (345 од.) та Печерському (308 од.) районах.  

Разом з тим, проводиться контроль за термінами відновлення благоустрою після 
розриттів та якістю виконаних робіт. 

 

 
 
Найкраща ситуація з відновлення благоустрою склалася у Печерському (86%)  та 

Шевченківському (85%) районах, найгірша - в Оболонському (54%) та Деснянському 
(57%) районах.   

За вересень 2015 року найвищий рівень відновлення благоустрою в місцях 
аварійних розриттів - 39% у Печерському районі, у Солом’янському,  
Святошинському та Дніпровському районах – по 31%. Найнижчі показники - в 
Оболонському (13%) та Дарницькому (14%) районах. 

 
14. Кількість адміністративних протоколів складених на порушників 

Правил благоустрою міста Києва керівниками житлово-комунального 
господарства районів з розрахунку на одне підприємство житлово-комунального 
господарства, од. 

З метою покращення роботи житлово-експлуатаційних організацій в частині 
контролю за належним дотриманням підприємствами, установами та організаціями 
Правил благоустрою міста Києва, у районах міста в січні-вересні 2015 року проведена 
робота щодо притягнення до адміністративної відповідальності порушників 
благоустрою.  
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Найбільше адміністративних протоколів за січень-вересень складено у 
Дарницькому (516 од.) та Оболонському (496 од.) районах. Найменшу кількість 
адміністративних протоколів, як і попередньому періоді оцінки, оформлено в 
Печерському (153 од.) районі. 

 
 
У вересні також найбільше адміністративних протоколів складено у 

Дарницькому (366 од.) та Оболонському (298 од.) районах. Найменшу кількість 
адміністративних протоколів оформлено в Солом’янському (37 од.) та Голосіївському 
(45 од.) районах столиці. 

 
 
15. Відсоток демонтованих силами районних в місті Києві державних 

адміністрацій МАФів від загальної кількості незаконно встановлених на 
території району (при наявності фінансування), % 

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. 

За інформацією райдержадміністрацій незаконно встановлені МАФи повністю 
демонтовано майже у всіх районах столиці, окрім Дарницького (99,6%).  
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Однак, у вересні 2015 року силами Дарницької і Дніпровської районних в місті 
Києві державних адміністрацій демонтовано, відповідно, 90% і 92% МАФів від 
загальної кількості незаконно встановлених на території району.  

 
 
16. Кількість висаджених квітів в місцях загального користування, тис. шт. 
Висадка квітів відбувається відповідно до агротехнічних умов лише протягом 

декількох місяців на рік. 
За інформацією районних у місті Києві державних адміністрацій у звітному 

періоді найбільше висаджено квітів в місцях загального користування в 
Голосіївському (8100 тис. шт.), Печерському (6674 тис. шт.) та Солом’янському (6555 
тис. шт.) районах, найменше – у Дніпровському районі (2307 тис. шт.). 

Проте, у вересні найкращі показники з висадки квітів зафіксовано у 
Святошинському (3570 тис. шт.) та Подільському (1500 тис. шт.) районах столиці. У 
Голосіївському районі записано нульові показники, у Печерському районі висаджено 
найменше квітів - 74 тис. шт. 
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17. Відсоток відремонтованого твердого покриття доріг, тротуарів та 
внутрішньоквартальних проїздів до запланованого (при наявності 
фінансування), % 

Плани з асфальтування в усіх районах виконуються. За інформацією 
райдержадміністрацій перевиконання плану здійснюється за рахунок проведеної 
роботи по залученню інвестиційних коштів комерційних організацій. Окрім того, 
проведено дрібний та ямковий ремонт, відновлення твердого покриття після 
аварійних та планових робіт, дворових територій тощо. Ефективну роботу щодо 
відновлення твердого покриття доріг, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів 
показали Оболонський (1174,98%) та Подільський (1130,2%) райони. 

  

 
 
 
18. Співвідношення кількості під’ їздів, біля яких розміщені інформаційні 

дошки, до загальної кількості під' їздів, які обслуговуються комунальними 
житлово-експлуатаційними організаціями, % 

За інформацією районних у місті Києві державних адміністрацій питання 
розміщення інформаційних дощок вирішено в усіх районах на 100%.  

