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Вступ 

Рамкова програма управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва (надалі – Програма, Рамкова 

програма управлінських реформ) – документ, розроблений за ініціативи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 

Київського міського голови, експертів громадської платформи Реанімаційний Пакет Реформ (РПР). Над Програмою працювали експерти РПР, 

депутати Київської міської ради, галузеві фахівці Київської міської державної адміністрації, надавалась експертна підтримка ряду 

антикорупційних громадських організацій. 

Серед завдань Програми – покращення доступу до інформації про діяльність столичної влади, зниження корупції, обумовленої 

організаційною структурою, недосконалими процесами, системою менеджменту та управлінням людськими ресурсами на рівні столичної влади 

та інші. 

Для подолання корупції Програмою пропонується запровадити механізми контролю за діяльністю місцевої влади та комунальних 

підприємств, механізми упередження корупційних ризиків в рамках бюджетного процесу та регулярний моніторинг ефективності 

впровадження антикорупційних заходів. У Програмі особлива увага приділяється ролі громадськості у питаннях протидії корупції. 

Рішення Київської міської ради «Про затвердження Рамкової програми управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання 

корупції для міста Києва», внесене до Ради за поданням Київського міського голови, Кличка В.,  було підтримане депутатами Київської міської 

ради 08.12.16 р. та за підписом Київського міського голови набуло чинності 07.02.2017 р.  

Моніторинг впровадження Програми охоплює період реалізації з лютого по листопад 2017 року. Моніторинг містить показники реалізації 

заходів відповідальними особами, у першу чергу, Київської міської державної адміністрації. Моніторинг проведено експертами групи «РПР-

Київ» громадської платформи РПР та урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» щодо заходів № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 Програми. 

Структура Рамкової програми управлінських  реформ 
в частині заходів № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 

• Заходів – 125 

• Кінцевий строк виконання заходів – двадцять сім місяців (2 роки і 3 місяці) з моменту набрання чинності Програми.  

• Тривалість виконання переважної кількості заходів Програми – до 1 року.  

• Загалом усі заходи Програми можуть бути сегментовані як: короткострокові (від 1 до 6 місяців), середньострокові (від 6 місяців 

до 1 року), довгострокові (від 1 року до 2 років і 3 місяців).  
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Сфери, охоплені Рамковою програмою управлінських реформ 

- Реформа управління в місті Києві (Київська міська державна адміністрація – КМДА та Районні державні адміністрації - РДА) 

- Антикорупція, посилення спроможності антикорупційних підрозділів, взаємодія з правоохоронними органами 

- Доступ до публічної інформації 

- ЗМІ, правова освіта, культура, виховання 

- Створення публічних реєстрів 

- Бюджетний процес 

- Цільові програми 

- Закупівлі 

- Реформа управління комунальними підприємствами 

- Адміністративні послуги та процедури 

- Антикорупційна експертиза  

Виконання заходів Рамкової програми управлінських реформ в розрізі суб’єктів виконання  

Надається інформація про стан відповідальності за заходи, що мали бути виконані або розпочаті до виконання станом на 1 грудня 2017 

року. Кількість заходів пораховано відповідно до розподілу повноважень між заступниками Голови Київської міської державної адміністрації.  

№ Виконавець Всього 

заходів по 

виконавцю  

Виконано Виконано 

частково  

Не 

виконано 

У процесі 

виконання 

Не 

оцінюється 

1.  Перший заступник голови 

КМДА /Пліс Г.В./ 

68 

54,4% 

6 

9,2% 

8 

12,3% 

40 

61,5% 

11 

17% 

3 

2,4% 

2.  Заступник міського голови – 

секретар Київради /Прокопів 

В.В./ 

31 

24,8% 

4 

13,3% 

6 

20% 

17 

56,7% 

3 

10% 

1 

0,8% 

3.  Заступники голови КМДА 

/усі/ 

16 

12,8% 

3 

20% 

 9 

60% 

3 

20% 

1 

0,8% 

4.  Заступник голови КМДА з 

питань здійснення 

самоврядних повноважень 

(проведення реформ у 

сферах децентралізації, 

28 

22,4% 

 

 2 

8% 

20 

80% 

3 

12% 

3 

2,4% 
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місцевого самоврядування та 

інших сферах 

життєдіяльності м. Києва) 

/Резніков О.Ю./  

5.  Заступник голови КМДА, 

якому підпорядкований 

Департамент (Центр) 

надання адміністративних 

послуг виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

/Поворозник М.Ю./ 

15 

12% 

 

5 

33,3% 

5 

33,3% 

5 

33,3% 

  

6.  Заступник голови КМДА, 

якому підпорядкований 

Департамент земельних 

ресурсів виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

/Спасибко О.В./ 

1 

0,8% 

    1 

0,8% 

7.  Заступник голови КМДА, 

якому підпорядкований 

Департамент житлово-

комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київради 

(КМДА) /Пантелєєв П.О./ 

4 

3,2% 

 3 

75% 

1 

25% 

  

8.  Керівник апарату 

виконавчого органу Київради 

(КМДА)  

49 

39,2% 

1 

2,6% 

7 

17,9% 

27 

69,2% 

4 

10,3% 

10 

8% 

9. Управління інформаційного 

забезпечення та доступу до 

публічної інформації апарату 

виконавчого органу Київради 

(КМДА)/Баранова К.О./ 

14 

11,2% 

  14 

100% 

  

10. Управління з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату 

виконавчого органу Київради 

4 

3,2% 

 1 

33,3% 

2 

66,7% 

 1 

0,8% 
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(КМДА) /Красюк С.І./ 

11. Голови РДА 28 

22,4% 

4 

16% 

4 

16% 

13 

52% 

4 

16% 

3 

2,4% 

12. Структурні підрозділи 

виконавчого органу Київради 

(КМДА) (усі) 

16 

12,8% 

3 

18,8% 

1 

6,2% 

9 

56,2% 

3 

18,8% 

 

13. Головні розпорядники 

бюджетних коштів 

4 

3,2% 

  3 

75% 

1 

25% 

 

14. Уповноважені підрозділи 

(уповноважені особи) з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

виконавчого органу Київради 

(КМДА), секретаріату 

Київради 

1 

0,8% 

  1 

100% 

  

15. Комунальні підприємства, 

установи та організації 

3 

2,4% 

2 

66,7% 

 1 

33,3% 

  

Методологія оцінки рівня впровадження заходів Рамкової програми управлінських реформ 
 

Мета моніторингу: проведення об'єктивної оцінки стану виконання Рамкової програми управлінських реформ в рамках заходів № 1,2, 

3, 5, 7, 8, 9. 

Об'єкти моніторингу:  

- інформація, надана суб'єктами влади, уповноваженими на впровадження Рамкової програми управлінських реформ, в частині 

виконання програми; 

- інформація, розміщена на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва та офіційних веб-сторінках комунальних 

підприємств міста Києва.  

Предмет моніторингу: впровадження Рамкової програми управлінських реформ у рамках заходів № 1,2, 3, 5, 7, 8, 9. 
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Методи моніторингу: 

- Метод збору інформації - надсилання запитів на отримання публічної інформації до суб’єктів владних повноважень щодо 

поточного стану впровадження заходів Рамкової програми управлінських реформ; 

- Метод опитування - бесіди та інтерв’ю з метою уточнення інформації щодо впровадження заходів Рамкової програми 

управлінських реформ; 

- Метод веб-аналізу полягає у досліджені експертною групою змісту Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва та 

офіційних веб-сторінок комунальних підприємств міста Києва; 

- Порівняльний метод полягає у співставленні інформації, наданої у відповідь на публічні запити, інформації, що міститься у 

публічному доступі, інформації, що була повідомлена під час проведення бесід у відповідності до опитувальника.  

Завдання моніторингу: 

- провести оцінку стану впровадження заходів Рамкової програми управлінських реформ; 

- виявити порушення, які допускають суб'єкти владних повноважень під час впроваджен6ня заходів Рамкової програми 

управлінських реформ; 

- виявити проблеми, із якими стикаються суб'єкти владних повноважень під час впроваджен6ня заходів Рамкової програми 

управлінських реформ; 

- надати рекомендації щодо покращення виконання заходів Рамкової програми управлінських реформ; 

- провести оцінку рівня інформування громадськості про боротьбу з корупцією в місті Києві шляхом впровадження заходів 

Рамкової програми управлінських реформ. 

Принципи моніторингу: 

Принцип об’єктивності (дослідження відображає реальний стан впровадження заходів Рамкової програми управлінських реформ)  

Критерії оцінки рівня впровадження: 

Кількісні і якісні характеристики рівня впровадження заходів Рамкової антикорупційної програми, що оцінюється відповідно до критеріїв 

«виконано», «виконано частково», «у процесі виконання», «не виконано». 
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Якісні показники: 

- повнота інформації, наданої за результатами отримання відповідей на запити, зустрічей та обговорень із суб’єктами владних 

повноважень; 

- зміст інформації на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва та офіційних веб-сторінках комунальних підприємств 

міста Києва. 

Кількісні показники: 

 

- загальна кількість заходів, включаючи «виконано», «виконано частково», «у процесі виконання» та «не виконано»; окремі 

заходи, строк виконання яких станом на 01.12.2017 р. не настав, не оцінювались; 

- кількість заходів головних виконавців (контролерів) та співвиконавців. 

 

Ефективність виконання Програми розраховано:  

- кількість виконаних заходів або заходів у процесі виконання до 25% - стан виконання «незадовільно»;  

- кількість виконаних заходів або заходів у процесі виконання від 26% до 75% - стан виконання «задовільно»; 

- кількість виконаних заходів або заходів у процесі виконання від 76% до 100% - стан виконання «добре».  
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Тематичні заходи Програми 

Захід № 1: «Зниження корупції, обумовленої організаційною структурою, недосконалими процесами, системою 

менеджменту та управління людськими ресурсами на рівні Київради, виконавчого органу Київради 

(КМДА), РДА»  
 

Загальна кількість заходів - 39 

1. Зниження корупції, обумовленої організаційною структурою, недосконалими процесами, системою менеджменту та управління людськими ресурсами на рівні Київради, 
виконавчого органу Київради (КМДА), РДА 

Результати Заходи Строки 
впровадже
ння 

Відповідальна 
посадова особа 

Питання щодо 
виконання 
(Опитувальник) 

Коментар про виконання від КМДА 
станом на 10.10.2017 

Коментар про виконання екcперта 
РПР-Київ за напрямком 

Статус  
виконання  

1.1. 
Оптимізовано 
систему 
управління і 
процеси 
прийняття 
рішень. Чітко 
розмежовано 
функції, 
повноваженн
я та 
відповідальніс
ть 

1.1.1. Провести 
підготовчі роботи для 
проведення 
реінжинірингу 
структури та функцій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради, 
розрахувати необхідні 
фінансові ресурси, 
чітко визначити 
завдання для 
консультантів, 
підготувати тендерну 
документацію, 

покроковий план 
реінжинірингу, 
сформувати проектну 
команду 

два місяці 
 
07.04.2017 

Перший заступник 
голови КМДА, 
заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

Чи проведені 
підготовчі роботи 
для проведення 
реінжинірингу 
структури та 
функцій КМДА? 

Розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10.11.2016 
№1118 відповідно до Принципів і 
правил закупівель товарів, робіт послуг 
ЄБРР Київська міська державна 
адміністрація оголосила конкурс з 
відбору консультанта для розроблення 
та реалізації Програми підвищення 
кредитоспроможності міста Києва. 
Конкурс не був проведений, у зв’язку з 
явкою 1 кандидата. 

Розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10.11.2016 
№1118 
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A
0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-
1118-10112016.PDF та інші документи 
розпорядчого характеру, наявні у 
публічному доступі, не спрямовувались на 
проведення підготовчих роботів для 
проведення реінжинірингу структури та 
функцій виконавчого органу Київради 
(КМДА), РДА, Секретаріату Київради 

Не виконано 

1.1.2. Провести тендер 
на визначення 

чотири 
місяці 

Перший заступник 
голови КМДА, 

На якій стадії 
тендер на 

Розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 

Розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 

Не виконано 

https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
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виконавця послуг з 
проведення 
реінжинірингу 
структури та функцій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради 

 
07.06.2017 

заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

визначення 
виконавця з послуг 
реінжинірингу? 

державної адміністрації) від 10.11.2016 
№1118 відповідно до Принципів і 
правил закупівель товарів, робіт послуг 
ЄБРР Київська міська державна 
адміністрація оголосила конкурс з 
відбору консультанта для розроблення 
та реалізації Програми підвищення 
кредитоспроможності міста Києва. 
Конкурс не був проведений, у зв’язку з 
явкою 1 кандидата. 

державної адміністрації) від 10.11.2016 
№1118 
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A
0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-
1118-10112016.PDF та інші документи 
розпорядчого характеру, наявні у 
публічному доступі, не спрямовувались на 
проведення тендеру на визначення 
виконавця послуг з проведення 
реінжинірингу структури та функцій 
виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради. Тендер на 
визначення виконавця послуг з 
проведення реінжинірингу структури та 
функцій виконавчого органу Київради 
(КМДА), РДА, секретаріату Київради не 
проведено. 

1.1.3. Внести зміни в 

структуру виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), РДА після 
передачі частини 
повноважень районним 
у м. Києві радам (у разі 
їх утворення та 
проведення виборів) 

шість 

місяців 
після 
формування 
районних у 
м. Києві рад 

Заступник голови 

КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва), заступник 
міського голови - 
секретар Київради, 
керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), голови 
РДА 

Чи внесені зміни в 

структуру КМДА 
після передачі 
частини 
повноважень РДА? 

Районні у м. Києві ради не утворені Оцінка не здійснюється з огляду на не 

настання строку виконання. 

Не оцінюється 

1.1.4. Описати функції 
та повноваження всіх 
структурних підрозділів 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради з 
урахуванням 

сім місяців 
 
07.09.2017 

Перший заступник 
голови КМДА, 
заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 

Чи описані функції 
та повноваження 
всіх структурних 
підрозділів КМДА, 
РДА, секретаріату 
Київради? 

Розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10.11.2016 
№1118 відповідно до Принципів і 
правил закупівель товарів, робіт послуг 
ЄБРР КМДА оголосила конкурс з відбору 
консультанта для розроблення та 

Розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10.11.2016 
№1118 
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A
0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-
1118-10112016.PDF та інші документи 

Не виконано 

https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
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результатів оцінки 
корупційних ризиків 
відповідно до пункту 
1.1.14 

(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

реалізації Програми підвищення 
кредитоспроможності міста Києва. 
Конкурс не був проведений, у зв’язку з 
явкою 1 кандидата. 

розпорядчого характеру, наявні у 
публічному доступі, не спрямовувались на 
опис функції та повноваження всіх 
структурних підрозділів виконавчого 
органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату 
Київради. Опис функцій та повноважень, 
визначений вказаним заходом, не 
здійснено. 

1.1.5. Проаналізувати 
та ідентифікувати 
функції і 
повноваження, що 
конфліктують між 
собою та/або 
дублюються, провести 
їх чітке розмежування 
та оптимізацію 

шість 
місяців 
 
07.08.2017 

Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 

інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

Чи зроблено аналіз 
функцій і 
повноважень на 
предмет конфлікту 
між собою та/або 
дублювання? 

Розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10.11.2016 
№1118 відповідно до Принципів і 
правил закупівель товарів, робіт послуг 
ЄБРР КМДА оголосила конкурс з відбору 
консультанта для розроблення та 
реалізації Програми підвищення 
кредитоспроможності міста Києва. 
Конкурс не був проведений, у зв’язку з 

явкою 1 кандидата. 

Розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10.11.2016 
№1118 
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A
0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-
1118-10112016.PDF та інші документи 
розпорядчого характеру, наявні у 
публічному доступі, не спрямовувались на 
проведення аналізу та ідентифікації 

функцій і повноважень, що конфліктують 
між собою та/або дублюються. Аналіз та 
ідентифікація функцій та повноважень, що 
конфліктують між собою та/або 
дублюються не здійснено; розмежування 
та оптимізацію не проведено.  

Не виконано 

На якій стадії 
оптимізація 

функцій та 
повноважень? 

1.1.6. Проаналізувати 
та оптимізувати 
процедури в діяльності 
структурних підрозділів 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради 

сім місяців 
 
07.09.2017 

Перший заступник 
голови КМДА, 
заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

Чи зроблений 
аналіз процедур в 
діяльності 
структурних 
підрозділів КМДА, 
РДА, секретаріату 
Київради? 

Розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10.11.2016 
№1118 відповідно до Принципів і 
правил закупівель товарів, робіт послуг 
ЄБРР КМДА оголосила конкурс з відбору 
консультанта для розроблення та 
реалізації Програми підвищення 
кредитоспроможності міста Києва. 
Конкурс не був проведений, у зв’язку з 
явкою 1 кандидата. 

Розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10.11.2016 
№1118 
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A
0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-
1118-10112016.PDF та інші документи 
розпорядчого характеру, наявні у 
публічному доступі, не спрямовувались на 
аналіз процедур в діяльності структурних 
підрозділів виконавчого органу Київради 
(КМДА), РДА, секретаріату Київради. 
Процедури в діяльності структурних 
підрозділів виконавчого органу Київради 
(КМДА), РДА, секретаріату Київради не 
оптимізовано. 
 

Не виконано 
 

Чи завершена 
оптимізація 
процедур в 
діяльності КМДА, 
РДА, секретаріату 
Київради? 

https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
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1.1.7. Розробити нові 
структури виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), секретаріату 
Київради, типову 
структуру/рекомендаці
йний перелік 
структурних підрозділів 
РДА на основі 
проведеного аналізу 
функцій, корупційних 
ризиків, а також у 
відповідності зі 
стандартами ISO 9001 з 
урахуванням реалізації 
на 
загальнонаціональному 
рівні реформи 
децентралізації та 
передачі повноважень 
центральних органів 
виконавчої влади 
органам місцевого 
самоврядування 

сім місяців 
 
07.09.2017 

Перший заступник 
голови КМДА, 
заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва), заступник 
міського голови - 
секретар Київради, 
керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), голови 
РДА 

Чи були розроблені 
нові структури 
КМДА, секретаріату 
Київради? 

За інформацією Апарату виконавчого 
органу Київради (КМДА), Апаратом 
постійно здійснюється робота щодо 
вдосконалення структури Апарату 
відповідно до покладених функцій, 
корупційних ризиків та з урахуванням 
переданих повноважень. Станом на 
27.09.2017 розроблено проекти 
розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) щодо внесення 
змін до структури апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) у 
зв’язку із оптимізацією функцій. 

Нові структури виконавчого органу 
Київради (КМДА), секретаріату Київради не 
розроблено.  Аналіз функцій, корупційних 
ризиків структурних підрозділів РДА не 
було проведено, відповідно типової 
структуру не затверджено. 

Не виконано 

Чи були розроблені 
рекомендаційний 
перелік 
структурних 
підрозділів РДА або 
типова структура 
РДА? 

1.1.8. Затвердити нові 
структури виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), РДА, 
секретаріату Київради 
та положення про їх 
структурні підрозділи з 
обов'язковим 
урахуванням 
результатів оптимізації 
функцій та процедур 

дев'ять 
місяців 
 
07.11.2017 

Перший заступник 
голови КМДА, 
заступник міського 
голови-секретар 
Київради, 
заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва), керівник 
апарату 
виконавчого 
органу Київради 

На якому етапі 
затвердження 
нових структур? 

За інформацією Апарату виконавчого 
органу Київради (КМДА), Апаратом 
постійно здійснюється робота щодо 
вдосконалення структури Апарату, 
корупційних ризиків та з урахуванням 
переданих повноважень. 

Системної роботи щодо розробки та 
затвердження нових структур виконавчого 
органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату 
Київради  не проведено. 

Не виконано 
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(КМДА), голови 
РДА 

1.1.9. Ввести в дію нові 
структури виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), РДА, 
секретаріату Київради 

дев'ятий - 
одинадцяти
й місяці 
 
07.11.2017 
- 07.01. 
2018 

Перший заступник 
голови КМДА, 
заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва), заступник 
міського голови - 

секретар Київради, 
керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), голови 
РДА 

Чи введені в дію 
нові структури? 

За інформацією Апарату виконавчого 
органу Київради (КМДА), Апаратом 
постійно здійснюється робота щодо 
вдосконалення структури Апарату, 
корупційних ризиків та з урахуванням 
переданих повноважень. 

Відповідно до інформації, наданої у 
відповідь на запит про надання публічної 
інформації, та за результатами 
інтерв’ювання, захід перебуває у процесі 
виконання. 

У процесі 
виконання 

1.1.10. Привести у 
відповідність із новими 
структурами та 
оптимізованими 
функціями всі посадові 
інструкції працівників 
апарату, структурних 
підрозділів виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), РДА, 
секретаріату Київради. 
Чітко визначити 
виконувані функції, а 
також ключові 
показники 
ефективності 

десять 
місяців 
 
07.11.2017 

Перший заступник 
голови КМДА, 
заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва), заступник 
міського голови - 
секретар Київради, 
заступники голови 
КМДА, керівник 
апарату 

Чи приведено у 
відповідність 
посадові інcтрукції 
структурних 
підрозділів КМДА, 
РДА, секретаріату 
відповідно до 
нових структур? 

За інформацією Апарату виконавчого 
органу Київради (КМДА), Апаратом 
постійно здійснюється робота щодо 
вдосконалення структури Апарату 
відповідно до покладених функцій, 
корупційних ризиків та з урахуванням 
переданих повноважень. 
Згідно з вимогами Типового порядку 
проведення оцінювання результатів 
службової діяльності державних 
службовців, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 23 серпня 2017 року № 640, 
ключові показники результативності, 
ефективності та якості службової 
діяльності державних службовців 
апарату виконавчого органу Київради 
(КМДА) будуть затверджені до кінця 
року. 

Нові структури виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА, секретаріату 
Київради не створено, що унеможливлює 
на даному етапі приведення у відповідність 
посадових інструкцій працівників. 

Не виконано 
(відсутня 
умова 
виконання – 
створення 
нових 
структур) 

Чи було визначено 
функції та 
показники 
ефективності нових 
структур? 
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виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), структурні 
підрозділи 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), голови 
РДА 

1.1.11. Визначити цілі 
та ключові показники 
ефективності кожного 
структурного підрозділу 
апарату, кожного 
структурного підрозділу 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради 

десять 
місяців 
 
07.11.2017 

Перший заступник 
голови КМДА, 
заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва), заступник 
міського голови - 
секретар Київради, 
керівник апарату 

виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), голови 
РДА 

Чи були визначені 
цілі та ключові 
показники 
ефективності для 
кожного 
структурного 
підрозділу КМДА, 
РДА, секретаріату, 
та апарату? 

Цілі діяльності структурних підрозділів 
апарату виконавчого органу Київради 
(КМДА) визначені положеннями про 
них. 
Згідно з вимогами Типового порядку 
проведення оцінювання результатів 
службової діяльності державних 
службовців, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 23 серпня 2017 року № 640, 
ключові показники результативності, 
ефективності та якості службової 
діяльності державних службовців 
апарату виконавчого органу Київради 
(КМДА) будуть затверджені до кінця 
року. 

Цілі та ключові показники ефективності 
кожного структурного підрозділу апарату, 
кожного структурного підрозділу 
виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради не затверджено та 
не оприлюднено. Водночас Типовим 
порядком проведення оцінювання 
результатів службової діяльності 
державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
23 серпня 2017 року № 640, визначено 
порядку проведення оцінювання 
результатів службової діяльності 
державних службовців, що не може 
оцінюватись як безпосереднє виконання 
заходу. 

Частково 
виконано (на 
рівні 
національного 
законодавства
) 

1.1.12. Невідкладно 
після затвердження 
оприлюднювати на 
Єдиному веб-порталі 
територіальної громади 
м. Києва ключові 
показники 
ефективності кожного 
структурного підрозділу 
апарату, кожного 
структурного підрозділу 
виконавчого органу 

десять 
місяців, далі 
- 
невідкладно 
після 
затверджен
ня нових 
ключових 
показників 
ефективнос
ті 
 

Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 

Чи було 
оприлюднено такі 
показники на веб 
сайті 
територіальної 
громади м. Києва? 

За інформацією Департаменту 
суспільних комунікацій виконавчого 
органу Київради (КМДА) забезпечено 
оприлюднення на Єдиному веб-порталі 
територіальної громади м. Києва 
ключових показників ефективності 
кожного структурного підрозділу 
апарату, кожного структурного 
підрозділу виконавчого органу Київради 
(КМДА), РДА, секретаріату Київради. 

Ключові показники ефективності кожного 
структурного підрозділу апарату, кожного 
структурного підрозділу виконавчого 
органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату 
Київради не оприлюднено. 

Не виконано 
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Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради 

07.11.2017 Києва), заступник 
міського голови - 
секретар Київради, 
керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), заступник 
голови КМДА, 
якому 
підпорядкований 
Департамент 
суспільних 
комунікацій 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), структурні 
підрозділи 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), голови 
РДА 

1.1.13. Розробити та 
запровадити механізм 
щорічного вимірювання 
прогнозних та 
реальних результатів 
діяльності апарату, 
структурних підрозділів 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради. 
Невідкладно 
оприлюднювати 
результати щорічного 
вимірювання на 
Єдиному веб-порталі 
територіальної громади 
м. Києва 

десять 
місяців 
 
07.11.2017 

Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва), заступник 
міського голови - 
секретар Київради, 
керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), заступник 
голови КМДА, 
якому 
підпорядкований 
Департамент 
суспільних 

Чи впроваджено 
механізми 
щорічного 
вимірювання 
прогнозних та 
реальних 
результатів 
діяльності апарату, 
структурних 
підрозділів КМДА, 
секретаріату 
Київради? 

Відповідно до Регламенту виконавчого 
органу Київради (КМДА), 
затвердженого розпорядженням 
виконавчого органу Київради (КМДА) 
від 08.10.2013 № 1810, структурні 
підрозділи щорічно звітують про свою 
діяльність. 
Також, щорічно складається звіт про 
діяльність виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), підприємств, 
установ, організацій територіальної 
громади міста Києва. 

Механізм щорічного вимірювання 
прогнозних та реальних результатів 
діяльності апарату, структурних підрозділів 
виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради не розроблено.  
Звітування у структурних підрозділах 
КМДА є «внутрішнім», результати не 
оприлюднюються.  
 

Не виконано 

Чи будуть 
оприлюднюватися 
результати 
вимірювання на 
веб порталі 
територіальної 
громади? 
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комунікацій 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), голови 
РДА 

1.1.14. Розробити 
критерії віднесення 
структурних підрозділів 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради, 
комунальних 
підприємств, установ та 
організацій до переліку 
суб'єктів, що мають 
високі корупційні 
ризики. Провести 
оцінку корупційних 

ризиків (за 
методологією 
Національного 
агентства з питань 
запобігання корупції у 
разі її затвердження) в 
апараті, структурних 
підрозділах 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
секретаріату Київради, 
РДА, а також 
комунальних 
підприємствах, 
установах та 
організаціях. Визначити 
перелік структурних 
підрозділів виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), РДА, 
секретаріату Київради, 
а також комунальних 
підприємств, установ та 
організацій з високими 
корупційними 
ризиками. Скласти 
перелік посад з 

шість 
місяців 
 
07.08.2017 

Перший заступник 
голови КМДА, 
керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), 
управління з 
питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції апарату 
виконавчого 
органу Київради 

(КМДА) 

Чи розроблені 
критеріі віднесення 
структурних 
підрозділів КМДА, 
РДА, секретаріату 
Київради, КП, 
установ та 
організацій до 
переліку суб’єктів 
що мають високі 
корупційні ризики? 

Рішенням НАЗК затверджено переліки 
посад, пов’язаних з високим рівнем 
корупційних ризиків та посад з 
підвищеним корупційним ризиком. 
Розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА) від 
12.04.2017 № 446 утворено комісію з 
питань оцінки корупційних ризиків у 
діяльності виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА) та підготовки 
Антикорупційних програм виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА). 
За участю фахівців Deutsche 

Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH складено 
модель оцінки процесів структурних 
підрозділів КМДА на схильність до 
корупційних ризиків. Аналіз 
корупційних ризиків проведено. 
11.09.2017 на засіданні комісії з питань 
оцінки корупційних ризиків прийнято 
рішення щодо їх затвердження 

Частково виконано. Створено комісію з 
питань оцінки корупційних ризиків у 
діяльності виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА) та підготовки 
Антикорупційних програм виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА), 
метою діяльності якої є здійснення оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації). 

Частково 
виконано 

Чи затверджена 
методика 
перевірки на 
корупційні ризики 
аналог НАЗК? 

Чи проведено 
оцінку корупційних 
ризиків за 
методикою НАЗК 
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високими корупційними 
ризиками 

1.1.15. За необхідності 
розробити проекти 
нормативно-правових 
актів та зміни до 
нормативно-правових 
актів, що 
врегульовують 
механізм проведення 
реінжинірингу 
структури та функцій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради 

два місяці 
 
07.04.2017 

Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

Чи розроблені 
проекти НПА та 
зміни до них, що 
регулюють 
механізм 
проведення 
реінжинірингу в 
КМДА, та 
секретаріату 
Київради? 

Необхідність відсутня. Проекти нормативно-правивих актів, що 
врегульовують механізм проведення 
реінжинірингу структури та функцій 
виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради не розроблено. 
Відсутіність необхідності у розробці таких 
нормативно-правових актів не 
обґрунтована.  

Не виконано 

1.1.16. Розробити та 
реалізувати план 
комунікації змін для 
всіх зацікавлених 
сторін: працівників, 
громадян, бізнесу, 
громадських об'єднань 
тощо. У плані 

комунікації змін 
передбачити чіткі 
механізми та ключові 
повідомлення (до 
початку запровадження 
нової структури, під час 
її запровадження та 
після досягнення 
результатів) 

шостий-
одинадцяти
й місяці 
 
07.08.2017 
- 
07.01.2018 

Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 

місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва), заступник 
голови КМДА, 
якому 
підпорядкований 
Департамент 
суспільних 
комунікацій 

Чи розроблений 
план комунікації 
змін для всіх 
зацікавлених 
сторін? 

Виконується. Відповідно до інформації, наданої у 
відповідь на запит про надання публічної 
інформації, та за результатами 
інтерв’ювання, захід перебуває у процесі 
виконання. 

У процесі 
виконання 

На якій стадії 
реалізація такого 
плану? 
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виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

1.1.17. Провести аналіз 
та описати поточний 
стан, ідентифікувати 
існуючі проблеми, 
конфлікти в процесах 
прийняття рішень 

четвертий - 
шостий 
місяці 
 
07.06.2017 
- 
07.08.2017 

Перший заступник 
голови КМДА, 
заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

Чи проведений 
аналіз поточного 
стану, аналіз 
існуючих проблем 
та конфліктів в 
процесі прийняття 
рішень? 

Розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10.11.2016 
№1118 відповідно до Принципів і 
правил закупівель товарів, робіт послуг 
ЄБРР КМДА оголосила конкурс з відбору 
консультанта для розроблення та 
реалізації Програми підвищення 
кредитоспроможності міста Києва. 
Конкурс не був проведений, у зв’язку з 
явкою 1 кандидата. 

Розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10.11.2016 
№1118 
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A
0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-
1118-10112016.PDF та інші документи 
розпорядчого характеру, наявні у 
публічному доступі, не спрямовувались на 
проведення аналізу та опису поточного 
стану, існуючих проблем у процесі 
прийняття рішень.  

Не виконано 

1.1.18. Розробити 
оптимізовані процеси 
прийняття рішень та їх 
виконання у 
виконавчому органі 
Київради (КМДА) 
відповідно до 
стандартів ISO 9001 

шостий - 
одинадцяти
й дев'ятий 
місяці 
 
З 
07.08.2017 

Перший заступник 
голови КМДА, 
заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

Чи були розроблені 
оптимізовані 
варіанти прийняття 
рішень та їх 
виконання в КМДА 
відповідно до 
стандартів? 

Розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10.11.2016 
№1118 відповідно до Принципів і 
правил закупівель товарів, робіт послуг 
ЄБРР КМДА оголосила конкурс з відбору 
консультанта для розроблення та 
реалізації Програми підвищення 
кредитоспроможності міста Києва. 
Конкурс не був проведений, у зв’язку з 
явкою 1 кандидата. 

Розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10.11.2016 
№1118 
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A
0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-
1118-10112016.PDF та інші документи 
розпорядчого характеру, наявні у 
публічному доступі, не спрямовувались на 
розробку оптимізованих процесів 
прийняття рішень та їх виконання у 
виконавчому органі Київради (КМДА) 
відповідно до стандартів ISO 9001 . 
Вживались окремі заходи (станом на 
11.2017) 

У процесі 
виконання 

1.1.19. Розробити та 
внести зміни до 
відповідних актів, що 
визначають процеси 
прийняття рішень та їх 
виконання у 
виконавчому органі 
Київради (КМДА) з 
метою приведення їх у 
відповідність до 
стандартів ISO 9001 

сьомий - 
дванадцяти
й місяці 
 
З 
07.09.2017 

Перший заступник 
голови КМДА, 
заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 

Чи були розроблені 
та внесені зміно до 
актів, що 
визначають 
процеси прийняття 
рішень та їх 
виконання у КМДА 
з метою 
відповідності їх до 
стандартів? 

Розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10.11.2016 
№1118 відповідно до Принципів і 
правил закупівель товарів, робіт послуг 
ЄБРР КМДА оголосила конкурс з відбору 
консультанта для розроблення та 
реалізації Програми підвищення 
кредитоспроможності міста Києва. 
Конкурс не був проведений, у зв’язку з 
явкою 1 кандидата. 

Розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10.11.2016 
№1118 
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A
0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-
1118-10112016.PDF та інші документи 
розпорядчого характеру, наявні у 
публічному доступі, не спрямовувались на 
приведення у відповідність до стандартів 
ISO 9001 актів, що визначають процеси 

Не виконано 

https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
https://kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-1118-10112016.PDF
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самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

прийняття рішень та їх виконання у 
виконавчому органі Київради (КМДА)  

1.1.20. Впровадити 
оптимізовані процеси 
прийняття рішень та їх 
виконання у 
виконавчому органі 
Київради (КМДА) 
відповідно до 
стандартів ISO 9001 

десятий - 
дванадцяти
й місяці 
 
07.12.2017
-
07.02.2018 

Перший заступник 
голови КМДА, 
заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 

Києва) 

Чи впроваджені 
оптимізовані 
процеси прийняття 
рішень та їх 
виконання у КМДА? 

Виконується. Оцінка не здійснюється з огляду на не 
настання строку виконання.  

Не оцінюється 

1.1.21. Провести 
підготовчі роботи для 
сертифікації міського 
управління відповідно 
до стандартів ISO 
9001: підготувати 
тендерну 
документацію, 
розрахувати необхідні 
фінансові ресурси, 
сформувати проектну 
команду 

десятий - 
дванадцяти
й місяці 
 
07.12.2017
-
07.02.2018 

Перший заступник 
голови КМДА 
(заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
фінансів 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА)), керівник 
апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), заступник 
голови КМДА з 
питань здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 

Чи проведені 
підготовчі роботи 
для сертифікації 
міського 
управління? 

Виконано. Липень-серпень 2017 року 
Унормувано граничну чисельність 
Київської міської державної 
адміністрації. Підготовлено проект 
постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 
березня 2014 р. № 91», який 
підтримано Кабінетом Міністрів України. 
Прийняття вказаної постанови є одним 
з етапів, який в подальшому сприятиме 
сертифікації міського управління 
відповідно до стандартів ISO 9001 

Оцінка не здійснюється з огляду на не 
настання строку виконання. 
 

Не оцінюється 

Чи підготовлена 
тендерна 
документація? 

Чи розраховані 
фінансові ресурси? 

Чи сформована 
команда для 
сертифікації? 
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Києва) 

1.1.22. Провести 
тендер на визначення 
виконавця послуг із 
сертифікації міського 
управління відповідно 
до стандартів ISO 9001 

дванадцяти
й - 
чотирнадця
тий місяці 
 
07.02.2018 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

На якому етапі 
визначення 
виконавця послуг з 
сертифікації 
міського 
управління ? 

Буде здійснено після виконання пунктів 
1.1.18-1.1.21 та встановлення 
відповідних призначень у бюджеті міста 
Києва. 

Оцінка не здійснюється з огляду на не 
настання строку виконання. 

Не оцінюється 

 1.1.23. Провести 
сертифікацію міського 
управління відповідно 
до стандартів ISO 9001 

п'ятнадцяти
й - 
двадцять 
сьомий 
місяці 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

На якому етапі 
сертифікація 
міського 
управління? 

Буде здійснено після виконання пунктів 
1.1.18-1.1.22 та встановлення 
відповідних призначень у бюджеті міста 
Києва. 

Оцінка не здійснюється з огляду на не 
настання строку виконання. 
 

Не оцінюється 

1.2. Створені 
передумови 
для 
впровадженн
я системи 
оплати праці, 
що залежить 
від 
досягнення 
показників 
ефективності, 
відсутності 
корупційних 
та пов'язаних 
з корупцією 
правопоруше
нь 

1.2.1. Розробити проект 
змін до нормативно-
правових актів для 
визначення механізму 
затвердження 
спеціальної тарифної 
сітки (або іншої, 
визначеної 
законодавством моделі) 
оплати праці посадових 
та службових осіб 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради, 
які працюють на 
посадах з високими 
корупційними 
ризиками, а також 
уповноважених 
підрозділів 
(уповноважених осіб) з 
питань запобігання і 
виявлення корупції 
апарату та структурних 
підрозділів виконавчого 
органу Київради 

(КМДА), районних в м. 
Києві державних 
адміністрацій, 
секретаріату Київради, 
фахівців Департаменту 

шостий - 
сьомий 
місяці 
 
07.08 - 07. 
09. 2017 

Перший заступник 
голови КМДА 
(заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
фінансів 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА)), 
заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

Чи розроблені 
зміни до НПА для 
визначення 
механізму 
затвердження 
тарифної сітки 
оплати праці для 
посадових та 
службових осіб 
КМДА, РДА, 
секретаріату, які 
працюють на 
посадах з високим 
рівнем корупційних 
ризиків, а також 
осіб 
уповноважених на 
запобігання і 
виявлення корупції 
в структурних 
підрозділах КМДА, 
РДА, секретаріату 
Київради, фахівців 
департаменту 
внутрішнього фін 
контролю КМДА? 

Реалізація вказаних пунктів не 
відноситься до сфери компетенції 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) та її структурних 
підрозділів чи Київської міської ради, 
оскільки має бути врегульовано на 
національному рівні. Крім того, оплата 
праці державних службовців 
унормована розділом VI – Закону 
України «Про державну службу» від 
10.12.2015. Схема посадових окладів 
визначається Кабінетом Міністрів 
України щороку під час підготовки 
проекту Закону України про Державний 
бюджет України на наступний рік з 
урахуванням юрисдикції державних 
органів. Питання додаткового 
стимулювання посадових осіб, які 
працюють на посадах з високим 
корупційним ризиком може 
вирішуватись керівником структурного 
підрозділу в межах фонду оплати праці. 
При цьому у перелік посадових осіб з 
високим корупційним ризиком, що 
затверджений Національним агентством 

з питань запобігання корупції, більшість 
працівників виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), районних 
державних адміністрацій та 

Ініціативи виконавочго органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) щодо напрацювання змін до 
нормативно-правових актів для 
визначення механізму затвердження 
спеціальної тарифної сітки оплати праці 
посадових та службових осіб виконавчого 
органу не було. 
Наразі питання додаткового стимулювання 
посадових осіб, які працюють на посадах з 
високим корупційним ризиком може 
вирішуватись керівником структурного 
підрозділу в межах фонду оплати праці. 

Частково 
виконано 
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внутрішнього 
фінансового контролю 
та аудиту виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

секретаріату Київської міської ради не 
віднесені. 

1.2.2. Після внесення 
змін до законодавства 
запровадити 
спеціальну тарифну 
сітку (або іншу, 
визначену 
законодавством 
модель) оплати праці 
посадових та 
службових осіб, які 
працюють на посадах з 
високими корупційними 
ризиками 

протягом 
трьох 
місяців 
після 
внесення 
змін 

Перший заступник 
голови КМДА 
(заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
фінансів 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА)), голови 
РДА 

Чи впроваджена 
спеціальна 
тарифна сітка 
оплати праці 
зазначених вище 
категорій 
посадових осіб? 

Реалізація вказаних пунктів не 
відноситься до сфери компетенції 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) та її структурних 
підрозділів чи Київської міської ради, 
оскільки має бути врегульовано на 
національному рівні. Крім того, оплата 
праці державних службовців 
унормована розділом VI – Закону 
України «Про державну службу» від 
10.12.2015. Схема посадових окладів 
визначається Кабінетом Міністрів 

України щороку під час підготовки 
проекту Закону України про Державний 
бюджет України на наступний рік з 
урахуванням юрисдикції державних 
органів. Питання додаткового 
стимулювання посадових осіб, які 
працюють на посадах з високим 
корупційним ризиком може 
вирішуватись керівником структурного 
підрозділу в межах фонду оплати праці. 
При цьому у перелік посадових осіб з 
високим корупційним ризиком, що 
затверджений Національним агентством 
з питань запобігання корупції, більшість 
працівників виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), районних 
державних адміністрацій та 
секретаріату Київської міської ради не 
віднесені. 

Зміни до законодавчої бази не внесено. 
Захід не оцінюється. 

Не оцінюється 

1.2.3. Розробити та 
впровадити систему 
преміювання посадових 
та службових осіб 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА, 

восьмий - 
дев'ятий 
місяці 
 
07.10. 
2017 - 

Перший заступник 
голови КМДА, 
заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 

Чи впроваджена 
система 
преміювання 
посадових та 
службових осіб 
КМДА, РДА, 

Відповідно до Типового положення про 
преміювання державних службовців 
органів державної влади, інших 
державних органів, їхніх апаратів 
(секретаріатів), затвердженим наказом 
Міністерства соціальної політики 

З огляд на відсутність затверджених 
показників ефективності та систему 
застосування стягнень за їх невиконання 
посадових та службових осіб виконавчого 
органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату 
Київради оприлюднених публічно, система 

Не виконано 
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секретаріату Київради в 
залежності від 
досягнення ними 
затверджених 
показників 
ефективності та 
систему застосування 
стягнень за їх 
невиконання 

07.11.2017 повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва), заступник 
міського голови - 
секретар Київради, 
керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), голови 
РДА 

секретаріату 
Київради? 

України від 13 червня 2016 року № 646, 
передбачено, що місячна або 
квартальна премія відповідно до 
особистого внеску в загальний 
результат роботи державного органу. 
Преміювання за виконання 
затверджених ключових показників 
результативності, ефективності та 
якості службової діяльності державних 
службовців апарату виконавчого органу 
Київради (КМДА) буде здійснюватись 
після щорічного оцінювання результатів 
службової діяльності державних 
службовців (згідно з вимогами Типового 
порядку проведення, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 серпня 2017 року № 640) 

преміювання також не розроблена. 

1.2.4. У показниках 

ефективності 
структурних підрозділів 
апарату, структурних 
підрозділів виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), РДА, 
секретаріату Київради 
обов'язково 
передбачати 
показники, які будуть 
враховуватися під час 
преміювання або 
застосування стягнень: 
відсутність корупційних 
та пов'язаних з 
корупцією 
правопорушень, 
відсутність зауважень 
за результатами 
аудитів 

дев'ять 

місяців 
 
07.11.2017 

Перший заступник 

голови КМДА, 
заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

Чи передбачені 

показники 
відсутність 
корупційних 
правопорушень та 
відсутність 
зауважень за 
результатами 
аудиту під час 
преміювання 
службових та 
посадових осіб 
КМДА, РДА, 
секретаріату 
Київради? 

Розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10.11.2016 
№1118 відповідно до Принципів і 
правил закупівель товарів, робіт послуг 
ЄБРР КМДА оголосила конкурс з відбору 
консультанта для розроблення та 
реалізації Програми підвищення 
кредитоспроможності міста Києва. 
Конкурс не був проведений, у зв’язку з 
явкою 1 кандидата. 

Відсутні затверджені та оприлюднені 

публічно показники ефективності та 
система застосування стягнень за їх 
невиконання посадовими та службовими 
особами виконавчого органу Київради 
(КМДА), РДА, секретаріату Київради  

Не виконано 

1.2.5. Розробити та 
внести зміни до 
відповідних актів, що 
врегульовують 
обов'язкову 
відповідальність 

шостий - 
сьомий 
місяці 
 
07.08.2017 
- 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи внесені зміни до 
відповідних актів, 
що регулюють 
відповідальність 
керівника КП, в 
тому числі 

Можливе виконання лише після 
внесення змін до законів України. 
Законодавство України (Кодекс України 
про адміністративні правопорушення, 
Кримінальний кодекс України) 
передбачає персональну 

Зміни до законодавства, що 
уможливлюються прийняття рішень на 
рівні міста Києва, не внесено, виконання 
заходу не оцінювалось 

Не оцінюється 
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керівника 
комунального 
підприємства, в тому 
числі звільнення з 
посади, за корупційні 
та пов'язані з 
корупцією 
правопорушення його 
підлеглих (підкріплені 
рішенням суду), а 
також внести відповідні 
зміни до типового 
контракту з керівником 
комунального 
підприємства 

07.09.2017 звільнення з 
посади за 
корупційні та 
пов’язані з 
корупцією 
правопорушення 
його підлеглих? 

відповідальність посадових осіб, за 
вчинені ними корупційні адміністративні 
правопорушення та злочини. 

1.2.6. Провести 
інформаційно-
роз'яснювальну роботу 

з керівниками 
структурних підрозділів 
апарату, структурних 
підрозділів виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), РДА, 
секретаріату Київради 

сьомий - 
дев'ятий 
місяці 

 
07.09.2017 
- 
07.11.2017 

Заступник міського 
голови-секретар 
Київради, 

заступники голови 
КМДА, керівник 
апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), голови 
РДА 

Чи проведена 
роз’яснювальна 
робота з 

керівниками 
структурних 
підрозділів апарату 
та КМДА, і 
секретаріату 
Київради? 

Буде виконано після реалізації пунктів 
1.2.2.-1.2.5 

Інформаційно-роз'яснювальна робота з 
керівниками структурних підрозділів 
апарату, структурних підрозділів 

виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради не проведена або 
інформація про її проведення відсутні у 
публічному доступі та не була повідомлена 
у відповдіь на запит про публічну 
інформацію та під час інтерв’ювання. 

Не виконано 

1.3. 
Впроваджено 
сучасні 
підходи до 
підбору і 
розвитку 
персоналу 

1.3.1. Розробити 
ключові компетенції 
для осіб, які 
претендують на 
зайняття керівних 
посад у виконавчому 
органі Київради 
(КМДА), РДА з 
урахуванням вимог 
Наказу Національного 
агентства з питань 
державної служби від 
06.04.2016 N 72 "Про 
затвердження Порядку 
визначення 
спеціальних вимог до 
осіб, які претендують 
на зайняття посад 
державної служби 

третій - 
шостий 
місяці 
 
07.05.2017 
- 
07.08.2017 

Перший заступник 
голови КМДА, 
заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва), заступник 
Київського 
міського голови - 
секретар Київради, 
заступники голови 

Чи розроблені 
ключові 
компетенції для 
осіб які 
претендують на 
зайняття керівних 
посад в КМДА, 
РДА? 

Ключові компетенції для осіб, які 
претендують на зайняття вакантних 
посад державної служби категорії "Б" і 
"В" визначені статтею 20 Закону 
України "Про державну службу". При 
вирішенні питання про оголошення 
конкурсу на зайняття вакантної посади 
державної служби затверджуються 
умови проведення конкурсу, де 
спеціальні вимоги визначаються 
відповідно до категорії посади. 

Ключові компетенції для осіб, які 
претендують на зайняття керівних посад у 
виконавчому органі Київради (КМДА), РДА 
не розроблено. Законом України "Про 
державну службу" визначено вимоги до 
кандидатів, але не компетенції. 

Не виконано 
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категорій "Б" і "В" та 
секретаріаті Київради 

КМДА, керівник 
апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

1.3.2. Враховувати 
досягнення 
затверджених для 
кожного структурного 
підрозділу апарату, 
кожного структурного 
підрозділу виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), РДА, 
секретаріату Київради 
ключових показників 
ефективності під час 
проведення щорічного 

оцінювання результатів 
службової діяльності 

з 2017 року 
постійно 

Перший заступник 
голови КМДА, 
заступники голови 
КМДА, керівник 
апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), голови 
РДА 

Чи враховано 
досягнення 
затверджених для 
кожного 
структурного 
підпрозділу 
апарату, КМДА, 
РДА, секретаріату, 
ключових 
показників 
ефективності під 
час проведення 
щорічного 

оцінювання 
результатів 
службової 
діяльності? 

Відповідно до статті 44 Закону України 
"Про державну службу" щорічно 
повинно проводитись оцінювання 
результатів службової діяльності 
державного службовця, а не 
структурних підрозділів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) в тому 
числі апарату. Оцінювання проводиться 
для визначення якості виконання 
поставлених завдань, а також з метою 
прийняття рішення щодо преміювання, 
планування кар’єри державного 

службовця, виявлення потреб у 
професійному навчанні. Постановою 
КМУ від 23.08.2017 № 640 затверджено 
Типовий порядок проведення 
оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців. 
Відповідно до Типового порядку 
проведення оцінювання результатів 
службової діяльності державних 
службовців оцінювання проводиться на 
підставі ключових показників 
результативності, ефективності та 
якості, визначених з урахуванням 
посадових обов'язків державного 
службовця, а також дотримання ним 
загальних правил етичної поведінки та 
вимог законодавства у сфері 
запобігання корупції. Завдання та 
ключові показники результативності 
для кожного державного службовця 
повинні визначатись безпосередньо 
керівником щорічно у грудні місяці 
року, що передує звітному, або 
упродовж 5 робочих днів після 
призначення на посаду. 

Оцінка не здійснюється з огляду на 
ненастання строку виконання. 

Не оцінюється 

1.3.3. Провести десятий - Керівник апарату Чи проведено На стадії опрацювання. Ведуться Виконання заходу не оцінюється з огляду Не оцінюється 
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навчання для всіх 
керівників структурних 
підрозділів апарату, 
структурних підрозділів 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради 
щодо проведення 
щорічного оцінювання 
результатів службової 
діяльності із 
застосуванням системи 
ключових показників 
ефективності та 
відповідності 
затвердженим для 
кожної посади 
компетенціям 

одинадцяти
й місяці 
 
07.12.2017 

виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

навчання для всіх 
керівників 
структурних 
підрозділів КМДА, 
РДА, секретаріату 
щодо проведення 
щорічного 
оцінювання 
результатів 
службової 
діяльності ? 

перемовини з Національним агентством 
України з питань державної служби та 
комунальним навчальним закладом 
«Київський міський центр 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій» 
щодо організації навчання. 

на строк виконання, що не настав. 

1.3.4. Запровадити 
щорічне оцінювання 
досягнення ключових 
показників 
ефективності та рівня 
розвитку управлінських 
компетенцій для всіх 
керівних посад 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА 

одинадцяти
й - 
дванадцяти
й місяці 
(перше 
оцінювання 
за 
компетенція
ми, далі – 
щорічно) 
 
07.01.2018 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), голови 
РДА 

Чи впроваджено 
щорічне 
оцінювання 
досягнення 
ключових 
показників 
ефективності та 
рівня розвитку 
управлінських 
компетенцій для 
всіх керівних посад 
КМДА, РДА ? 

Щорічне оцінювання результатів 
службової діяльності державних 
службовців запроваджене Типовим 
порядком проведення оцінювання 
результатів службової діяльності 
державних службовців, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 серпня 2017 року № 640. 
Апаратом виконавчого органу Київради 
(КМДА) вже розпочата робота щодо 
виконання зазначеного Типового 
порядку. 

Виконання заходу не оцінюється з огляду 
на строк виконання, що не настав 

Не оцінюється 
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1.4. 
Впроваджено 
ефективну 
систему 
уникнення та 
врегулювання 
конфлікту 
інтересів у 
виконавчому 
органі 
Київради 
(КМДА), РДА, 
секретаріаті 
Київради, 
комунальних 
підприємствах
, установах та 
організаціях 

1.4.1. Розробити 
положення про порядок 
врегулювання 
конфлікту інтересів з 
визначенням чітких 
критеріїв, механізму 
його врегулювання та 
оприлюднення 
інформації про 
конфлікт інтересів у 
виконавчому органі 
Київради (КМДА), РДА, 
секретаріаті Київради, 
комунальних 
підприємствах, 
установах та 
організаціях 

два місяці 
 
07.02.2017 
- 
07.04.2017 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), заступник 
міського голови - 
секретар Київради 

Чи розроблено 
положення про 
порядок 
врегулювання 
конфлікту інтересів 
з визначенням 
чітких критеріїв? 

Розроблено проект положення про 
порядок запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів в секретаріаті 
Київської міської ради. На даний час 
погоджується із структурними 
підрозділами секретаріату Київської 
міської ради (лист управління з питань 
контролю та запобігання і протидії 
корупції секретаріату Київської міської 
ради від 31.08.2017 №08/14860). 
Питання запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів для державних 
службовців унормовані Законом України 
«Про запобігання корупції», 
«Методичними рекомендаціями з питань 
запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів у діяльності осіб, 
уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування, та прирівняних до них 
осіб» затверджених Рішенням 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 14 липня 2016 
року № 2 та іншими нормативно-
правовими актами у сфері державної 

служби та запобігання корупції. 
У виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) відсутні повноваження 
щодо затвердження положення про 
порядок врегулювання конфлікту 
інтересів у діяльності державних 
службовців з визначенням чітких 
критеріїв, механізму його врегулювання 
та оприлюднення інформації про 
конфлікт інтересів у виконавчому органі 
Київради (КМДА), РДА, секретаріаті 
Київради, комунальних підприємствах, 
установах та організаціях. 

Перебуває у процесі виконання (відповідно 
до інформації, наданої у відповіді на запит 
та підтвердженої під час інтерв’ювання).  

Частково 
виконано 

Чи розроблено 
механізм 
врегулювання 
конфліктів 
інтересів у КМДА, 
РДА, секретаріаті 
Київради, КП, 
установах та 
організаціях? 

Чи розроблено 
механізм 
оприлюднення 
інформації про 
конфлікт інтересів 
у КМДА, РДА, 
секретаріаті 
Київради, КП, 
установах та 
організаціях? 
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1.4.2. Затвердити 
положення про порядок 
врегулювання 
конфлікту інтересів, 
визначений пунктом 
1.4.1 

п'ять 
місяців 
 
07.07.2017 

Заступник міського 
голови - секретар 
Київради, керівник 
апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи затверджено 
положення про 
порядок 
врегулювання 
конфлікту 
інтересів? 

Проект розпорядження заступника 
міського голови - секретаря Київської 
міської ради про порядок запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів в 
секретаріаті Київської міської ради 
погоджується із структурними 
підрозділами секретаріату Київської 
міської ради (лист управління з питань 
контролю та запобігання і протидії 
корупції секретаріату Київської міської 
ради від 31.08.2017 №08/14860). 
Питання запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів для державних 
службовців унормовані Законом України 
«Про запобігання корупції», 
«Методичними рекомендаціями з питань 
запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів у діяльності осіб, 
уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування, та прирівняних до них 
осіб» затверджених Рішенням 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 14 липня 2016 
року № 2 та іншими нормативно-

правовими актами у сфері державної 
служби та запобігання корупції. 
У Київської міської ради та виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) відсутні 
повноваження щодо затвердження 
положення про порядок врегулювання 
конфлікту інтересів у діяльності 
державних службовців з визначенням 
чітких критеріїв, механізму його 
врегулювання та оприлюднення 
інформації про конфлікт інтересів у 
виконавчому органі Київради (КМДА), 
РДА, секретаріаті Київради, 
комунальних підприємствах, установах 
та організаціях. 

Проекти Положень про порядок 
врегулювання кнфлікту інтересів, 
передбачені п. 1.4.1, перебувають лише на 
стадії формування або погодження 

Не виконано 

1.4.3. Створити та 
постійно актуалізувати 
реєстр депутатів 
Київради, посадових та 

п'ять 
місяців 
 
07.07.2017 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), заступник 

Чи створено реєстр 
депутатів Київради, 
посадових та 
службових осіб 

Управлінням з питань контролю та 
запобігання і протидії корупції 
секретаріату Київської міської ради 
створено і постійно оновлюється реєстр 

Публікується інформація про депутатів 
Київради, які заявили про конфлікт 
інтересів. Іншої інформації щодо конфлікут 
інтересів, передбаченої заходом, не 

Частково 
виконано 
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службових осіб 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради, 
керівників комунальних 
підприємств, установ та 
організацій, що 
повідомили про 
конфлікт інтересів, 
вжиті заходи для його 
врегулювання (як 
самостійно особою, так 
і зовнішні) 

міського голови - 
секретар Київради 

КМДА, РДА, 
секретаріату 
Київради, КП, 
установ та 
організацій, що 
повідомили про 
конфлікт інтересів? 

депутатів Київради, посадових та 
службових осіб секретаріату Київради, 
що повідомили про конфлікт інтересів, 
вжиті заходи для його врегулювання 
(як самостійно особою, так і зовнішні). 
Відповідно до статті 4 Закону України 
«Про захист персональних даних» 
володільцем чи розпорядником 
персональних даних можуть бути 
підприємства, установи і організації усіх 
форм власності, органи державної 
влади чи органи місцевого 
самоврядування, фізичні особи - 
підприємці, які обробляють персональні 
дані відповідно до закону. 
У виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) відсутні повноваження 
щодо створення та ведення реєстру 
депутатів Київради, посадових та 
службових осіб ВО КМР (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради, керівників 
комунальних підприємств, установ та 
організацій, що повідомили про 
конфлікт інтересів, вжиті заходи для 

його врегулювання. 

оприлюднюється. 

1.4.4. Визначити 
функції уповноважених 
підрозділів 
(уповноважених осіб) з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради, 
а також уповноважених 
для виконання 
антикорупційних 
програм, що 
затверджені в 
юридичних особах 
комунальної форми 
власності, зі здійснення 
контролю 
врегулювання 

шість 
місяців 
 
07.08.2017 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА); заступник 
міського голови - 
секретар Київради, 
голови РДА 

Чи визначено 
функції 
уповноважених 
підрозділів з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції КМДА, 
РДА, секретаріату 
Київради, а також 
уповноважених для 
виконання 
антикорупційних 
програм, що 
затверджені в 
юридичних особах 
комунальної форми 
власності, зі 
здійснення 
контролю 

Відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції», постанови 
Кабінету Міністрів України «Питання 
запобігання та виявлення корупції» від 
04.09.13 № 706 утворено уповноважені 
структурні підрозділи з питань 
запобігання та виявлення корупції. 
Затверджено положення про підрозділи 
та посадові інструкції працівників. 

Функції уповноважених підрозділів 
(уповноважених осіб) з питань запобігання 
та виявлення корупції виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА, секретаріату 
Київради визначені відпвовідно до їх 
посадових інструкцій. Окремих функцій  
уповноважених для виконання 
антикорупційних програм, що затверджені 
в юридичних особах комунальної форми 
власності, зі здійснення контролю 
врегулювання конфлікту інтересів, вжиття 
заходів з виявлення конфлікту інтересів та 
сприяння його усуненню, контролю за 
дотриманням вимог законодавства щодо 
врегулювання конфлікту інтересів, а також 
виявлення сприятливих для вчинення 
корупційних та пов'язаних з корупцією 
правопорушень ризиків в діяльності 
посадових і службових осіб, внесення 

Частково 
виконано 
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конфлікту інтересів, 
вжиття заходів з 
виявлення конфлікту 
інтересів та сприяння 
його усуненню, 
контролю за 
дотриманням вимог 
законодавства щодо 
врегулювання 
конфлікту інтересів, а 
також виявлення 
сприятливих для 
вчинення корупційних 
та пов'язаних з 
корупцією 
правопорушень ризиків 
в діяльності посадових і 
службових осіб, 
внесення пропозицій 
для їх усунення 

врегулювання 
конфлікту 
інтересів, вжиття 
заходів з 
виявлення 
конфлікту інтересів 
та сприяння його 
усуненню 
контролю за 
дотриманням 
вимоги 
законодавства 
щодо 
врегулювання 
конфлікту 
інтересів, а також 
виявлення 
сприятливих для 
вчинення 
корупційних та 
пов’язаних з 
корупцією 
правопорушень 
ризиків в 
діяльності 

посадових і 
службових осіб, 
внесення 
пропозицій для їх 
усунення? 

пропозицій для їх усунення не визначено. 
 

1.4.5. Розробити 
методичні рекомендації 
з метою дотримання 
вимог 
антикорупційного 
законодавства стосовно 
уникнення та 
врегулювання 
конфлікту інтересів, 
дотримання правил 
етичної поведінки 
державних службовців, 
посадових та 
службових осіб органів 
місцевого 

шість 
місяців 
 
07.08.2017 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), 
управління з 
питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи розроблені 
методичні 
рекомендації з 
метою дотримання 
антикорупційного 
законодавства? 

Питання запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів для державних 
службовців унормовані Законом України 
«Про запобігання корупції», 
«Методичними рекомендаціями з питань 
запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів у діяльності осіб, 
уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування, та прирівняних до них 
осіб» затверджених Рішенням 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 14 липня 2016 
року № 2 та іншими нормативно-
правовими актами у сфері державної 

Окремих методичих рекомендацій для 
державних службовців, посадових та 
службових осіб органів місцевого 
самоврядування на рівні міста Києва не 
розроблено 

Не виконано 
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самоврядування, 
декларування доходів, 
витрат і зобов'язань 
фінансового характеру, 
обмежень щодо 
використання 
службового становища, 
сумісництва, 
одержання подарунків, 
роботи близьких осіб 
тощо 

служби та запобігання корупції. 

1.4.6. За участі 
громадськості 
розробити та 
затвердити стандарти 
етичної поведінки 
посадових та 
службових осіб 

місцевого 
самоврядування, а 
також інших осіб, 
уповноважених на 
виконання функцій 
місцевого 
самоврядування, 
прирівняних до них 
осіб, які здійснюють 
діяльність у сфері 
управління органів 
місцевого 
самоврядування, 
використовуючи 
модельні кодекси ООН, 
Ради Європи, з 
урахуванням вимог 
Закону України "Про 
запобігання корупції" 

шість 
місяців 
 
07.08.2017 

Заступник міського 
голови - секретар 
Київради, керівник 
апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи розроблено 
стандарти етичної 
поведінки 
посадових та 
службових осіб 
місцевого 
самоврядування, а 

також інших осіб, 
уповноважених на 
виконання функцій 
місцевого 
самоврядування, 
прирівняних до 
осіб, які 
здійснюють 
діяльність у сфері 
управління органів 
місцевого 
самоврядування? 

Проект розпорядження заступника 
міського голови - секретаря Київської 
міської ради Правила етичної поведінки 
посадової особи секретаріату Київської 
міської ради погоджується із 
структурними підрозділами секретаріату 
Київської міської ради (лист управління 

з питань контролю та запобігання і 
протидії корупції секретаріату Київської 
міської ради від 31.08.2017 
№ 08/14860). 
Наказом Національного агентства з 
питань державної служби 05.08.2016 № 
158 затверджено Загальні правила 
етичної поведінки державних 
службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування 

Стандарти етичної поведінки посадових та 
службових осіб місцевого самоврядування, 
а також інших осіб, уповноважених на 
виконання функцій місцевого 
самоврядування, прирівняних до них осіб, 
які здійснюють діяльність у сфері 
управління органів місцевого 

самоврядування, не ророблено та не 
затверджено. Розроблено проект 
розпорядження заступника міського голови 
- секретаря Київської міської ради Правила 
етичної поведінки посадової особи 
секретаріату Київської міської ради. 
Інформація про залучення громадськості 
до розробки проекту у публічному доступі 
відсутня, а також не була надана у 
відповідь на запит про публічну 
інформацію. 

Виконано 
частково 

Чи залучено до 
розробки 
громадськість? 

Чи затверджено 
розроблені 
стандарти? 

Чи були залучені 
експерти? 

Чи забезпечено 
якісну 

імплементації цього 
положення? 
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Загальна кількість заходів – 39 (31,2% від загальної кількості заходів). З них короткострокових заходів виконано або знаходиться у процесі 

виконання – 10 (25,6%), не виконано – 19 (48,8%). 10 (25,6%) заходів знаходиться у процесі виконання та є довгостроковими.  

Ефективність виконання напряму – «задовільно». 