Враховуючи зазначене, Департамент міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) пропонує показник «Співвідношення кількості під’ їздів, біля 
яких розміщені інформаційні дошки, до загальної кількості під'їздів, які 

обслуговуються комунальними житлово-експлуатаційними організаціями, %» 
вилучити з щомісячної оцінки діяльності районних в місті Києві державних 
адміністрацій. 
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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 станом на 01.09.2015 в м. Києві 
мала місце заборгованість із заробітної плати на 3 комунальних підприємствах, 
які передані до сфери управління районних в місті Києві державних 
адміністрацій, а саме: 
Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства 

Печерського району м. Києва «Печерська брама» – 150,2 тис. грн. Борг виник у 
зв’язку з відсутністю обігових коштів та несвоєчасним надходженням коштів за 
надані послуги. Борг погашено у повному обсязі; 
КП «Автотранспортне підприємство Оболонського району м. Києва» – 

129 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 30.09.2015 борг зменшено на 21 тис. грн. 
Комунальне підприємство «Оболонь-ліфтсервіс» - 807,5 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 30.09.2015 борг 
зменшено на 200 тис. грн. 
За даними Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві 

станом на 01.09.2015 заборгованість із виплати заробітної плати мала місце на: 
КП «Капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-

Будінвест» – 319,6 тис. грн; 
КП «Керуюча дирекція» Дніпровського району м. Києва – 4514 тис. грн.  
Станом на 01.09.2015 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, відсутня у 
Дарницькому, Деснянському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та 
Шевченківському районах. У порівнянні з попереднім періодом оцінки заборгованість 
зросла у Дніпровському (з 1321,9 тис. грн до 4514,0 тис. грн) та Оболонському (з 381,3 
тис. грн до 936,5 тис. грн) районах, зменшилася у Голосіївському (з 322,6 тис. грн до 
319,6 тис. грн) та Печерському (з 219,2 тис. грн до 150,2 тис. грн) районах.  

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

«Картка киянина» громадян, % 
Відсоток виданих карток «Картка киянина» до зареєстрованих громадян в 

системі «Картка киянина» відображає обсяг проведеної органами соціального 
захисту роботи з громадянами по реєстрації та видачі картки «Картка киянина».  

Зазначений показник наданий з урахуванням перевірки його Департаментом 
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації). 
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В аналітичній записці щодо оцінки діяльності районних в місті Києві 
державних адміністрацій за січень-серпень 2015 року до п. 20 «Відсоток 
виданих карток «Картка киянина» до зареєстрованих в системі «Картка 
киянина» громадян» зазначалось, що станом на 01.09.2015 в м. Києві в системі 
«Картка киянина» було зареєстровано понад 637 тис. громадян та видано 
карток більше 630 тис. громадян управліннями праці та соціального захисту 
населення районних в місті Києві державних адміністрацій та Департаментом 
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації). Зазначена інформація була надана з урахуванням 
повторно зареєстрованих громадян в системі «Картка киянина» та повторно 
виданих карток з причин втрати, крадіжки та механічного пошкодження карток 
громадянами.  

Станом на 01.10.2015 в м. Києві в системі «Картка киянина» управліннями 
праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних 
адміністрацій зареєстровано більше 624 тис. громадян та понад 623 тис. 
громадян видано картки, Департаментом соціальної політики виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
зареєстровано 10,3 тис. осіб та видано карток 10,1 тис. громадян. Зазначена 
інформація надана без урахування повторно зареєстрованих громадян та 
повторно виданих карток. 

За результатами проведеного аналізу роботи управлінь праці та 
соціального захисту населення районних в місті Києві державних 
адміністрацій, з реалізації проекту «Картка киянина» станом на 01.10.2015 
відсоток виданих карток до зареєстрованих в системі «Картка киянина» 
громадян становить 100 %. 

 
 

98 99 99 98 100 99 99 99 100 99

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

станом на 01.09.2015 станом на 01.10.2015
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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. 

В усіх 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 01.10.2015 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 Святошинському 
районі (20685 звернень), найменша - у Печерському районі (4517 звернень).  

Відсоток кількості призначених справ до кількості звернень за призначенням 
житлової субсидії станом на 01.10.2015 становив у всіх районах 100%.  