  

Статус виконання заходів

Виконано - 0

Виконано частково - 7

У процесі виконання - 3

Не виконано - 19

Не оцінювалось - 10
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Захід № 2: «Покращення доступу до інформації» 
 

Загальна кількість заходів - 15 

2. Покращення доступу до інформації 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХОДИ СТРОКИ 
ВПРОВАД
ЖЕННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНА 
ПОСАДОВА 
ОСОБА 

Питання щодо 
виконання 
(Опитувальник) 

Коментарпровиконання від КМДА 
станом на 10.10.17 

Коментар про виконання екcперта 
РПР-Київ за напрямком 

Статус 
виконання 

2.1. Створено 
єдиний реєстр 
- перелік 
видів 
публічної 
інформації та 
інформації з 
обмеженим 
доступом, що 
знаходиться у 
володінні 
виконавчого 
органу 
Київради 
(КМДА), РДА, 
секретаріату 
Київради 

2.1.1. Розробити із 
залученням депутатів 
Київради, 
представників 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
секретаріату Київради, 
Антикорупційної ради 
при Київському 
міському голові, 
експертів, 
представників 
громадських об'єднань, 
журналістів, інших 
зацікавлених сторін 
комплекс заходів з 
удосконалення 
механізму доступу до 

публічної інформації 

два місяці 
 
07.04.2017 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), 
управління 
інформаційного 
забезпечення та 
доступу до 
публічної 
інформації апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи розроблено 
комплекс заходів з 
удосконалення 
механізму доступу 
до публічної 
інформації? 

На стадії опрацювання. Орієнтовна дата 
затвердження комплексу заходів з 
удосконалення механізму доступу до 
публічної інформації – грудень 2017. 
Якісне виконання завдання із створення 
комплексу заходів з удосконалення 
механізму доступу до публічної 
інформації не можливе у визначений 
програмою строк. Управлінням 
інформаційного забезпечення та доступу 
до публічної інформації наразі ведеться 
робота із напрацювання комплексу 
заходів, на даному етапі розроблений 
проект розпорядження про внесення 
змін до порядку опрацювання запитів, 
ведуться консультації з представниками 
ЗМІ, моніторинг виконання 
структурними підрозділами вимог ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації» з 
щомісячним інформуванням про 
результати моніторингу та наданням 
рекомендації для усунення недоліків. За 
результатами моніторингу за 6 місяців 
управлінням інформаційного 
забезпечення та доступу до публічної 
інформації буде сформовано комплекс 
заходів для вдосконалення механізму 
доступу до публічної інформації та 
запропоновано його для обговорення 
депутатам Київради, представникам 

У визначений строк комплекс заходів 
для вдосконалення механізму доступу 
до публічної інформації не розроблено. 
Відповідно до наданої інформації, його 
мало бути сформовано за результатами 
моніторингу за 6 місяців управлінням 
інформаційного забезпечення та 
доступу до публічної інформації і 
запропоновано його для обговорення 
депутатам Київради, представникам 
громадських об'єднань, журналістів, 
інших зацікавлених сторін та 
Антикорупційної ради при Київському 
міському голові але жодної інформації 
наразі не надходило. Про час початку 
такого моніторингу та залучення до 
його проведення або безпосередньо 
розробки комплексу заходів 

представників громадськості інформація 
відсутня. Зазначений у відповіді проект 
розпорядження про внесення змін до 
порядку опрацювання запитів на сайті 
КМДА у відповідному розділі "Доступ до 
публічної інформації" не оприлюднено. 

Не виконано 

Чи залучено до 
такої розробки всі 
зацікавлені 
сторони? 
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громадських об'єднань, журналістів, 
інших зацікавлених сторін та 
Антикорупційної ради при Київському 
міському голові. 

2.1.2. Провести аналіз 
системи обліку 
публічної інформації, 
що знаходиться у 
володінні виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), РДА, 
секретаріату Київради 
за наступними 
критеріями: види 
інформації, доступ до 
якої відкрито, 
актуальність, 
релевантність, 

достовірність, повнота, 
зручність для 
користування 

два місяці 
 
07.04.2017 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), 
управління 
інформаційного 
забезпечення та 
доступу до 
публічної 
інформації апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи проведено аналіз 
системи обліку 
публічної 
інформації, що 
знаходиться у 
володінні КМДА, 
РДА, секретаріату 
Київради за 
визначеними 
критеріями? 

Проведено аналіз системи обліку 
публічно інформації. Результати аналізу 
опубліковані на офіційному веб-порталі 
КМДА 
(http://kievcity.gov.ua/content/analiz-
systemy-obliku-publichnoi-
informacii.html) 
 
Моніторинг роботи системи 
продовжується 
(http://kievcity.gov.ua/news/51761.html) 
 
Покращення пошукового сервісу в 
системі обліку публічної інформації 

передбачене модернізацією веб-порталу 
КМДА 

Аналіз системи обліку публічної 
інформації, що знаходиться у володінні 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації), структурних підрозділів 
КМДА та Районних в м. Києві 
державних адміністрацій. дійсно було 
опубліковано 24.01.2017. Але він мав 
суто формальний характер, не містив 
оцінки системи за визначениними 
критеріями, а повторював перелік видів 
документів, які підлягають обов’язковій 
реєстрації у системі обліку відповідно 
до Розпорядження КМДА від 26.05.2015 

№508. 

Не виконано 

2.1.3. Провести 
опитування 
користувачів 
(експертне 
співтовариство, 
журналісти, громадські 
активісти) з метою 
виявлення проблем та 
напрацювання способів 
покращення доступу до 
публічної інформації, 
що знаходиться у 
володінні влади м. 
Києва 

три місяці 
 
07.05.2017 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), 
управління 
інформаційного 
забезпечення та 
доступу до 
публічної 
інформації апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи проведено 
опитування 
користувачів щодо 
проблем доступу до 
публічної 
інформації, що 
знаходиться у 
володінні влади м 
Києва? 

Опитування користувачів було 
розпочате в березні 2017 року, 
результати опитування будуть 
представлені у вересні-жовтні 2017 
року. 

У розділі "Публічна інформація" даних 
про опитування немає, підтвредження 
про представлення його результатів 
відсутнє і про напрацювання способів 
покращення доступу до публчної 
інформації невідомо. В той же час 
система обліку публічної інформації не 
забезпечує рівного доступу до неї, 
аджн при реєстрації вимагає внесення 
данних про місце проживання 
виключно у місті Києві, що є 
порушенням права, яке гарантовано 
кожному відповідно до статті 34 
Конституції України. 

Не виконано 

Чи напрацьовано 
відповідно до 
опитування способів 
покращення доступу 
до публічної 
інформації, що 
знаходиться у 
володінні влади м. 
Києва? 

2.1.4. Розробити проект 

реєстру публічної 
інформації та 
інформації з обмеженим 
доступом з чітким 

три місяці 

 
07.05.2017 

Керівник апарату 

виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), 
управління 

Чи розроблено 

проект реєстру 
публічної інформації 
та інформації з 
обмеженим 

Створення реєстру публічної інформації 

суперечить чинному законодавству. 
Відповідно до ч.1 ст. 1 ЗУ «Про доступ 
до публічної інформації», публічна 
інформація - це відображена та 

Надане пояснення відображає 

відношення до цього документу ще з 
часу його розробки та погодження. На 
проекті рішення, що був 
зареєстрований у КМР, стоїть особистий 

Не виконано 
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обґрунтуванням причин 
обмеження доступу 
відповідно до 
законодавства 

інформаційного 
забезпечення та 
доступу до 
публічної 
інформації апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

доступом з чітким 
обґрунтуванням 
причин обмеження 
доступу відповідно 
до законодавства? 

задокументована будь-якими засобами 
та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі 
виконання суб'єктами владних 
повноважень своїх обов'язків, 
передбачених чинним законодавством, 
або яка знаходиться у володінні 
суб'єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом. Публічна 
інформація є відкритою, крім випадків, 
встановлених законом. Тобто, вся 
інформація, створена або отримана 
органом влади є публічною. Відповідно 
неможливим є створення реєстру 
публічної інформації. Якщо говорити про 
реєстр документів, які містять публічну 
інформацію – для цього створено 
систему обліку публічної інформації. Всі 
обов’язки розпорядників щодо 
оприлюднення інформації викладені в 
ст. 14 ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації» 

підпис тодішнього керівника апарату 
виконавчого органу Київради (КМДА) 
В.Бондаренка, який за посадою і був 
відповідальний за виконання 
відповідних заходів. У зауваженнях до 
проекту, поданих його заступницею - 
начальником юридичного управління 
(яка тепер, після його звільненення 
через історію з підробкою дипламу про 
вищу освіту, визначена як 
відповідальна за виконання заходу) не 
йшла мова про жодну суперчність 
формулювань чинному законодавству. 
Натомість замість слова "реєстр" було 
вжито більш прийнятне "перелік", а 
зазначалось про необхідність його 
узгодження з ЗУ "Про доступ до 
публічної інформації" і зокрема статтею 
6, яка визначає інформацію з 
обмеженим доступом. Зауваження було 
враховано у формулюванні заходу 
2.1.4. Майбутня "відповідальна особа" 
на момент розробки і погодження 
документу була членом 
Антикорупційної ради при Київському 

міському голові, тобто мала усі 
можливості, за необхідності, внести 
необхідні правки у документ. Натомість, 
після його ухвалення, виконання 
рішення Київської міської ради звелося 
до цитування норм закону. 

2.1.5. Провести широке 
публічне обговорення 
проекту реєстру 
публічної інформації та 
інформації з обмеженим 
доступом, 
проаналізувати його 
результати з метою 
врахування отриманих 
рекомендацій та 

третій-
п'ятий 
місяць 
 
07.05.2017 
- 
07.07.2017 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), 
управління 
інформаційного 
забезпечення та 
доступу до 
публічної 
інформації апарату 

Чи проведено 
широке публічне 
обговорення 
проекту реєстру 
публічної 
інформації, та 
інформації з 
обмеженим 
доступом? 

Відповідно до ч.1 ст. 1 ЗУ «Про доступ 
до публічної інформації», публічна 
інформація - це відображена та 
задокументована будь-якими засобами 
та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі 
виконання суб'єктами владних 
повноважень своїх обов'язків, 
передбачених чинним законодавством, 
або яка знаходиться у володінні 

Дивись пункт 2.1.4 Не виконано 
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зауважень виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи проаналізовано 
результати такого 
обговорення? 

суб'єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом. Публічна 
інформація є відкритою, крім випадків, 
встановлених законом. Тобто, вся 
інформація, створена або отримана 
органом влади є публічною. Відповідно 
неможливим є створення реєстру 
публічної інформації. Якщо говорити про 
реєстр документів, які містять публічну 
інформацію – для цього створено 
систему обліку публічної інформації. Всі 
обов’язки розпорядників щодо 
оприлюднення інформації викладені в 
ст. 14 ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації» 

Чи було враховано 
зауваження та 
рекомендації 
отримані в 
результаті 
обговорення? 

2.1.6. Впровадити 
реєстр публічної 

інформації та 
інформації з обмеженим 
доступом 

п'ять 
місяців 

 
07.07.2017 

Керівник апарату 
виконавчого 

органу Київради 
(КМДА), 
управління 
інформаційного 
забезпечення та 
доступу до 
публічної 
інформації апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи впроваджено 
реєстр публічної 

інформації, та 
інформації з 
обмеженим 
доступом? 

Відповідно до ч.1 ст. 1 ЗУ «Про доступ 
до публічної інформації», публічна 

інформація - це відображена та 
задокументована будь-якими засобами 
та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі 
виконання суб'єктами владних 
повноважень своїх обов'язків, 
передбачених чинним законодавством, 
або яка знаходиться у володінні 
суб'єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом. Публічна 
інформація є відкритою, крім випадків, 
встановлених законом. Тобто, вся 
інформація, створена або отримана 
органом влади є публічною. Відповідно 
неможливим є створення реєстру 
публічної інформації. Якщо говорити про 
реєстр документів, які містять публічну 
інформацію – для цього створено 
систему обліку публічної інформації. Всі 
обов’язки розпорядників щодо 
оприлюднення інформації викладені в 
ст. 14 ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації» 

Дивись пункт 2.1.4. Не виконано 

2.1.7. Проводити 
моніторинг дотримання 

один раз на 
півріччя 

Керівник апарату 
виконавчого 

Чи проводиться 
моніторинг 

Щодо реєстру публічної інформації див. 
п.2.1.4. 

Моніторинг реєстру не проводиться 
оскільки його не створено (див. пп. 

Не виконано 
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виконавчим органом 
Київради (КМДА), РДА, 
секретаріатом Київради 
реєстру публічної 
інформації та 
інформації з обмеженим 
доступом, виконання 
вимог з підвищення 
якості публічної 
інформації та зручності 
доступу до неї 

органу Київради 
(КМДА), 
управління 
інформаційного 
забезпечення та 
доступу до 
публічної 
інформації апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

дотримання КМДА, 
РДА, секретаріатом 
Київради реєстру 
публічної інформації 
та інформації з 
обмеженим 
доступом? 

Щодо моніторингу виконання вимог з 
підвищення якості публічної інформації 
та зручності доступу до неї – у 2017 році 
було запроваджено нову систему 
контролю опрацювання запитів і 
моніторингу якості відповідей на них. 
Детальніше: 
http://kievcity.gov.ua/news/51753.html 

2.1.4-2.1.6). Моніторинг виконання 
вимог підвищення якості публічної 
іннформації та зручності доступу но неї 
проводиться виключно в частині 
опрацювання запитів на доступ до 
публічної інформації. 

Чи проводиться 
моніторинг 
виконання робіт з 
підвищення якості 
публічної інформації 
та зручності доступу 
до неї? 

2.1.8. За результатами 
моніторингу та з 
урахуванням наданих 
користувачами 
рекомендацій і 
зауважень 
актуалізувати реєстр 
публічної інформації та 
інформації з обмеженим 
доступом 

протягом 
місяця після 
виконання 
заходів, 
визначених 
пунктом 
2.1.7 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), 
управління 
інформаційного 
забезпечення та 
доступу до 
публічної 
інформації апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи була 
актуалізовано 
реєстр публічної 
інформації та 
інформації з 
обмеженим 
доступом за 
результатами 
моніторингу та з 
урахуванням 
наданих 
користувачами 
рекомендацій і 
зауважень? 

Відповідно до ч.1 ст. 1 ЗУ «Про доступ 
до публічної інформації», публічна 
інформація - це відображена та 
задокументована будь-якими засобами 
та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі 
виконання суб'єктами владних 
повноважень своїх обов'язків, 
передбачених чинним законодавством, 
або яка знаходиться у володінні 
суб'єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом. Публічна 
інформація є відкритою, крім випадків, 
встановлених законом. Тобто, вся 
інформація, створена або отримана 
органом влади є публічною. Відповідно 
неможливим є створення реєстру 
публічної інформації. Якщо говорити про 
реєстр документів, які містять публічну 
інформацію – для цього створено 
систему обліку публічної інформації. Всі 
обов’язки розпорядників щодо 
оприлюднення інформації викладені в 
ст. 14 ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації» 

Актуалізація реєстру не проводиться 
оскільки його не створено (див. пп. 
2.1.4-2.1.6). 

Не виконано 

2.2. 
Забезпечено 
актуальність, 
релевантність

2.2.1. Визначити чіткі 
механізми 
забезпечення 
актуальності, 

три місяці 
 
07.05.2017 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), 

Чи визначено чіткі 
механізми 
забезпечення 
актуальності, 

Механізми забезпечення актуальності, 
релевантності, достовірності, повноти та 
зручності доступу до публічної 
інформації визначені та впроваджені 

Захід у визначений термін не 
проведено. Зазначені у відповіді на 
запит про надання публічної інформації 
механізми визначались стосовно 

Не виконано 
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, 
достовірність 
та повноту 
публічної 
інформації. 
Створено із 
застосування
м сучасних 
інформаційно
-
комунікаційни
х технологій 
зручні умови 
та можливості 
для доступу 
до публічної 
інформації 

релевантності, 
достовірності, повноти 
та зручності доступу до 
публічної інформації 

управління 
інформаційного 
забезпечення та 
доступу до 
публічної 
інформації апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

релевантності, 
достовірності, 
повноти та зручності 
доступу до публічної 
інформації? 

спільно з компанією-розробником 
офіційного веб-порталу КМДА та АТ 
«Інфоплюс» шляхом створення 
алгоритму автоматичного наповнення 
системи обліку публічної інформації, 
зокрема, інтеграції модулю єдиного-веб 
порталу КМДА з системою електронного 
документообігу АСКОД. Завдяки цій 
інтеграції абсолютно всі документи, 
зареєстровані в структурних підрозділах 
КМДА відображаються в системі обліку 
публічної інформації. 

наповнення системи обліку публічної 
інформації, тобто раніше. Твердження 
про "абсолютність" може розглядатись 
тільки відносно документів 
зареєстрованих у системі АСКОД, тобто 
одразу ставить під сумнів актуальність і 
релевантність публічної інформації, яку 
вона містить. 

2.2.2. Удосконалити із 
застосуванням 
сучасних інформаційно-
комунікаційних 
технологій та з 
урахуванням вимог до 

наборів відкритих 
даних систему обліку 
публічної інформації, 
що знаходиться у 
володінні Київради, 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА з 
метою створення 
зручних умов і 
можливостей пошуку, 
аналізу інформації 

шість 
місяців 
 
07.08.2017 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), заступник 
голови КМДА, 
якому 

підпорядкований 
Департамент 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), 
управління 
інформаційного 
забезпечення та 
доступу до 
публічної 
інформації апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи проведено 
удосконалення 
системи обліку 
публічної 
інформації, що 
знаходиться у 

володінні влади м. 
Києва? 

1. Функціонує система обліку публічної 
інформації ОФІЦІЙНИЙ ІНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ за адресою: 
http://kievcity.gov.ua/public-info/. На 
сайті Київської міської державної 

адміністрації http://kievcity.gov.ua у 
розділі «Публічна інформація» створено 
сторінку «Відкриті дані» 
(https://kievcity.gov.ua/content/vidkryti-
dani.html), де розміщуються посилання 
на розпорядників інформації – 
структурні підрозділи виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), 
зареєстровані на загальнодержавному 
порталі http://data.gov.ua/. Станом на 
17.08.2017 структурними підрозділами 
ВО КМР (КМДА) розміщено 278 наборів 
даних, ведеться постійна робота з 
розміщення нових і оновлення наявних 
наборів даних. Також управлінням 
інформаційного забезпечення та доступу 
до публічної інформації апарату 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації), яке визначене 
спеціальним структурним підрозділом, 
котрий поряд з іншими завданнями 
забезпечує виконання положень Закону 
України «Про доступ до публічної 
інформації» виконавчим органом 
Київської міської ради (Київською 

Захід у визначений термін належним 
чином не проведено. Зазначена у 
відповіді система обліку публічної 
інформації створена раніше. Сторінка 
«Відкриті дані» у розділі «Публічна 
інформація» дійсно містить посилання 

на розпорядників інформації – 
структурні підрозділи виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), що 
зареєстровані на загальнодержавному 
порталі http://data.gov.ua/ , але без 
переліків наборів іноформації які вони 
оприлюднюють. 

Не виконано 
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міською державною адміністрацією), 
здійснюється постійний моніторинг 
розміщення інформації у формі 
відкритих даних районними в місті Києві 
державними адміністраціями. 
Принагідно інформуємо, що рішенням 
Київської міської ради №729/2891 від 
06.07.2017 внесені зміни до Комплексної 
міської цільової програми «Електронна 
столиця» на 2015-2018 роки, 
затвердженої рішенням Київської міської 
ради від 02.07.2017 № 654/1518 (далі – 
Програма). Одним із нових завдань 
Програми є створення міського порталу 
«Відкриті дані» з терміном виконання 
протягом 2017-2018 років. Даний 
інформаційно-аналітичний портал 
призначено для розміщення публічної 
інформації у формі відкритих даних 
Київської міської ради, виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), 
районних в місті Києві державних 
адміністрацій, підприємств, установ та 
організацій, що належать до 

комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, у формі відкритих 
даних та передбачатиме доступ до 
інформації з можливістю її наступного 
використання. 

2.2.3. Налагодити 
механізм зворотного 
зв'язку з експертним 
співтовариством, 
журналістами, 
громадськими 
активістами та іншими 
користувачами з метою 
збору, аналізу та 
врахування 
рекомендацій та 
зауважень для 
покращення доступу до 
публічної інформації 

п'ять 
місяців 
 
07.07.2017 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), 
управління 
інформаційного 
забезпечення та 
доступу до 
публічної 
інформації апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи був 
налагоджений 
механізм зв’язку з 
громадськістю з 
метою збору аналізу 
та врахування 
рекомендації та 
зауважень для 
покращення доступу 
до публічної 
інформації? 

Управлінням інформаційного 
забезпечення та доступу до публічної 
інформації налагоджено механізм 
зворотного зв'язку з експертним 
співтовариством, журналістами, 
громадськими активістами та іншими 
користувачами з метою збору, аналізу 
та врахування рекомендацій та 
зауважень для покращення доступу до 
публічної інформації. Для організації 
зворотного зв'язку з експертним 
співтовариством, журналістами, 
громадськими активістами та іншими 
користувачами активно 
використовуються соціальні мережі. Так, 

Наведені у відповіді на запит про 
надання публічної інформації строрінки 
у соціальних мережах мають загальний, 
а не тематичний характер і не 
забезпечують ефективний механізм 
зворотнього зв'язку. 

Не виконано 
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сторінки Київської міської державної 
адміністрації створені в соціальних 
мережах: Facebook: 
https://www.facebook.com/kievcity.gov.u
a/; Twitter: 
https://twitter.com/kmda_official; 
YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCfbL
P1IZ4MFZqtjrUWCKV. 

2.2.4. Забезпечити 
оприлюднення усіх 
актів (із відображенням 
внесених до них змін) 
Київради, виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), районних в м. 
Києві державних 
адміністрацій на 

офіційному веб-сайті 
Київради / Єдиному 
веб-порталі 
територіальної громади 
м. Києва. Передбачити 
можливість пошуку за 
різними критеріями. 
Розробити механізм та 
визначити 
відповідальних за 
актуалізацію інформації 

сім місяців 
 
07.09.2017 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), 
управління 
інформаційного 
забезпечення та 
доступу до 
публічної 

інформації апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи забезпечили 
оприлюднення всіх 
актів на офіційному 
веб сайті Київради 
та Єдиному веб – 
порталі тер громади 
м Києва? 

Виконання можливе лише за умови 
заміни відповідального виконавця на 
Департамент інформаційно-
комунікаційних технологій виконавчого 
органу Київради (КМДА), оскільки 
відповідальним виконавцем Комплексної 
міської цільової програми «Електронна 
столиця» на 2015 - 2018 роки, 
затвердженої рішенням Київської міської 

ради від 02.07.2015 № 654/1518, заходи 
якої передбачають супроводження та 
технічне обслуговування інформаційно-
телекомунікаційної системи «Єдиний 
веб-портал територіальної громади міста 
Києва» визначено Департамент 
інформаційно-комунікаційних технологій 
виконавчого органу Київради (КМДА). 
Завдання поза межами компетенції 
управління інформаційного 
забезпечення та доступу до публічної 
інформації апарату виконавчого органу 
Київради (КМДА). 
 
Управлінням інформаційного 
забезпечення та доступу до публічної 
інформації апарату виконавчого органу 
Київради (КМДА) здійснюється 
регулярне та оперативне висвітлення 
діяльності КМДА, в тому числі, 
інформування про видані 
Розпорядження КМДА шляхом 
підготовки та публікації офіційних прес-
релізів в розділі веб-порталу «Новини». 

Після погодження і ухвалення рішення 
було з'ясувано, що виконавець заходу 
визначений не коректно. Протягом року 
змін не було внесено.  

Не виконано 

Чи передбачили 
можливість пошуку 
за різними 
критеріями? 

Чи розроблено 
механізми 
визначення 
відповідальних за 
актуалізацію 
інформацію? 
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2.2.5. Забезпечити 
оприлюднення усіх 
проектів актів (із 
зазначенням кожного 
етапу їх проходження 
та погодження), що 
перебувають на 
розгляді Київради, 
виконавчого органу 
Київради (КМДА). 
Передбачити 
можливість пошуку за 
різними критеріями. 
Розробити механізм та 
визначити 
відповідальних за 
актуалізацію інформації 

сім місяців 
 
07.09.2017 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), 
управління 
інформаційного 
забезпечення та 
доступу до 
публічної 
інформації апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи забезпечили 
оприлюднення всіх 
проектів актів (із 
зазначенням 
кожного етапу іх 
проходження та 
погодження), що 
перебувають на 
розгляді Київради, 
КМДА.? 

Виконання можливе лише за умови 
заміни відповідального виконавця на 
Департамент інформаційно-
комунікаційних технологій виконавчого 
органу Київради (КМДА), оскільки 
відповідальним виконавцем Комплексної 
міської цільової програми «Електронна 
столиця» на 2015 - 2018 роки, 
затвердженої рішенням Київської міської 
ради від 02.07.2015 № 654/1518, заходи 
якої передбачають супроводження та 
технічне обслуговування інформаційно-
телекомунікаційної системи «Єдиний 
веб-портал територіальної громади міста 
Києва» визначено Департамент 
інформаційно-комунікаційних технологій 
виконавчого органу Київради (КМДА). 
Завдання поза межами компетенції 
управління інформаційного 
забезпечення та доступу до публічної 
інформації апарату виконавчого органу 
Київради (КМДА). 

Після погодження і ухвалення рішення 
було з'ясувано, що виконавець заходу 
визначений не коректно. Протягом року 
змін не було внесено. 

Не виконано 

Чи передбачили 
можливість пошуку 
за різними 
критеріями? 

Чи розроблено 
механізми 
визначення 
відповідальних за 
актуалізацію 
інформацію? 

2.2.6. Забезпечити 
завчасне 
оприлюднення на 
Єдиному веб-порталі 
територіальної громади 
м. Києва порядків 
денних засідань усіх 
колегіальних органів, 
що створені та 
функціонують в системі 
міської влади. 
Розробити механізм та 
визначити 
відповідальних за 
актуалізацію інформації 

сім місяців 
 
07.09.2017 

Керівник апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), 
управління 
інформаційного 
забезпечення та 
доступу до 
публічної 
інформації апарату 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи забезпечено 
завчасне 
оприлюднення на 
Єдиному веб порталі 
тер громади Києва 
порядків денних 
засідань усіх 
колегіальних 
органів, що створені 
та функціонують в 
системі міської 
влади? 

Виконання можливе лише за умови 
заміни відповідального виконавця на 
Департамент інформаційно-
комунікаційних технологій виконавчого 
органу Київради (КМДА), оскільки 
відповідальним виконавцем Комплексної 
міської цільової програми «Електронна 
столиця» на 2015 - 2018 роки, 
затвердженої рішенням Київської міської 
ради від 02.07.2015 № 654/1518, заходи 
якої передбачають супроводження та 
технічне обслуговування інформаційно-
телекомунікаційної системи «Єдиний 
веб-портал територіальної громади міста 
Києва» визначено Департамент 
інформаційно-комунікаційних технологій 
виконавчого органу Київради (КМДА). 
Завдання поза межами компетенції 
управління інформаційного 
забезпечення та доступу до публічної 
інформації апарату виконавчого органу 
Київради (КМДА). 

Після погодження і ухвалення рішення 
було з'ясувано, що виконавець заходу 
визначений не коректно. Протягом року 
змін не було внесено. 

Не виконано 

Чи розроблено 
механізми 
визначення 
відповідальних за 
актуалізацію 
інформацію? 
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2.2.7. Забезпечити 
доступ до інформації 
про земельні ділянки та 
нерухоме майно, що 
належить 
територіальній громаді 
м. Києва та 
передається у 
користування (із 
обов'язковим 
оприлюдненням 
повного тексту 
укладених договорів). 
Передбачити 
можливість пошуку за 
різними критеріями 
(дата укладання 
договору, вартість 
оренди, наявна 
заборгованість зі 
сплати орендної плати, 
найменування 
користувача тощо). 
Розробити механізм та 
визначити 

відповідальних за 
актуалізацію інформації 

сім місяців 
 
07.09.2017 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), заступник 
голови КМДА, 
якому 
підпорядкований 
Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва, заступник 
голови КМДА, 
якому 
підпорядкований 
Департамент 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 
виконавчого 
органу Київради 

(КМДА) 

Чи забезпечено 
доступ до інформації 
про земельні 
ділянки та нерухоме 
майно, що належить 
тер громаді м 
Києва? 

Розроблено та введено в дослідну 
експлуатацію інформаційно-аналітичну 
систему «Управління майновим 
комплексом територіальної громади 
міста Києва», одним із модулів якої є 
модуль "ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ". 
https://gis.kyivcity.gov.ua/ua/home. 
Підготовлено проект розпорядження 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) "Про затвердження 
Положення про інформаційно-
аналітичну систему "Управління 
майновим комплексом територіальної 
громади міста Києва", який на сьогодні 
погоджується з профільними 
структурними підрозділами КМДА 
відповідно до вимог Регламенту. 

У рамках розробки і введення в 
дослідну експлуатацію інформаційно-
аналітичної системи «Управління 
майновим комплексом територіальної 
громади міста Києва» доступ до 
відповідної інформації та можливість 
пошуку за визначеними критеріями не 
забезпечено. Механізм визначення 
відповідальних за актуалізацію 
інформації не розроблено. 

Не виконано 

Чи передбачена 
можливість пошуку 
за різними 
критеріями? 

Чи розроблено 
механізм 
визначення 
відповідальних за 
актуалізацію 
інформації? 
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Загальна кількість заходів – 15 (12% від загальної кількості заходів). З них короткострокових заходів виконано або знаходиться у процесі 

виконання – 0 (0%), не виконано – 15 (100%).   

Ефективність виконання напряму – «незадовільно».  

  

Статус виконання заходів

Виконано - 0

Виконано частково - 0

У процесі виконання - 0

Не виконано - 15

Не оцінювалось - 0
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Захід № 3: «Спрощення адміністративних процедур, що створюють передумови для корупції»  
 

Загальна кількість заходів - 9 

3. Спрощення адміністративних процедур, що створюють передумови для корупції 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХОДИ СТРОКИ 
ВПРОВАД
ЖЕННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНА 
ПОСАДОВА ОСОБА 

Питання щодо 
виконання 
(Опитувальник) 

Коментар про виконання від КМДА 
станом на 10.10.17 

Коментар про виконання 
експерта РПР-Київ за напрямком 

Статус 
виконання 

3.1. 
Визначено 
чіткі переліки 
та 
оприлюднено 
вичерпну 
інформацію 
про усі 
адміністратив
ні послуги, 
що надаються 
міською 
владою 

3.1.1. Провести 
інвентаризацію усіх 
адміністративних 
послуг, які надаються 
безпосередньо 
суб'єктами надання 
адміністративних 
послуг, 
підприємствами, 
установами, 
організаціями 
комунальної форми 
власності. В разі 
виявлення фактів 
існування штучно 
створених, не 
передбачених 
законодавством послуг, 
невідкладно їх 
скасувати 

один місяць 
 
07.03.2017 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи проведено 
інвентаризацію усіх 
адміністративних 
послуг, які 
надаються 
суб’єктами надання 
адміністративних 
послуг установами 
та організаціями 
комунальної форми 
власності? 

Переліки адміністративних послуг, які 
надаються через Департамент (Центр) 
надання адміністративних послуг 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
та відділи (Центри) надання 
адміністративних послуг районних в місті 
Києві державних адміністрацій визначені 
рішенням Київської міської ради від 
28.07.2016 № 861/861 «Про визначення 
переліків адміністративних послуг, які 
надаються через центри надання 
адміністративних послуг в місті Києві». 
Разом з тим, постійно проводиться робота 
щодо виявлення фактів існування штучно 
створених, не передбачених 
законодавством послуг. 

Інвентаризація послуг проводиться 
постійно. Остання "звірка" відбулась 
у вересні ц.р. Виключенням з цієї 
ситуації є інформаційні та 
технологічні картки послуг, які 
містять найбільшу кількість 
корупційних ризиків, зокрема: 
сфера реклами та благоустрою. На 
жаль, у цих сферах рішення 
Київської міської ради та її 
виконавчого органу досі не 
приведено у відповідність до 
законодавства. Ці послуги 
надаються, ґрунтуючись на застарілі 
та не оновлені  інформаційних і 
технологічних картках.    

Виконано 
частково 

Чи виявлено штучно 
створені послуги ? 
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3.1.2. Оприлюднити на 
Офіційному веб-порталі 
адміністративних 
послуг м. Києва з 
наявністю посилання 
на Єдиному веб-порталі 
територіальної громади 
м. Києва, веб-сайтах 
РДА в зручному для 
користувачів форматі 
переліки усіх послуг, 
які надаються 
виключно через центри 
надання 
адміністративних 
послуг, та послуг, які 
надаються 
безпосередньо 
суб'єктами надання 
адміністративних 
послуг (структурними 
підрозділами 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради) 

один місяць 
 
07.03.2017 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), заступник 
голови КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
суспільних 
комунікацій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

Чи оприлюднено на 
веб порталі 
адміністративних 
послуг перелік 
послуг, які 
надаються 
виключно через 
центри надання 
адміністративних 
послуг? 

Посилання на переліки усіх послуг, які 
надаються виключно через центри 
надання адміністративних послуг, та 
послуг, які надаються безпосередньо 
суб'єктами надання адміністративних 
послуг (структурними підрозділами 
виконавчого органу Київради (КМДА), 
РДА, секретаріату Київради), 
оприлюднених на Офіційному веб-порталі 
адміністративних послуг м. Києва, 
розміщені у пункті меню «Е-МІСТО» → 
«АДМІНПОСЛУГИ» головної сторінки 
офіційного інтернет-порталу КМДА 
(http://kievcity.gov.ua). 

Реєстр послуг доступний за 
посиланням - http://ac.dozvil-
kiev.gov.ua/AdminServices/List 

Виконано 

3.1.3. Розробити 
критерії та вимоги до 
обов'язкової для 
оприлюднення 
інформації про 
адміністративні 
послуги. Інформація 

один місяць 
 
07.03.2017 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 

Чи розроблено 
критерії та вимоги 
обов’язкової для 
оприлюднення 
інформації про 
адміністративні 
послуги, та окремо 

Для оприлюднення інформації про 
адміністративні послуги на Офіційному 
веб-порталі адміністративних послуг м. 
Києва визначено наступні вимоги: 1. 
Інформація про кожну адміністративну 
послугу повинна містити: - перелік 
нормативно-правових актів, які 

Визначено також і відповідно до 
Закону України "Про адміністративні 
послуги" 

Виконано 
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про кожну 
адміністративну 
послугу повинна 
містити перелік 
документів, необхідних 
для її отримання, 
інформаційну та 
технологічну картки, 
режим роботи та інші 
необхідні умови для 
отримання послуг 

органу Київради 
(КМДА) 

про кожну послугу? регулюють надання послуги; - перелік 
документів, необхідних для отримання 
послуги; - інформаційну та технологічну 
картки; - розмір плати; - вимоги щодо 
строків надання послуги; - назву суб’єкта 
надання послуги; - перелік центрів 
надання адміністративних послуг, через 
які здійснюється надання послуги; 2. 
Інформація на веб-порталі оновлюється 
не пізніше наступного робочого дня після 
отримання відповідної інформації. Для 
забезпечення контролю за якістю 
розроблених суб'єктами надання 
адміністративних послуг інформаційних та 
технологічних карток, Департаментом 
(Центром) надання адміністративних 
послуг виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА) постійно 
здійснюється моніторинг змін чинного 
законодавства з метою підготовки 
інформаційних листів суб’єктам надання 
адміністративних послуг щодо актуалізації 
інформаційних та технологічних карток. 

Визначити чіткий 
порядок оприлюднення 
та постійної актуалізації 
інформації про 
адміністративні 
послуги, що надаються 
безпосередньо 

суб'єктами надання 
адміністративних 
послуг, та розробити 
механізм контролю за 
якістю розроблених 
суб'єктами надання 
адміністративних 
послуг інформаційних 
та технологічних 
карток 

Чи визначено чіткий 
порядок 
оприлюднення та 
постійної 
актуалізації 
інформації про 
адміністративні 

послуги ? 

3.2. 
Розроблено 
інформаційні 
та 
технологічні 
картки з 
оптимізовани
ми та 
спрощеними 
процедурами 
для всіх 
адміністратив
них послуг зі 
зменшенням 
кількості 

3.2.1. Розробити та 
затвердити для всіх 
адміністративних 
послуг інформаційні та 
технологічні картки, 
привести всі процедури 
надання 
адміністративних 
послуг на території м. 
Києва у повну 
відповідність до вимог 
законодавства. 
Невідкладно після їх 
затвердження 
оприлюднити 

два місяці 
 
07.04.2017 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), секретаріат 
Київради, структурні 
підрозділи 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
голови РДА 

Чи розроблено 
інформаційні 
технологічні картки 
для всіх 
адміністративних 
послуг? 

Виконується постійно. Розроблено 
інформаційні та технологічні картки всіх 
адміністративних послуг. Всі інформаційні 
та технологічні картки адміністративних 
послуг оприлюднені на Офіційному веб-
порталі адміністративних послуг 
м. Києва. Інформація на веб-порталі 
оновлюється не пізніше наступного 
робочого дня після отримання відповідної 
інформації. 
Разом з тим, з метою забезпечення 
контролю за якістю розроблених 
суб'єктами надання адміністративних 
послуг інформаційних та технологічних 
карток, Департаментом (Центром) 

Департамент (Центр) надання 
адміністративних послуг постійно 
аналізує інформаційні та 
технологічні картки, надає 
зауваження. Рохробка 
інформаційних та технологічних 
карток для всіх адміністративних 
послуг знаходиться у процесі 
виконання. 

Виконано 
частково. 

Чи затверджені такі 
картки? 

Чи приведені всі 
процедури надання 
адміністративних 
послуг у 
відповідність до 
законодавства? 
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документів, 
необхідних 
для 
отримання 
адміністратив
них послуг. 
Розроблено 
зразки для 
самостійного 
заповнення 
громадянами 
всіх 
необхідних 
бланків і заяв 

інформаційні та 
технологічні картки 
адміністративних 
послуг на Офіційному 
веб-порталі 
адміністративних 
послуг м. Києва з 
наявністю посилання 
на Єдиному веб-порталі 
територіальної громади 
м. Києва, веб-сайтах 
РДА 

Чи оприлюднені такі 
картки на офіційних 
ресурсах тер 
громади м Києва, та 
сайтах РДА? 

надання адміністративних послуг 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА) постійно здійснюється моніторинг 
змін чинного законодавства з метою 
підготовки інформаційних листів суб’єктам 
надання адміністративних послуг щодо 
актуалізації інформаційних та 
технологічних карток. 

3.2.2. За результатами 
роботи з розроблення 
інформаційних та 
технологічних карток, 
аналізу нормативно-
правового регулювання 

надання 
адміністративних 
послуг розробити 
необхідні зміни до 
законодавства, які 
дозволять знизити 
корупційні ризики, 
спростити процедури 
надання послуг, та 
ініціювати розгляд цих 
змін Верховною Радою 
України, Кабінетом 
Міністрів України, 
Київрадою 

чотири 
місяці 
 
07.06.2017 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
(Центр) надання 
адміністративних 

послуг виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи розроблено зміно 
до законодавства, 
які дозволять 
знизити корупційні 
ризики, спростити 
процедури надання 

послуг? 

Виконується постійно. 
За результатами роботи щодо актуалізації 
інформаційних та технологічних карток, 
аналізу нормативно-правового 
регулювання надання адміністративних 
послуг суб’єктам надання 

адміністративних послуг надсилаються 
інформаційні листи, проводяться наради 
щодо необхідності розроблення змін до 
законодавства, які дозволять знизити 
корупційні ризики, спростити процедури. 
Крім того, відповідно до Плану 
законопроектних робіт виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) на 2017 
рік, затвердженого розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА) від 20.12.2016 № 1296, готуються 
зміни до Закону України «Про 
адміністративні послуги», а також 
надаються пропозиції органам виконавчої 
влади щодо змін у законодавстві у сфері 
адміністративних послуг. 

Пропозиції змін до законодавства 
готуються та надаються суб'єктами 
надання адміністративних послуг 

Виконано 
частково 

Чи ініційовано 
розгляд цих змін 
ВРУ, КМУ, 
Київрадою? 

3.2.3. Розробити зразки 
для самостійного 
заповнення 
громадянами 
необхідних заяв та 
бланків документів під 
час отримання 
адміністративних 
послуг 

два місяці 
 
07.04.2017 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи розроблено 
зразки для 
самостійного 
заповнення 
громадянами 
необхідних заяв та 
бланків документів 
під час отримання 
адміністративних 

Виконується постійно. 
Департаменту (Центру) надання 
адміністративних послуг виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА) 
суб’єктами надання адміністративних 
послуг надані бланки заяв, які розміщені 
на Офіційному веб-порталі 
адміністративних послуг м. Києва. Крім 
того, більшість заяв формуються 

Громадянин має можливість 
заповнити на порталі або 
адміністратор ЦНАП 

Виконано 
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послуг? безпосередньо адміністратором під час 
прийому документів у веб-порталі 
адміністративних послуг м. Києва та 
роздруковуються для проставлення 
підпису заявником. 

3.3. 
Впроваджено 
механізм 
аналізу 
корупційних 
ризиків під 
час надання 
адміністратив
них послуг 
(аналіз 
інформації 
про відмови і 
порушення 

строків 
надання 
адміністратив
них послуг) 

3.3.1. Розробити 
порядок розгляду 
відмов, порушення 
строків надання 
адміністративних 
послуг та аналізу 
причин, що їх 
породжують, який 
передбачатиме 
обов'язковий звіт 
керівника суб'єкта 
надання 
адміністративних 

послуг про вжиті 
заходи, оприлюднення 
інформації про відмови, 
порушені строки 
надання 
адміністративних 
послуг та вжиті заходи 
суб'єктами надання 
адміністративних 
послуг 

один місяць 
 
07.03.2017 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

Чи розроблено 
порядок розгляду 
відмов та 
порушення строків 
надання 
адміністративних 
послуг, аналізу 
причин, що їх 
породжують, який 
обов’язково 
передбачатиме звіт 
керівника суб’єкта 
надання 

адміністративних 
послуг? 

З метою аналізу повідомлень 
адміністраторів Департаменту (Центру) 
надання адміністративних послуг 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА), відділів (центрів) надання 
адміністративних послуг апаратів 
районних в місті Києві державних 
адміністрацій про порушення термінів 
розгляду заяв на отримання 
адміністративних послуг, розроблення 
пропозицій та рекомендацій щодо 
удосконалення порядку надання 
адміністративних послуг, надання 

пропозицій щодо проектів та чинних 
нормативно-правових і організаційно-
розпорядчих актів, які стосуються 
порядку надання адміністративних послуг, 
розпорядженням Київського міського 
голови від 29.07.2015 № 518 утворено 
експертну раду з питань надання 
адміністративних послуг при Київському 
міському голові, як консультативно-
дорадчий орган (далі – Рада). Рішення 
Ради підлягають обов'язковому розгляду 
керівниками суб'єктів надання 
адміністративних послуг та/або 
Департаменту (Центру) надання 
адміністративних послуг виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) чи відділів 
(центрів) надання адміністративних 
послуг апаратів районних в місті Києві 
державних адміністрацій, які не пізніше 
п'яти робочих днів після отримання 
рішення повідомляють Раду про результат 
його розгляду. За результатами аналізу 
повідомлень адміністраторів Департаменту 
(Центру) надання адміністративних послуг 
м. Києва та відділів (центрів) надання 
адміністративних послуг апаратів 

Відмови та порушення 
розглядаються Експертною радою з 
питань надання адміністративних 
послуг при Київському міському 
голові. На жаль, останнім часом 
засідання ради не є 
систематичними, що ставить під 
загрозу оперативність та доцільність 
функціонування цього механізму. 
Крім того, Департамент (Центр) 
надання адміністративних послуг 
постійно аналізує та інформує 
профільні департаменти 

Виконано 
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районних в місті Києві державних 
адміністрацій про порушення термінів 
розгляду заяв на отримання 
адміністративних послуг Радою 
розробляються пропозиції та рекомендації 
щодо удосконалення порядку надання 
адміністративних послуг, які 
затверджуються рішенням Ради. За 
результатами розгляду проектів та 
перегляду чинних нормативно-правових 
та організаційно-розпорядчих актів, що 
стосуються порядку надання 
адміністративних послуг, Радою 
приймаються рішення. Крім того, 
відповідно до положень ЗУ «Про 
адміністративні послуги» адміністратори 
постійно інформують керівника центру 
надання адміністративних послуг та 
керівників суб’єктів надання 
адміністративних послуг про порушення 
термінів. 