 

 
 

100 98 100 92 100 100 99 100 99 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

станом на 01.09.2015 станом на 01.10.2015
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25. Темп зростання (зменшення) доходів загального фонду бюджету міста 
Києва (без трансфертів), у відсотках до попереднього року 

З метою здійснення обґрунтованої оцінки діяльності районних в місті Києві 
державних адміністрацій приріст доходів загального фонду бюджету 2015 року 
обраховано в умовах, приведених до 2014 року. Середній показник темпу зростання 
(зменшення) доходів загального фонду бюджету міста Києва (без трансфертів) склав 
124%. 

В звітному періоді всі райони міста забезпечили приріст доходів загального 
фонду бюджету в порівнянні із відповідним періодом попереднього року. Темп 
зростання доходів загального фонду бюджету міста варіював в межах 117,4% - 
129,2%. 

 
Найменший темп зростання надходжень у Солом’янському районі за 9 місяців 

2015 року у порівнянні із відповідним періодом попереднього року зумовлений 
низьким, відносно інших районів, темпом росту податку на доходи фізичних осіб. Це 
пов’язано із погашенням працівникам підприємства ПАТ «НВП «Більшовик» 
заборгованості по заробітній платі за аналогічний період 2014 року в розмірі 
7,0 млн грн, закриттям відділень «Укртелеком» у березні поточного року та 
звільненням 400 працівників, що призвело до втрат надходжень до бюджету податків 
та зборів (щомісячно 1,7 млн грн), звільненням у березні 2015 року біля 6000 
працівників заправних станцій ТОВ «Директива», що спричинило зменшення 
надходжень податків та зборів на доходи фізичних осіб на 3,9 млн грн, а також 
сплатою підприємствами району в І півріччі 2015 року податку та збору на доходи 
фізичних осіб (дивідендів) на 6,6 млн грн більше в порівнянні з І півріччям 2014 року.  

Податковий борг по платі за землю станом на 01.09.2015 склав 68,2 млн грн. 
Сукупна сума боргу найбільших підприємств-боржників по сплаті земельного 
податку у звітному періоді становить 56,3% загальної суми податкового боргу 
району. Серед них: ПАТ «НВП «Більшовик» (сума боргу 31063,4 тис. грн), ТОВ 
«Оріон Сервіс» (сума боргу 4238,1 тис. грн), ДП «КАРЗ» (сума боргу 3063,5 тис. грн).  

125 120,1 119,5 124 119,4 119,5125,8 121,2 117,7 129,2

126,3

121,8 121,7

125,6

121 120,7

127,1

122,5

117,4

129,2

січень-серпень 2015 р. січень-вересень 2015 р.
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Низький, відносно інших районів, темп зростання надходжень за 9 місяців 2015 
року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року по Печерському району 
спричинений недовиконанням надходжень транспортного податку (з фізичних і 
юридичних осіб), планові індикативні значення надходжень податку у звітному 
періоді затверджені на рівні 10,8 млн грн, фактичні надходження податку склали 
2,8 млн грн, або 25,9 %. Крім того, зменшилась сплата єдиного податку за 
деклараціями про майновий стан і доходи платниками сфери шоу-бізнесу, за 2014 рік 
доходи зменшились на 1,0 млн грн, порівняно з 2013 роком. 

 
 

*    * 
* 

 
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-вересень 2015 року визначено 3 групи районів: 
І група – райони, які за результатами оцінки посідають 1 - 3 місця: 

Святошинський, Шевченківський та Дарницький.  
ІІ група – 5 районів, що посіли 4 - 8 місця: Деснянський, Подільський, 

Солом’янський, Печерський та Голосіївський. 
ІІІ група – райони, які за розрахунками посіли 9 - 10 місця: Оболонський та 

Дніпровський. 
 

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

 

Районна у 
місті Києві 
державна 

адміністрація 

січень-
берез. 
2015 р. 

січень-
квіт. 

2015 р. 

січень-
трав. 

2015 р. 

січень-
черв. 

2015 р. 

січень-
липень 
2015 р. 

січень-
серп. 

2015 р. 

січень-
верес. 
2015 р. 

Відхилення 
місця у 

порівнянні з 
попереднім 
періодом 
оцінки 

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

 