3.3.2. Визначити у 
положеннях (посадових 
інструкціях) 
уповноважених 
підрозділів 
(уповноважених осіб) з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 
апарату та структурних 
підрозділів виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), РДА, 
секретаріату Київради 
функцію аналізу 
причин відмов та 
порушення строків 
надання 
адміністративних 
послуг 

один місяць 
 
07.03.2017 

Заступник міського 
голови - секретар 
Київради, керівник 
апарату 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), голови РДА 

Чи визначено в 
положеннях 
(посадових 
інструкціях) 
уповноважених осіб 
з питань 
запобігання та 
виявлення корупції, 
апарату, та 
структурних 
підрозділів КМДА, 
РДА, секретаріату, 
функцію аналізу 
причин відмов та 
порушення строків 
надання 
адміністративних 
послуг? 

Внесено зміни в посадові інструкції 
уповноважених осіб з питань запобігання 
та виявлення корупції деякі РДА та 
ЦНАП). 
Положення (посадові інструкції) 
уповноважених підрозділів 
(уповноважених осіб) з питань 
запобігання та виявлення корупції 
розробляються відповідно до Типового 
положення про уповноважений підрозділ 
(особу) з питань запобігання та 
виявлення корупції, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
04 вересня 2013 року № 706. Відповідно 
до пункту 6 Типового положення 
покладення на уповноважений підрозділ 
обов’язків, що не належать або виходять 
за межі його повноважень чи обмежують 
виконання покладених на нього завдань, 
забороняється. 

 Виконано 
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3.4. 
Запроваджен
о надання 
адміністратив
них послуг в 
електронній 
формі 

3.4.1. Запровадити 
надання найбільш 
затребуваних 
адміністративних 
послуг в електронній 
формі (електронні 
послуги) 

згідно з 
окремим 
планом-
графіком 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), керівник 
апарату 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

Чи запроваджено 
надання найбільш 
затребуваних 
адміністративних 
послуг в 
електронній формі? 

В електронному вигляді через «особистий 
кабінет» Офіційного веб-порталу 
адміністративних послуг міста Києва 
впроваджено надання 6 адміністративних 
послуг в електронному вигляді, а саме: 
- отримання дозволу на участь у 
дорожньому русі транспортних засобів, 
вагові або габаритні параметри яких 
перевищують нормативні; 
- отримання погодження дорожнього 
перевезення небезпечного вантажу; 
- реєстрація декларації про утворення 
відходів; 
- видача довідки про отримання 
(неотримання) соціальної допомоги; 
- видача довідки про перебування у 
списках громадян, бажаючих взяти участь 
у програмах «Доступне житло» (70х30 та 
50х20х30); 
- видача довідки про перебування на 
квартирному обліку. 
Крім того, на Офіційному веб-порталі 
адміністративних послуг міста Києва у 
розділі «Електронні послуги» розміщено 
низку адміністративних послуг, суб’єктами 

надання яких є центральні органи 
виконавчої влади та які можна замовити в 
електронному вигляді, а саме: послуги та 
сервіси Державної служби України з 
питань геодезії, картографії та кадастру, 
Державної архітектурно-будівельної 
інспекції України, Державної міграційної 
служби України, Міністерства екології та 
природних ресурсів України та 
Міністерства юстиції України. 
Для запровадження надання окремих 
адміністративних послуг в електронному 
вигляді необхідно внести зміни до 
нормативно-правових актів. 
 
Напрямами діяльності та заходами 
Комплексної міської цільової програми 
«Електронна столиця» на 2015-2018 
роки, затвердженої рішенням Київської 
міської ради від 02 липня 2015 року № 

Надані у відповідь на запит про 
надання публічної інформації 
показники виконання не 
відображають суть заходу. 
Необхідна взаємодія із 
Департаментом інформаційно-
комунікаційних технологій 

Не виконано 

Чи запроваджено 
надання таких 
послуг згідно з 
графіком? 
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654/1518, передбачено відповідні пункти, 
а саме: 1.2 "Створення програмної 
платформи для надання електронних 
послуг, у тому числі адміністративних" та 
пункт 1.4 "Розвиток веб-порталу надання 
електронних послуг, в тому числі 
адміністративних, 1 черга". Супровід і 
розвиток зазначених напрямків 
передбачено здійснювати впродовж 2017-
2018 років. 

 

 

Загальна кількість заходів – 9 (7,2% від загальної кількості заходів). З них короткострокових заходів виконано або знаходиться у процесі 

виконання – 8 (88,9%), не виконано – 1 (11,1%).   

Ефективність виконання напряму – «відмінно».   

Статус виконання заходів

Виконано - 5

Виконано частково - 3

У процесі виконання - 0

Не виконано - 1

Не оцінювалось - 0
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Захід № 5: «Впровадження механізмів контролю за діяльністю юридичних осіб, що засновані на комунальній 

власності територіальної громади м. Києва» 
  

Загальна кількість заходів - 32 

5. Впровадження механізмів контролю за діяльністю юридичних осіб, що засновані на комунальній власності територіальної громади м. Києва 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХОДИ СТРОКИ 
ВПРОВАД
ЖЕННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНА 
ПОСАДОВА ОСОБА 

Питаннящодовиконання 
(Опитувальник) 

Коментар про виконання від 
КМДА станом на 10.10.17 

Коментар про виконання 
експерта РПР-Київ за напрямком 

Статус 
виконання 

5.1. 
Проведено 
аналіз 
діяльності 
кожної 
юридичної 
особи, що 
перебуває у 
комунальній 
власності 
територіально
ї громади м. 
Києва. Для 
кожного 
суб'єкта 

визначена 
ефективна 
модель 
управління та 
організаційно
-правова 
форма 

5.1.1. Розробити форму 
інформаційного 
паспорта кожного 
комунального 
підприємства, установи 
та організації, 
розмістити його на 
Єдиному веб-порталі 
територіальної громади 
м. Києва 

два місяці 
 
07.04.2017 

Перший заступник 
голови КМДА 
(заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
внутрішнього 
фінансового 
контролю та аудиту 
виконавчого органу 
Київради (КМДА)) 

Чи було розроблену форму 
інформаційного паспорта 
кожного КП, установи, 
організації? 

Департаментом розроблено та на 
порталі «Київаудит» 
(kyivaudit.gov.ua) розміщено форму 
інформаційного паспорта для 
комунальних підприємств, установ і 
організацій, дані до якого, зазначені 
установи зобов’язані вносити на 
портал «Київаудит» самостійно 

Відповідно до показників 
виконання, наданих у відповідь на 
запит про надання публічної 
інформації та за результатами 
інтерв’ювання, захід виконано. 

Виконано 

Чи розміщено таку форму на 
веб порталі тер громади м. 
Києва? 

5.1.2. Кожному 
комунальному 
підприємству, установі, 
організації заповнити 
інформаційні паспорти, 
а органам управління 
перевірити коректність 
наданої інформації 

три місяці 
 
07.05.2017 

Заступник міського 
голови - секретар 
Київради, перший 
заступник голови 
КМДА, заступники 
голови КМДА, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
голови РДА 

Чи заповнено інформаційні 
паспорти щодо всіх КП, 
установ? 

Виконано. 
Постійно актуалізується інформація. 

Відповідно до показників 
виконання, наданих у відповідь на 
запит про надання публічної 
інформації та за результатами 
інтерв’ювання, захід виконано. 

Виконано 

Чи перевірена інформації що 
була внесена в інформаційні 
паспорти? 

5.1.3. Зібрати 
інформацію про всіх 
юридичних осіб, які 
підпорядковані або 
перебувають в 

два місяці 
 
07.04.2017 

Перший заступник 
голови КМДА 
(заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 

ЧИ була зібрана інформація 
про всіх юридичних осіб, які 
підпорядковані або в 
управлінні КМДА, РДА, 
секретаріату Київради? 

На порталі «Київаудит» 
(kyivaudit.gov.ua) Департаментом 
створено інформаційну базу, що 
містить перелік комунальних 
підприємств, установ і організацій. 

Відповідно до показників 
виконання, наданих у відповідь на 
запит про надання публічної 
інформації та за результатами 
інтерв’ювання, захід виконано. 

Виконано 
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управлінні виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), РДА, 
секретаріату Київради 

Департамент 
внутрішнього 
фінансового 
контролю та аудиту 
виконавчого органу 
Київради (КМДА)) 

Відповідальність за наповнення бази 
покладено безпосередньо на 
комунальні підприємства, установи і 
організації 

5.1.4. Провести аналіз 
діяльності комунальних 
підприємств, установ та 
організацій із 
залученням зовнішніх 
фахівців і 
представників 
структурних підрозділів 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради. 
Провести галузевий 

аналіз, аналіз 
економічної 
ефективності, 
фінансовий аналіз 
підприємств, 
розрахувати 
платоспроможність 
комунальних 
підприємств, установ та 
організацій 

третій-
шостий 
місяці 
 
07.05-
07.08.2017 

Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення реформ 
у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 

Києва) 

Чи проведено аналіз 
діяльності КП, установ, 
організацій? 

Розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 
10.11.2016 №1118 відповідно до 
Принципів і правил закупівель 
товарів, робіт послуг ЄБРР Київська 
міська державна адміністрація 
оголосила конкурс з відбору 
консультанта для розроблення та 
реалізації Програми підвищення 
кредитоспроможності міста Києва. 
Конкурс не був проведений, у 

зв’язку з явкою 1 кандидата. 

 Конкурс, про який зазначено у 
відповідь на запит про надання 
публічної інформації, не має 
відношеня до реалізації Програми 
підвищення кредитоспроможності 
міста Києва. Необхідно залучити 
донорські ресурси для проведення 
моніторингу із залученням КМДА, 
депутатів, РПР. 

Не виконано 

Чи залучено до такого 

аналізу представників 
стуктурних підрозділів 
КМДА, РДА, секретаріату? 

Чи залучено до такого 
аналізу зовнішніх фахівців? 

5.1.5. За результатами 
проведеного аналізу 
прийняти рішення про 
подальший формат 
існування комунальних 
підприємств, установ та 
організацій: визначити 
які з них підлягають 
ліквідації, реорганізації, 
майно яких слід 
передати в оренду, 
приватизувати тощо 

шість 
місяців 
 
07.08.2017 

Заступник міського 
голови - секретар 
Київради, перший 
заступник голови 
КМДА, заступники 
голови КМДА, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
голови РДА 

Чи прийнято рішення про 
подальший формат 
існування КП на основі 
аналізу? 

Виконується постійно Результати аналізу діяльності 
комунальних підприємств, установ 
та організацій із залученням 
зовнішніх фахівців і представників 
структурних підрозділів виконавчого 
органу Київради (КМДА), РДА, 
секретаріату Київради не 
повідомлені у відповдіь на запит про 
надання інформації та не 
оприлюднені у публічному доступі. 

Не виконано 

Чи визначено які з них 
підлягають ліквідацї? 

Чи визначено які з них 
підлягають реорганізації? 

Чи визначено майно яких з 
них підлягає передачі в 
оренду? 

5.1.6. Удосконалити 
механізм контролю за 
повнотою та 
своєчасністю 

шість 
місяців 
 
07.08.2017 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 

Чи вдосконалено механізм 
контролю за повнотою та 
своєчасністю виконання 
заходів з ліквідації юр осіб 

До функціональних обов’язків 
Департаменту комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу 
Київради (КМДА) не входить питання 

Інформація про удосконалення 
механізму контролю за повнотою та 
своєчасністю виконання заходів з 
ліквідації юридичних осіб 

Не виконано 
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виконання заходів з 
ліквідації юридичних 
осіб комунальної форми 
власності, стосовно 
яких прийнято таке 
рішення 

комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

комунальної власності? контролю за виконанням заходів з 
ліквідації юридичних осіб 
комунальної форми власності, 
стосовно яких прийнято таке 
рішення. Відповідно до 
законодавства організаційно-правові 
заходи з ліквідації комунального 
суб’єкта господарювання здійснює 
відповідна ліквідаційна комісія, яку 
очолює голова комісії. Контроль за 
виконанням організаційно-правових 
заходів покладається на заступника 
голови КМДА відповідно до розподілу 
обов’язків. З огляду на зазначене, 
Департамент не може бути 
відповідальним за удосконалення 
механізму контролю за повнотою та 
своєчасністю виконання заходів з 
ліквідації юридичних осіб 
комунальної форми власності, 
стосовно яких прийнято таке 
рішення. 

комунальної форми власності, 
стосовно яких прийнято таке 
рішення, не надана у відповдіь на 
запит про надання публічної 
інформації та не оприлюднена у 
публічному доступі. 

5.1.7. Завершити 
ліквідацію комунальних 
підприємств, установ та 
організацій, стосовно 
яких прийнято таке 
рішення 

десять 
місяців 

Перший заступник 
голови КМДА, 
заступники голови 
КМДА, структурні 
підрозділи 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
голови РДА 

Чи звершена ліквідація 
комунальних підприємств, 
установ, організацій 
стосовно яких прийнято таке 
рішення? 

Виконується.Вживаються окремі 
заходи щодо ліквідації комунальних 
підприємств відповдіно до прийнятих 
рішень. 

Відповідно до моніторингу 
впровадження захід перебуває у 
процесі виконання в розрізі окремих 
дій по ліквідації комунальних 
підприємств. 

У процесі 
виконання 

5.2. Ключові 
показники 
ефективності 
для всіх 
комунальних 
підприємств 
дозволяють 
здійснювати 
контроль 
результативн
ості їх 
діяльності, 
вимірювати 
прогрес 

5.2.1. По кожній галузі 
розробити вимірювані 
цілі, завдання та 
ключові показники 
ефективності для 
всіхкомунальних 
підприємств, установ та 
організацій 

другий - 
шостий 
місяці 
 
07.04. - 
07.08.2017 

Заступник міського 
голови - секретар 
Київради, перший 
заступник голови 
КМДА, заступники 
голови КМДА, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
голови РДА 

Чи розроблені ключові 
показники ефективності по 
всіх галузях для КП? 

Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури - 
по кожному комунальному 
підприємству, підпорядкованому 
Департаменту затверджено ключові 
показники ефективності, 
здійснюється поточний моніторинг і 
контроль виконання показників. Про 
виконання яких підприємства 
звітують щоквартально. Захід 
виконується, етапи звітування: 
29.09.2017, 29.12.2017. 
Департамент міського благоустрою 
та збереження природного 

За результатами інтерв’ювання 
встановлено, що вимірювані цілі, 
завдання та ключові показники 
ефективності для всіх комунальних 
підприємств, установ та організацій 
не розроблені. 

Не виконано 
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середовища - 
Виконується. Потребує більш 
тривалого строку для впровадження. 
Знаходиться в стадії опрацювання, 
визначаються показники, які 
можливо включити до оцінки 
результатів діяльності підприємств. 
Департамент транспортної 
інфраструктури - надано до 
Департаменту економіки та 
інвестицій пропозиції щодо ключових 
показників ефективності діяльності 
підпорядкованих комунальних 
підприємств. Розроблені та 
впроваджені вимірювані й адекватні 
цілі, завдання та показники 
ефективності діяльності для 100 % 
комунальних підприємств 
зафіксовані в контрактах директорів, 
а також оприлюднені на веб-сайтах 
підприємств. 
Управління з питань реклами - 
виконується. Станом на 13.09.2017 
КП «Київреклама» безпосередньо 
підпорядковується Департаменту 

містобудування та архітектури. 
Триває процес підготовки та 
узгодження проекту ра спорядження 
щодо внесення змін до Статуту КП 
«Київреклама». 
Департаменту культури - 
Щомісячно. Показники фінансово-
господарської діяльності закладів 
культури, а саме: дохід від основної 
діяльності закладів, кількість 
зіграних вистав, кількість 
проведених концертів, кількість 
глядачів вистав, кількість 
відвідувачів музеїв, кількість 
екскурсій, кількість проведених 
заходів в музеях, кількість 
проведених сеансів в кінотеатрах, 
кількість глядачів в кінотеатрах, 
касовий збір в кінотеатрах, кількість 
відвідувачів бібліотек, кількість 
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книговидач. Щомісячно подаються 
закладами культури. 
Деснянська РДА - 
Виконується. Для контролю 
результативності розроблено ключові 
показники ефективності для 
комунальних підприємств. 
Солом'янська РДА - 
Виконується. Цілі та завдання, 
ключові показники у т.ч. щодо 
фінансово-господарської діяльності 
комунальних підприємств, установ та 
організацій визначені у контрактах з 
керівниками. 
Дніпровська РДА - 
виконано частково 07.08.2017. Цілі 
та завдання, ключові показники у 
т.ч. щодо фінансово-господарської 
діяльності КП визначені у контрактах 
з керівниками підприємств. 
Подільська РДА - 
Ключові показники, цілі та завдання 
у т.ч. щодо фінансово-господарської 
діяльності комунальних підприємств, 
установ та організацій визначені у 

контрактах з керівниками. 
Дарницька РДА – виконується. 
Розроблені цілі, завдання та 
показники ефективності діяльності 
для всіх комунальних підприємств 
Дарницького району міста Києва. 
Святошинська РДА - 
виконується постійно. Розроблені 
цілі, завдання та показники 
ефективності діяльності для всіх 
комунальних підприємств 
Святошинського району міста Києва. 

5.2.2. Зафіксувати цілі, 
завдання та ключові 
показники 
ефективності в 
контрактах директорів 
комунальних 
підприємств окремо на 
кожен рік їх діяльності 

шостий - 
восьмий 
місяці 
 
07.08 - 
07.10.17 

Заступник міського 
голови - секретар 
Київради, перший 
заступник голови 
КМДА, заступники 
голови КМДА, 
структурні 
підрозділи 

Чи зафіксовані відповідні 
цілі та показники в 
контрактах директорів? 

Департамент транспортної 
інфраструктури - 
надано до Департаменту економіки 
та інвестиції пропозиції щодо 
ключових показників ефективності 
діяльності підпорядкованих 
комунальних підприємств. 
 

Показники виконання, надані у 
відповідь на запит про надання 
публічної інформації, не 
відображаються виконання заходу 
по суті. Інформація про включення 
до контрактів керівників 
комунальних підприємств цілей, 
завдань та ключових показників 

Не виконано 



Аналітичний звіт за результатами моніторингу впровадження Рамкової програми управлінських реформ та впровадження 

заходів із запобігання корупції для міста Києва станом на грудень 2017 р. 
 

57 
 

на посаді шляхом 
укладання відповідних 
додатків, а також 
забезпечити їх 
оприлюднення на 
сайтах комунальних 
підприємств, установ та 
організацій 

виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
голови РДА 

Департамент промисловості та 
розвитку підприємництва - виконано 
07.08.2017. Типовий договір з 
керівниками комунальних 
підприємств затверджений 
розпорядженням виконавчого органу 
Київського міського голови від 
15.07.2013 № 118 «Про порядок 
призначення та звільнення 
керівників підприємств, установ та 
організацій, що належать до 
комунальної власності територіальної 
громади міста Києва». Проекти 
контрактів керівників комунальних 
підприємств готуються Управлінням 
по роботі з персоналом апарату 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) за дорученням 
Київського міського голови. 

ефективності не відображена на 
Єдиному веб-порталі територіальної 
громади міста Києва. 

5.2.3. Органам 
управління щорічно 
проводити вимірювання 
прогнозних і реальних 
досягнень підприємств 
(їх фінансові плани та 
реальні результати, 
цільове використання 
внесків у статутний 
капітал, ключові 
показники 
ефективності) та 
відображати їх 
динаміку на Єдиному 
веб-порталі 
територіальної громади 
м. Києва, сайтах 
комунальних 
підприємств, установ та 
організацій, а також 
готувати рекомендації, 
спрямовані на 
поліпшення показників 
діяльності 

після шести 
місяців один 
раз на рік 
 
07.08.2017 

Заступник міського 
голови - секретар 
Київради, перший 
заступник голови 
КМДА, заступники 
голови КМДА, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
голови РДА 

Чи проводиться вимірювання 
прогнозних і реальних 
досягнень КП? 

Департамент охорони здоров'я - 
здійснюється контроль на 
підпорядкованих комунальних 
підприємствах щодо раціонального 
використання ними бюджетних 
коштів, надаються рекомендації, 
спрямовані на поліпшення 
показників діяльності. Аналіз їх 
прогнозних і реальних досягнень 
(фінансових планів та реальних 
результатів) буде проведено за 
підсумками року. 
Департаменту житлово-комунальної 
інфраструктури - 
відповідно до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА) від 19.02.2003 № 237 
"Про деякі питання діяльності 
підприємств, установ та організацій, 
що належать до комунальної 
власності територіальної громади м. 
Києва" (зі змінами), кожні півроку 
проводиться засідання балансової 
комісії щодо підведення підсумків 
фінансового-господарської діяльності 

Інформація щодо реальних 
досягнень підприємств 
оприлюднюється на порталі 
Департаменту внутрішнього 
фінансового контролю та аудиту; 
динаміка діяльності комунальних 
підприємств та прогзні досягнення 
на Єдиному веб-порталі 
територіальної громади м. Києва не 
оприлюднено; інформація про 
рекомендації, спрямовані на 
поліпшення показників діяльності, 
відсутня. 

У процесі 
виконання 

Чи відображається динаміка 
на веб порталі тер громади 
м. Києва? 
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комунальних підприємств за звітний 
період. Фінансові результати 
діяльності комунальних підприємств 
розміщуються на офіційному 
інтернет-порталі "Київаудит" 
(kyivaudit.gov.ua) та Єдиному 
державному веб-порталі відкритих 
даних data.gov.ua. Захід 
виконується, термін -29.12.2017. 
Служба у справах дітей та сім’ї - 
виконується 07.08.2017. Здійснено 
аналіз ефективності діяльності 
установ, які перебувають в сфері 
управління Служби, проведено 
засідання бюджетної комісії. 
Департамент міського благоустрою 
та збереження природного 
середовища - 
Виконано 07.08.2017. Здійснюється 
контроль на підпорядкованих 
комунальних підприємств щодо 
раціонального використання ними 
бюджетних коштів, надаються 
рекомендації, спрямовані на 
поліпшення показників діяльності. 

Аналіз їх прогнозних і реальних 
досягнень (фінансових планів та 
реальних результатів) буде 
проведено за підсумками року. 
Управління з питань реклами - 
виконується. Станом на 13.09.2017 
КП «Київреклама» безпосередньо 
підпорядковується Департаменту 
містобудування та архітектури. 
Триває процес підготовки та 
узгодження проекту ра спорядження 
щодо внесення змін до Статуту КП 
«Київреклама». 
Департамент транспортної 
інфраструктури - 
На офіційному сайті Київської міської 
державної адміністрації 
(kievcity.gov.ua), «E-місто», інтернт-
портал «Київаудит» у розділі 
«Інформація про підприємства, 
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установи, організації» за 
розпорядниками, а саме по 
Департаменту транспортної 
інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
розміщено інформацію про: - 
Підпорядковані підприємства 
(організації, установи) – за органами 
управління; - Підпорядковані 
підприємства (організації, установи) 
за розпорядниками; - Профіль 
підприємства (організації, установи); 
-Статутні документи; -Правові засади 
діяльності; -Матеріали перевірок; -
Фінансова звітність; -Бюджетні 
запити; -Допорогові закупівлі. Крім 
того, фінансова звітність 
комунальних підприємств 
щоквартально розміщується на 
офіційних сайтах цих підприємств. 
Департамент промисловості та 
розвитку підприємництва - 
виконано 07.08.2017. Під час 
проведення балансових комісій щодо 

розгляду питань фінансово-
господарської діяльності 
комунальних підприємств, що 
підпорядковані Департаменту 
промисловості та розвитку 
підприємництва заслуховуються 
звіти керівників та головних 
бухгалтерів підприємств про основні 
показники фінансово- господарської 
діяльності, обговорюються заходи 
щодо підвищення ефективності 
діяльності підприємств, 
визначаються проблемні питання та 
шляхи їх вирішення. Так 03.08.2017 
та 04.08.2017 проведено засідання 
балансових комісій з розгляду стану 
фінансово-господарської діяльності 
підприємств, що належать до 
комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, 
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підпорядкованих Департаменту 
промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) за 
перше півріччя 2017 року. За звітний 
період роботу КП «Бессарасбкий 
ринок», КП «Володимирський 
ринок», КП «Житній ринок», КП 
«Київський іподром», КП «Міський 
магазин», КП «Поділ нерухомість» 
визнано задовільною. Стан 
фінансово-господарської діяльності 
КП «Печерськсервіс», КП «Київська 
спадщина», КП «Світоч» м. Києва, 
КП «Ріко», КП «Домашній магазин», 
КП «Київські ринки» вирішили 
оцінювати за результатами роботи у 
2017 році. Фінансову звітність 
підприємств, які належать до 
комунальної власності територіальної 
громади м. Києва та підпорядковані 
управлінню торгівлі та побуту 
Департаменту промисловості та 
розвитку підприємництва розміщено 

на Єдиному державному веб-порталі 
відкритих даних 
http://data.gov.ua/users/2646 у 
розділі Департаменту. Крім того, 
показники фінансово-господарської 
діяльності підприємств, які належать 
до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва, 
розміщуються на офіційному веб- 
сайті Департаменту внутрішнього 
фінансового контролю та аудиту 
www.kyivaudit.gov.ua у розділі 
«Інформація про підприємства, 
установи, організації». Керівників 
підпорядкованих комунальних 
підприємств попереджено про 
персональну відповідальність за 
розміщення, оновлення інформації на 
офіційних веб-сайтах. 
Департамент культури - на 
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засіданнях балансових комісій 
заслуховуються керівники закладів 
культури та освіти, щодо результатів 
фінансово-господарської діяльності, 
а саме: дохід від основної діяльності 
закладів, кількість зіграних вистав, 
кількість проведених концертів, 
кількість глядачів вистав, кількість 
відвідувачів музеїв, кількість 
екскурсій, кількість проведених 
заходів в музеях, кількість 
проведених сеансів в кінотеатрах, 
кількість глядачів в кінотеатрах, 
касовий збір в кінотеатрах, освоєння 
бюджетних коштів. За результатами 
засідань складається протокол, який 
містить узагальнені матеріали з 
висновками та пропозиціями щодо 
покращення роботи закладів 
культури та освіти. Вимірювання 
досягнень закладів культури та 
освіти, щодо результатів фінансово-
господарської діяльності. До 10 
серпня за результатами діяльності за 
6 місяців, до 10 березня за 

результатами діяльності за звітний 
рік. Двічі на рік (за результатами 6 
місяців, та за рік). 
Деснянська РДА - виконується 
07.08.2017. Фінансові плани тощо 
Деснянської РДА оприлюднюється. 
Соломʼянська РДА - виконується 
07.08.2017. Відділом з питань майна 
комунальної власності Соломʼянської 
РДА постійно аналізуються та 
контролюються прогнозовані і 
реальні досягнення, фінансові та 
реальні результати діяльності 
комунальних підприємств, які 
перебувають у сфері управління 
Соломʼянської РДА та інформація 
відображається на інтернет-порталах 
Київської міської влади, РДА та 
друкованому засобі масової 
інформації газеті «Хрещатик». 
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Печерська РДА - 07.08.2017 після 
шести місяців один раз на рік. 
Щорічно до 10 березня, а також до 
10 серпня поточного року 
Печерською районною в місті Києві 
державною адміністрацією 
проводяться балансові комісії по 
показниках фінансово - 
господарської діяльності 
підприємств, установ, організацій 
переданих до сфери управління 
Печерської районної в місті Києві 
державної. Підприємства, установи, 
організації звітують за попередній 
період своєї фінансово – 
господарської діяльності, а також 
виконання фінансово плану. 
Балансовою комісію оцінюється 
робота підприємств, установ, 
організацій, а також надаються 
доручення для покращення роботи у 
майбутньому періоді. 
Дніпровська РДА - 07.08.2017. 
08-09 серпня 2017 року на 
балансовій комісії Дніпровської РДА 

розглянуто звіти фінансово-
господарської діяльності 
комунальних підприємств за 
результатами роботи у І півріччі 
2017 року. Інформація щодо 
діяльності КП висвітлюється на 
сайтах РДА , КК «Київавтодор» та КП 
«Київзеленбуд». 
Подільська РДА - виконується. 
Проведені балансові комісії за 
результатами господарської 
діяльності підпорядкованих 
комунальних підприємств за 
підсумками 2016 року та за І півріччя 
2017 року. Протокол засідання 
постійно діючої комісії 3 розгляду 
питань фінансово- господарської 
діяльності комунальних підприємств 
Подільського району оприлюднено 
на веб- сайті Київської міської 
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державної адміністрації. 
Дарницька РДА - підпорядкованими 
комунальними підприємствами у 
відповідності до «Положення про 
порядок складання річного 
фінансового плану підприємством, 
організацією, установою, що 
належить до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва, та 
громадським товариством, у якого є 
частка майна комунальної власності 
територіальної громади міста Києва в 
розмірі не менші як 30%», 
затвердженого розпорядженням 
Київської міської державної 
адміністрації від 01.11.2001 №2323, 
готується та надається на 
погодження до Департаменту 
комунальної власності м. Києва, 
проект фінансового плану 
підприємства на наступний рік та 
щоквартально надається звіт про 
його виконання. На засіданнях 
комісії з аналізу результатів 
фінансово-господарської діяльності 

підприємств, установ, організацій, 
що належать до сфери управління 
Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації (балансової 
комісії), створеної на виконання 
розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 
19.02.2003 №237, за результатами 
півріччя та року проводиться аналіз 
фінансових результатів комунальних 
підприємств, у тому числі 
розглядаються звіти про виконання 
фінансових планів комунальних 
підприємств та надаються відповідні 
доручення, у разі виникнення 
зауважень. 

5.2.4. Оптимізувати та 
затвердити стандарти і 
процедури для всіх 
комунальних 

другий - 
дев'ятий 
місяці 
 

Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 

Чи оптимізовані стандарти та 
процедури для всіх КП з 
метою ефективно 
використання ресурсів, 

Департамент охорони здоров'я - 
з метою забезпечення прозорості та 
підконтрольності діяльності, 
щомісячно проводиться за 

Стандарти прозорості і підзвітності 
комунальних підприємств установ та 
організацій не оптимізовано та не 
затверджено. 

Не виконано 
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підприємств, установ та 
організацій з метою 
ефективного 
використання ресурсів, 
забезпечення 
прозорості та 
підконтрольності їх 
діяльності 

07.04.- 
07.11. 
2017 

повноважень 
(проведення реформ 
у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва), перший 
заступник голови 
КМДА, заступники 
голови КМДА, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
голови РДА 

забезпечення прозорості та 
підконтрольності їх 
діяльності? 

встановленою формою узагальнення 
та аналіз допорогових (електронних) 
закупівель, що здійснюють 
підпорядковані комунальні 
підприємства. Крім того, 
розпорядженням КМДА від 
19.02.2003 № 273 «Про деякі 
питання діяльності підприємств, 
установ та організацій, що належать 
до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва», 
для розгляду результатів фінансово-
господарської діяльності 
підприємств, установ та організацій 
(у. т. ч. бюджетних) за І півріччя та 
за рік в цілому утворюються 
балансові комісії. Спочатку року 
(постійно). 
Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури - 
З метою ефективного використання 
ресурсів, забезпечення прозорості та 
підконтрольності діяльності 
комунальних підприємств наказами 
по підприємствам визначені 

відповідальні особи за проведення 
закупівель через систему Prozorro. 
Крім того, по кожному комунальному 
підприємству підпорядкованому 
Департаменту затверджені ключеві 
показники ефективності. Про 
виконання показників ефективності 
підприємства звітуються 
щоквартально. 
Департамент міського благоустрою 
та збереження природного 
середовища - 
виконано 07.04.2017. З метою 
забезпечення прозорості та 
підконтрольності діяльності, 
щомісячно проводиться за 
встановленою формою узагальнення 
та аналіз допорогових (електронних) 
закупівель, що здійснюють 
підпорядковані комунальні 

Чи затверджено такі 
стандарти? 
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підприємства. 
Управління з питань реклами - 
Виконано частково. Діяльність КП 
«Київреклама» здійснюється у 
відповідності до прав та обов’язків, 
визначених Порядком розміщення 
реклами в місті Києві. Закупівлі 
здійснюються у відповідності до 
вимог Закону України «Про публічні 
закупівлі» та інші нормативні акти, 
які регламентують порядок 
здійснення закупівель з 
використанням авторизованих 
майданчиків для здійснення 
електронних систем закупівель. 
Департамент транспортної 
інфраструктури - 
На офіційному сайті Київської міської 
державної адміністрації 
(kievcity.gov.ua), «E-місто», інтернт-
портал «Київаудит» у розділі 
«Інформація про підприємства, 
установи, організації» за 
розпорядниками, а саме по 
Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
розміщено інформацію про: - 
Підпорядковані підприємства 
(організації, установи) – за органами 
управління; - Підпорядковані 
підприємства (організації, установи) 
за розпорядниками; - Профіль 
підприємства (організації, установи); 
- Статутні документи; - Правові 
засади діяльності; - Матеріали 
перевірок; - Фінансова звітність; - 
Бюджетні запити; - Допорогові 
закупівлі. Крім того, фінансова 
звітність комунальних підприємств 
щоквартально розміщується на 
офіційних сайтах цих підприємств. 
Департаменту промисловості та 
розвитку підприємництва - на 
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виконанні. Управлінню торгівлі та 
побуту Департаменту промисловості 
та розвитку підприємництва 
підпорядковані наступні комунальні 
підприємства: «Київський іподром», 
«Бессарабський ринок», 
«Володимирський ринок», «Житній 
ринок», «Печерськсервіс», «Поділ- 
Нерухомість», «Київська спадщина», 
«Міський магазин», «Світоч» м. 
Києва, «Київські ринки», «Ріко» 
виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної 
адміністрації), «Домашній магазин», 
«Київські ринки». Інформація про 
комунальні підприємства, що 
підпорядковані управлінню торгівлі 
та побуту Департаменту 
промисловості та розвитку 
підприємництва відображена на 
Єдиному веб- порталі територіальної 
громади м. Києва в розділі: Про Київ 
– Корисні переліки – Комунальні 
підприємства. На підпорядкованих 
комунальних підприємствах 

розроблені, прийняті та виконуються 
Плани заходів щодо запобігання та 
виявлення корупції. 
Деснянська РДА - затверджені 
стандарти і процедури для всіх 
комунальних підприємств, установ та 
організацій з метою ефективного 
використання ресурсів, забезпечення 
прозорості та підконтрольності їх 
діяльності. 07.04.2017. 
Солом'янська РДА - виконано. На 
сьогоднішній день всі розпорядники 
та одержувачі бюджетних коштів 
бюджету м. Києва Соломʼянського 
району, які фінансуються через 
головного розпорядника - 
Соломʼянську РДА зареєстровані та 
використовують систему 
електронних закупівель ProZorro для 
закупівлі товарів та послуг. 
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07.04.2017. 
Печерська РДА - виконується. 
Тарифи на надання платних послуг 
затверджені в установленому 
порядку. Систематично проводиться 
моніторинг прогнозованих і реальних 
досягнень юридичних осіб, які 
засновані на комунальній власності 
територіальної громади м. Києва 
(аналіз їх фінансових планів, 
ключових показників ефективності, 
звітів про виконання планів, звітів 
про цільове використання внесків у 
статутний капітал та ін.). 
Дніпровська РДА – на сьогоднішній 
день всі розпорядники та одержувачі 
бюджетних коштів бюджету м. Києва 
Дніпровського району, які 
фінансуються через головного 
розпорядника – Дніпровську районну 
в місті Києві державну адміністрацію 
зареєстровані та використовують 
систему електронних закупівель 
ProZorro для закупівлі товарів, робіт 
та послуг. 

Подільська РДА - всі розпорядники 
та одержувачі бюджетних коштів 
бюджету м. Києва, які фінансуються 
через головного розпорядника - РДА, 
зареєстровані та використовують 
систему електронних закупівель 
ProZorro для закупівлі товарів та 
послуг. 
Шевченківська РДА – з метою 
ефективного використання ресурсів, 
забезпечення прозорості та 
підконтрольності робота більшої 
частини комунальних підприємств 
призупинена в установленому 
законом порядку, проводиться 
відповідне вимірювання прогнозних і 
реальних досягнень підприємств, КП 
зареєстровані в інформаційно-
аналітичній системі на офіційному 
веб-порталі «Київаудит». 
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5.3. 
Розроблено 
ефективні 
механізми 
контролю та 
аудиту 
діяльності 
комунальних 
підприємств, 
установ та 
організацій з 
високими 
корупційними 
ризиками. 
Забезпечено 
підзвітність 
територіальні
й громаді м. 
Києва 

5.3.1. Передбачати в 
планах аудитів 
першочергове 
проведення 
внутрішнього/ 
незалежного аудиту 
фінансово-
господарської 
діяльності та 
корупційних ризиків у 
комунальних 
підприємствах, 
установах, 
організаціях, що 
віднесені до переліку 
суб'єктів з високими 
корупційними ризиками 
відповідно до пункту 
1.1.14 

постійно Перший заступник 
голови КМДА 
(заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
внутрішнього 
фінансового 
контролю та аудиту 
виконавчого органу 
Київради (КМДА)) 

Чи передбачено в планах 
аудиту першочергово 
проведення внутрішнього 
незалежного аудиту 
фінансово – господарської 
діяльності та корупційних 
ризиків у КП? 

Постійно. Утворено комісію з питань 
оцінки корупційних ризиків у 
діяльності виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА) та 
підготовки Антикорупційних програм 
виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА). Аналіз корупційних 
ризиків проведено. 11.09.2017 на 
засіданні комісії з питань оцінки 
корупційних ризиків прийнято 
рішення щодо їх затвердження, на 
основі зібраної інформацію про 
корупційні ризики буде складений 
відповідний план аудиторських 
перевірок на 2018 рік. 

Плани аудиту визначаються на базі 
різних джерел. 

У процесі 
виконання 

5.3.2. Визначити чіткий 
порядок оприлюднення 
на Єдиному веб-порталі 
територіальної громади 
м. Києва і веб-сайтах 
комунальних 
підприємств, установ та 
організацій звітів про 
результати усунення 
недоліків, виявлених 
під час проведення 
аудитів 

шість 
місяців 
 
07.08.2017 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
внутрішнього 
фінансового 
контролю та аудиту 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
суспільних 
комунікацій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

Чи визначено порядок 
оприлюднення на веб 
порталі тер громади м києва 
і вед сайтах КП звітів про 
результати усунення 
недоліків виявлених під час 
проведення аудиту? 

Щоквартально департамент надає 
Київському міському голові 
інформацію про усунення недоліків 
та порушень, виявлених під час 
проведення аудитів і оприлюднює ці 
звіти на офіційному інтернет-порталі 
КМДА та на порталі «Київаудит». 

Cуб’єкти перевірки не повідомляють 
інформацію щодо врахування / 
неврахування ними рекомендацій 
аудиту та усунення недоліків. 

Виконано 
частково 

5.3.3. Усім 
господарським 
товариствам з часткою 
комунальної власності 
територіальної громади 
м. Києва забезпечити 
на своїх веб-сайтах 
попереднє (не менш 

через 
місяць 
постійно 

Заступник міського 
голови - секретар 
Київради, перший 
заступник голови 
КМДА, заступники 
голови КМДА, 
структурні 
підрозділи 

Чи забезпечено всіма 
господарськими 
товариствами з часткою 
комунальної власності тер 
громади м Києва 
інформування громадськості 
про збори засновників цих 
товариств ? 

Відповідно до Цивільного кодексу 
України, законів України «Про 
господарські товариства», «Про 
акціонерні товариства» вищим 
органом управління господарських 
товариств є збори учасників. 
Також, згідно із зазначеними 
нормативно-правовими актами 

Систематичне оприлюднення 
інформації про збори засновників 
господарських товариств з часткою 
комунальної власності 
територіальної громади м. Києва не 
забезпечено.  

Не виконано 
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ніж за місяць) 
інформування 
громадськості про 
збори засновників цих 
товариств та 
забезпечити 
оприлюднення 
прийнятих на цих 
зборах рішень 

виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
РДА, господарські 
товариства з 
часткою 
комунальної 
власності 
територіальної 
громади м. Києва 

Чт забезпечено 
оприлюднення прийнятих 
рішень? 

порядок повідомлення про збори 
учасників визначається установчими 
документами вказаних 
господарських товариств. 

5.3.4. Органам 
управління забезпечити 
належний контроль 
виконання суб'єктами 
господарювання 
комунальної форми 
власності, що 
перебувають у сфері їх 
управління, 

рекомендацій аудитів 
та заповнення 
відповідних бланків з їх 
впровадження 

через шість 
місяців 
постійно 

Заступник міського 
голови - секретар 
Київради, перший 
заступник голови 
КМДА, заступники 
голови КМДА, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого органу 

Київради (КМДА), 
голови РДА 

Чи забезпечено належний 
контроль органами 
управління виконання 
суб’єктами господарювання 
комунальної форми 
власності рекомендацій та 
аудитів та заповнення 
відповідних бланків з їх 
впровадження? 

Заступник Київського міського 
голови – секретар Київради - 
виконується. До Департаменту 
комунальної власності виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) Підприємством надано 
аудиторський висновок. 
Департамент охорони здоров'я - 

забезпечено належний контроль за 
виконанням підпорядкованими 
комунальними підприємствами 
рекомендацій аудитів та заповнення 
відповідних бланків з їх 
впровадження. 
Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури - за результатами 
проведених планових та 
позапланових аудитів, об'єктам 
перевірки надається висновок та 
рекомендації щодо усунення 
виявлених порушень та 
недопущення виявлених помилок у 
господарській діяльності 
підприємств. Крім того, чітко 
визначаються строки усунення 
виявлених порушень. Сектором 
внутрішнього фінансового контролю 
та аудиту Департаменту ведеться 
постійний контроль за виконанням 
рекомендації щодо усунення 
виявлених порушень. 
Департамент міського благоустрою 
та збереження природного 
середовища - виконано 07.08.2017. 
Забезпечено належний контроль за 

Належної системи контролю 
виконання суб'єктами 
господарювання комунальної форми 
власності рекомендацій аудитів та 
заповнення відповідних бланків з їх 
впровадження не забезпечно, 
вживаються окремі заходи з метою 
виконання. 

У процесі 
виконання 
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виконанням підпорядкованими 
комунальними підприємствами 
рекомендацій аудитів та заповнення 
відповідних бланків з їх 
впровадження. 
Управління з питань реклами - 
виконується. Станом на 13.09.2017 
КП «Київреклама» безпосередньо 
підпорядковується Департаменту 
містобудування та архітектури. 
Триває процес підготовки та 
узгодження проекту ра спорядження 
щодо внесення змін до Статуту КП. 
Департамент транспортної 
інфраструктури - 
Відповідно до розпорядження 
Київської міської держаної 
адміністрації від 19.02.2003 № 237 
«Про деякі питання діяльності 
підприємств, установ та організацій, 
що належать до комунальної 
власності територіальної громади м. 
Києва» (далі – Розпорядження) у 
Департаменті транспортної 
інфраструктури - двічі на рік 

проводяться засідання балансових 
комісій за підсумками фінансово-
господарської діяльності 
підпорядкованих комунальних 
підприємств транспорту та 
дорожнього господарства (до 10 
серпня кожного року – за 
результатами діяльності підприємств 
за 6 місяців кожного року; до 10 
березня наступного за звітним року – 
за результатами діяльності 
підприємств за звітний рік). У 
визначені Розпорядженням терміни 
Департамент транспортної 
інфраструктури подає зазначену у 
заході інформацію до Департаменту 
комунальної власності м. Києва для 
узагальнення. Крім того, 
підпорядковані комунальні 
підприємства транспорту та 
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дорожнього господарства 
щоквартально оновлюють на своїх 
офіційних веб-сайтах фінансову 
звітність (баланс (звіт про 
фінансовий стан), звіт про фінансові 
результати (звіт про сукупний дохід), 
звіт про рух грошових коштів, звіт 
про власний капітал і примітки до 
фінансової звітності) відповідно до 
Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 
1, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України 
07.02.2013 № 73. Про розміщення 
фінансової звітності доповідають на 
засіданнях балансових комісій. 
Відповідно до зазначеного вище 
розпорядження аудиторські висновки 
комунальними підприємствами 
подаються до Департаменту 
комунальної власності м. Києва 
разом із підтвердженими 
аудиторською фірмою (аудитором) 
формами річної фінансової звітності. 
Департамент промисловості та 

розвитку підприємництва - 
07.08.2017 виконано. Під час 
засідань балансової комісії щодо 
розгляду питань фінансово- 
господарської діяльності 
комунальних підприємств, що 
підпорядковані Департаменту, 
проводиться контроль виконання 
суб’єктами господарювання 
комунальної форми власності 
рекомендацій аудитів та заповнення 
відповідних бланків з їх 
впровадження. 
Департамент культури - постійно. 
Після проведення кожної 
аудиторської перевірки. Органам 
управління забезпечити належний 
контроль виконання суб'єктами 
господарювання комунальної форми 
власності, що перебувають у сфері їх 
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управління, рекомендацій аудитів та 
заповнення відповідних бланків з їх 
впровадження Видання 
Департаментом культури наказів за 
результатами проведених 
аудиторських перевірок. Здійснення 
контролю за виконанням 
керівниками об’єктів аудиторських 
перевірок вимог Департаменту 
культури по усуненню встановлених 
порушень та недоліків, врахування 
наданих у аудиторських звітах 
рекомендацій у терміни, визначені 
наказами. З урахуванням результатів 
аудитів ініціювання у разі 
необхідності перед керівництвом 
Департаменту культури питання 
щодо притягнення керівників до 
відповідальності згідно з чиним 
законодавством України. Контроль за 
розміщенням аудиторських звітів, 
складених за результатами 
проведених аудитів, на сайті 
«Київаудит». 

5.4. Створено 
єдиний 
публічний 
реєстр 
комунальних 
підприємств, 
установ та 
організацій, 
що містить 
повну 
інформацію 
про їх статус і 
діяльність 

5.4.1. Створити на 
Єдиному веб-порталі 
територіальної громади 
м. Києва зручний для 
громадського контролю 
публічний реєстр усіх 
підприємств, установ та 
організацій, що 
засновані на власності 
територіальної громади 
м. Києва (в тому числі, 
що перебувають в стані 
ліквідації). Забезпечити 
внесення змін 
організаційно-
правового статусу 
комунальних 
підприємств, установ та 
організацій до реєстру 
протягом 10 днів з 
моменту їх офіційної 

чотири 
місяці 
 
07.06.2017 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

ЧИ створено на єдиному веб 
порталі тер громади зручний 
публічний реєстр всіх 
установ що створені на 
власності тер громади . 
Києва? 

Департамент комунальної власності 
м. Києва в межах наданих 
повноважень та з урахуванням вимог 
рішення Київської міської ради від 29 
квітня 2004 року N 211/1421 «Про 
затвердження Положення про реєстр 
комунальних підприємств 
територіальної громади міста Києва» 
здійснює ведення реєстру 
комунальних підприємств, на основі 
нормативних, установчих та 
довідкових матеріалів в ІКС 
«Баланс». На сьогодні в рамках 
виконання Плану заходів для 
введення в дослідну експлуатацію 
інформаційно-телекомунікаційної 
системи «Інформаційно-аналітична 
звітність для органів влади, громадян 
та бізнесу», затвердженого 
розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА) від 

Відповідно до показників 
виконання, повідомлених у 
відповідь на запит про надання 
публічної інформації, захід у тому 
форматі, як він передбачався не 
виконано.  

Не виконано 

Чи забезпечено внесення 
змін до реєстру протягом 10 
днів з моменту офіційної 
реєстрації змін організаційно 
– правового статусу КП? 
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реєстрації 28.07.2017 № 917, здійснюється 
впровадження вказаної Системи, яка 
передбачає, окрім іншого, збір та 
накопичення інформації щодо 
комунальних суб’єктів 
господарювання ( в т. ч. їх реєстр, 
фінансова та стати-стична звітність з 
ЕЦП, фінансові плани, тощо). 
Відповідальними за створення та 
адміністрування Системи є 
Департамент інформаційно-
комунікаційних технологій 
виконавчого органу Київради (КМДА) 
та «Головний інформаційно-
обчислювальний цент». Учасниками 
наповнення Системи окрім 
Департаменту комунальної власності 
м. Києва, є в обов’язковому порядку 
структурні підрозділи виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), підпорядковані їм 
комунальні підприємства, установи, 
організації та державні підприємства, 
установи, організації, що 

перебувають у сфері їх управління. А 
також районні в місті Києві державні 
адміністрації, підпорядковані їм 
комунальні підприємства, установи, 
організації. 

5.4.2. Розробити 
механізм, визначити 
відповідальних за 
актуалізацію 
визначеного пунктом 
5.4.1 реєстру, зокрема, 
у розрізі таких даних: 
назва, зареєстрований 
статутний капітал, 
адреса, керівник, 
основні види 
діяльності, вартість 
основних засобів, 
чисельність працюючих 
та фонд оплати праці, 

станом на 1 
січня 
кожного 
року 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

Чи розроблено механізм 
відповідальних за 
актуалізацію реєстру 
визначеного в п 5.4.1.? 

Департамент комунальної власності 
м. Києва в межах наданих 
повноважень та з урахуванням вимог 
рішення Київської міської ради від 29 
квітня 2004 року N 211/1421 «Про 
затвердження Положення про реєстр 
комунальних підприємств 
територіальної громади міста Києва» 
здійснює ведення реєстру 
комунальних підприємств, на ос-нові 
нормативних, установчих та 
довідкових матеріалів в ІКС 
«Баланс». На сьогодні в рамках 
виконання Плану заходів для 
введення в дослідну експлуатацію 

Реєстр, що веде Департамент 
комунальної власності, не є 
публічним. 

Не виконано 
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основні показники звіту 
про фінансові 
результати 
підприємства (звіт про 
сукупний дохід) та 
балансу за останній 
звітний період, 
прибуток за останній 
звітний період у 
порівнянні з минулими 
періодами (3 роки), 
результати аудитів, 
договори з 
підрядниками, вжиті 
заходи з метою 
усунення зауважень 
аудиту 

інформаційно-телекомунікаційної 
системи «Інформаційно-аналітична 
звітність для органів влади, громадян 
та бізнесу», затвердженого 
розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА) від 
28.07.2017 № 917, здійснюється 
впровадження вказаної Системи, яка 
передбачає, окрім іншого, збір та 
накопичення інформації щодо 
комунальних суб’єктів 
господарювання ( в т. ч. їх реєстр, 
фінансова та стати-стична звітність з 
ЕЦП, фінансові плани, тощо). 
Відповідальними за створення та 
адміністрування Системи є 
Департамент інформаційно-
комунікаційних технологій 
виконавчого органу Київради (КМДА) 
та «Головний інформаційно-
обчислювальний цент». Учасниками 
наповнення Системи окрім 
Департаменту комунальної власності 
м. Києва, є в обов’язковому порядку 
структурні підрозділи виконавчого 

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), підпорядковані їм 
комунальні підприємства, установи, 
організації та державні підприємства, 
установи, організації, що 
перебувають у сфері їх управління. А 
також районні в місті Києві державні 
адміністрації, підпорядковані їм 
комунальні підприємства, установи, 
організації. 

5.5. 
Розроблено та 
впроваджено 
систему 
оплати праці 
керівників 
комунальних 
підприємств, 
установ та 

5.5.1. Розробити та 
впровадити систему 
мотивації керівництва 
комунальних 
підприємств залежно 
від досягнення або 
недосягнення ними 
визначених цілей та 
ключових показників 

шість 
місяців 
 
07.08.2017 

Перший заступник 
голови КМДА 
(заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
економіки та 
інвестицій 
виконавчого органу 

Чи розроблено систему 
мотивації керівництва КП? 

Відповідно до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 30.01.2017 № 77 
«Про оплату праці керівників 
державних підприємств, переданих 
до сфери управління виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 

Мотивацію за заходи щодо 
запобігання корупції не 
передбачено, відповідні зміни до 
розпоряджень виконавчого органу 
не ініційовано  

Не виконано 

Чи впроваджено таку 
систему ? 
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організацій, 
яка б знизила 
стимули для 
корупції. 
Впроваджені 
інструменти 
моніторингу 
порядності 
керівництва 
комунальних 
підприємств, 
установ та 
організацій 

ефективності, 
результатів аудитів, 
суми виявлених 
порушень та втрат 
бюджету внаслідок 
виявлених корупційних 
та пов'язаних з 
корупцією 
правопорушень 

Київради (КМДА)) адміністрації), підприємств, 
заснованих на комунальній власності 
територіальної громади міста Києва», 
керівнику підприємства (об’єднання 
підприємств) може виплачуватися 
премія за підсумками роботи за 
місяць за рахунок та в межах 
створеного на підприємстві фонду 
матеріального заохочення, у разі 
забезпечення виконання наступних 
умов: - наявність прибутку (чистого, 
валового); - відсутність простроченої 
дебіторської та кредиторської 
заборгованості, у тому числі: - із 
виплати заробітної плати 
працівникам підприємства; - з 
відрахування частини прибутку до 
бюджету міста Києва; - зі сплати до 
бюджету міста Києва частини доходу 
від передачі в оренду комунального 
майна, встановленої рішенням 
Київської міської ради про бюджет 
міста Києва на відповідний рік; - зі 
сплати податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів до бюджетів 

усіх рівнів та єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування. 

5.5.2. Забезпечити на 
Єдиному веб-порталі 
територіальної громади 
м. Києва, офіційному 
веб-сайті Київради, 
веб-сайтах 
комунальних 
підприємств, установ та 
організацій наявність 
посилання на Єдиний 
державний реєстр 
декларацій осіб, 
уповноважених на 
виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування, а 
також на Єдиний 

три місяці 
 
07.05.2017 

Заступник міського 
голови - секретар 
Київради, перший 
заступник голови 
КМДА, заступники 
голови КМДА, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
РДА, комунальні 
підприємства, 
установи та 
організації 

Чи забезпечено наявність 
посилання на держ реєстр 
декларацій та реєстр осіб, 
що вчинили корупційні або 
пов’язані з нею 
правопорушення на веб 
ресурсах тер громади м. 
Києва, на сайті Київради, 
веб сайтах КП? 

Розміщено посилання.  Виконано 
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державний реєстр осіб, 
які вчинили корупційні 
або пов'язані з 
корупцією 
правопорушення 

5.5.3. Забезпечити 
підписання усіма 
керівниками 
комунальних 
підприємств, установ та 
організацій 
зобов'язання щодо 
уникнення конфлікту 
інтересів, оформленого 
як невід'ємна частина 
їх трудового контракту 

шість 
місяців, далі 
- 
невідкладно 
після 
призначенн
я 

Перший заступник 
голови КМДА, 
заступники голови 
КМДА, секретаріат 
Київради, структурні 
підрозділи 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
РДА, комунальні 
підприємства, 
установи та 
організації 

Чи забезпечено підписання 
усіма керівниками КП 
зобов’язання щодо 
уникнення конфлікту 
інтересів, оформленого як 
невід’ємна частина їх 
трудового контракту? 

Деякими структурними підрозділами 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) та районними в місті 
Києві державними адміністраціями 
під час укладання трудового 
контракту з керівниками 
підпорядкованих підприємств 
забезпечується підписання ними 
зобов'язання щодо уникнення 
конфлікту інтересів. 
Законом України «Про запобігання 
корупції» та іншими нормативно-

правовими актами у сфері державної 
служби та запобігання корупції, 
якими унормовано питання 
запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів не передбачено 
зобов’язання щодо уникнення 
конфлікту інтересів, оформленого як 
невід’ємна частина їх трудового 
контракту. 

Не забезпечено підписання усіма 
керівниками комунальних 
підприємств, установ та організацій  
зобов'язання щодо уникнення 
конфлікту інтересів, що 
офрмлюєтсья як невід'ємна частина 
їх трудового контракту. 

Не виконано 

5.6. 
Впроваджено 
систему 
фінансування 
комунальних 
підприємств, 
установ та 
організацій, 
яка стимулює 
до 
ефективного 
управління 
ресурсами і 
враховує 
принципи 
ринкової 
економіки 

5.6.1. Розробити та 
забезпечити 
затвердження 
відповідних актів, 
згідно з якими усі 
комунальні 
підприємства, які 
надають послуги або 
постачають товари і 
для яких є 
альтернативні 
постачальники на 
ринку, отримують 
фінансування з 
бюджету за виконані 
ними роботи, надані 
послуги, поставлені 

сім місяців 
 
07.09.2017 

Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення реформ 
у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

Чи розроблено акти згідно 
яких усі КП отримують 
розрахунки за послуги, 
товари, через систему 
Прозоро? 

Законом України «Про публічні 
закупівлі» та підзаконними 
нормативно-правовими актами у 
сфері публічних закупівель не 
передбачено повноважень місцевих 
державних адміністрацій, міських рад 
чи їх виконавчих органів щодо 
регулювання питань здійснення 
публічних закупівель, крім рамкових 
угод. 
Процедурні питання здійснення 
публічних закупівель вирішуються 
замовниками закупівель самостійно в 
межах та відповідно до Закону 
України «Про публічні закупівлі» та 
підзаконних нормативно-правових 
актів у сфері публічних закупівель. 

Затвердження актів, згідно з якими 
усі комунальні підприємства, які 
надають послуги або постачають 
товари і для яких є альтернативні 
постачальники на ринку, отримують 
фінансування з бюджету за виконані 
ними роботи, надані послуги, 
поставлені товари на конкурентних 
засадах з іншими учасниками ринку, 
не проведено.   

Не виконано 

Чи впроваджено такі акти? 
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товари на 
конкурентних засадах з 
іншими учасниками 
ринку, зокрема через 
електронну систему 
публічних закупівель 
ProZorro 

5.7. 
Можливості 
для 
створення 
корупційних 
схем в 
діяльності 
комунальних 
підприємств, 
установ та 
організацій 

усунені 

5.7.1. Визначити 
підприємства, 
діяльність яких не 
відповідає принципам 
ринкової економіки та 
рівноправної 
конкуренції. Розробити 
окремі заходи щодо 
мінімізації негативних 
наслідків від їх 
діяльності 

чотири 
місяці 
 
07.06.2017 

Перший заступник 
голови, заступники 
голови КМДА, 
заступник міського 
голови - секретар 
Київради, структурні 
підрозділи 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
голови РДА 

Чи визначено підприємства 
діяльність яких не відповідає 
принципам ринкової 
економіки? 

Підприємств, які підпорядковані 
структурним підрозділам 
виконавчого органу Київради 
(КМДА), діяльність яких не 
відповідає принципам ринкової 
економіки та рівноправної 
конкуренції не виявлено. 

Визначення підприємств діяльність 
яких не відповідає принципам 
ринкової економіки та рівноправної 
конкуренції не проведено (заходом 
передбачено визначення КП, які, 
зокрема, діють як монополісти чи 
отримують переваги, надаючи 
послуги там, де аналогічні послуги 
міг би надавати бізнес). 

Не виконано 

5.7.2. В усіх юридичних 
особах, заснованих на 
комунальній власності 
територіальної громади 
м. Києва та віднесених 
до переліку 
комунальних 
підприємств, установ та 
організацій, що мають 
високі корупційні 
ризики, розробити і 
затвердити окремі 
антикорупційні 
програми згідно з 
вимогами Закону 
України "Про 
запобігання корупції" 

протягом 
місяця після 
затверджен
ня 
Національн
им 
агентством 
з питань 
запобігання 
корупції 
типової 
антикорупці
йної 
програми 
юридичної 
особи 

Перший заступник 
голови, заступники 
голови КМДА, 
секретаріат 
Київради, структурні 
підрозділи 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
голови РДА, 
юридичні особи, 
засновані на 
комунальній 
власності 
територіальної 
громади м. Києва 

Чи розроблені 
антикорупційні програми в 
усіх юр особах, КП, що 
мають високі корупційні 
ризики? 

Відповідно до статті 62 Закону 
України «Про запобігання корупції» 
антикорупційні програми 
затверджено юридичними особами. 

Відповідно до інформації, наданої у 
відповідь на запит про надання 
публічної інформації, юридичними 
особами, заснованими на 
комунальній власності 
територілаьної громади м. Києва, 
затверджено антикорупційні 
програми. 

Виконано 

Чи затверджені такі 
програми? 

5.7.3. Запровадити 
щорічний моніторинг із 
залученням 
громадських 
організацій та експертів 
стану виконання 
антикорупційних 

щорічно Заступник міського 
голови - секретар 
Київради, керівник 
апарату 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
уповноважені 

Чи запроваджено моніторинг 
із залученням ГО, експертів, 
виконання антикорупційних 
програм КП, юр особами що 
мають високі корупційні 
ризики? 

Відповідно до Типової 
Антикорупційної програми юридичної 
особи, затвердженої Рішенням 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 02.03.2017 
№ 75 та зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 

Моніторинг виконання 
антикорупційних програм 
юридичних осіб, що засновані на 
комунальній власності 
територіальної громади м. Києва, із 
залученням громадських організацій 
та експертів не здійснювалось. 

Не виконано 

Чи проводиться це щорічно? 
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програм юридичних 
осіб, що засновані на 
комунальній власності 
територіальної громади 
м. Києва та віднесені до 
переліку комунальних 
підприємств, установ та 
організацій, що мають 
високі корупційні 
ризики. Забезпечити 
оприлюднення на 
Єдиному веб-порталі 
територіальної громади 
м. Києва та на веб-
сайтах юридичних осіб, 
що засновані на 
комунальній власності 
територіальної громади 
м. Києва, результатів 
проведених 
моніторингів та 
результатів врахування 
наданих рекомендацій 

підрозділи 
(уповноважені 
особи) з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
секретаріату 
Київради, голови 
РДА 

ЧИ оприлюднюється 
результати моніторингів на 
веб ресурсах тер громади 
Києва, та сайтах КП? 

09.03.2017 за № 326/30194 
здійснення нагляду, контролю та 
моніторингу за дотриманням 
працівниками, керівником Юридичної 
особи Закону і Антикорупційної 
програми покладено на посадову 
особу Юридичної особи, 
відповідальну за реалізацію 
Антикорупційної програми 
(Уповноваженого), правовий статус 
якого визначається Законом і 
Антикорупційною програмою. 

5.7.4. Розробити та 
впровадити єдину 
систему оцінки якості 
послуг у житлово-
комунальній сфері 

шість 
місяців 
 
07.08.2017 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
житлово-
комунальної 
інфраструктури 
виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

Чи розроблено єдину 
систему оцінки якості послуг 
у сфері ЖКГ? 

Проводиться рейтингове оцінювання 
діяльності житлово-експлуатаційних 
дільниць керуючих компаній міста 
Києва щомісячно після 20 числа 
наступного місяця за звітним 
періодом. Формуються рейтингові 
показники за інформацією КБУ 
"Контактний центр м. Києва 1551", 
КП "Київжитлоспецексплуатація", КП 
"Головний інформаційно-
обчислювальний центр" (КП ГІОЦ) 
відповідно до критеріїв, 
затверджених 16.08.2017. 
Виконання заходу - щомісячне. 

Відповдіно до показників 
виконання, повідомлених у 
відповідь на запит про надання 
публічної інформації, запроваджено 
рейтингове оцінювання діяльності 
житлово-експлуатаційних дільниць 
керуючих компаній міста Києва 

Частково 
виконано 

Чи впроваджено таку 
систему? 

5.7.5. Провести 
інвентаризацію зелених 
насаджень та створити 
їх відкритий реєстр 

дев'ять 
місяців 
 
07.11.2017 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
міського 
благоустрою та 
збереження 

Чи проведена інвентаризація 
зелених насаджень? 

Виконується. 
Потребує більш тривалого строку для 
впровадження. Департаментом 
міського благоустрою та збереження 
природного середовища та КО 
«КИЇВЗЕЛЕНБУД» проводиться 
робота щодо інвентаризації зелених 

Відповідно до інформації, наданої у 
відповідь на запит про публічну 
інформацію, захід виконується в 
частині інвентаризації зелених 
насаджень. 

Частково 
виконано 

Чи створено відкритий 
реєстр? 
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природного 
середовища 
виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

насаджень та створення відкритого 
реєстру. Впровадження даного 
заходу потребує тривалого часу, 
враховуючи великий обсяг робіт. 

5.7.6. Запровадити 
побудинковий облік 
споживання житлово-
комунальних послуг 

дев'ять 
місяців 
 
07.11.2017 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
житлово-
комунальної 
інфраструктури 
виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

Чи запроваджено 
побудинковий облік 
споживання комунальних 
послуг? 

Виконується. 
Роботи із встановленням лічильників 
тривають. Так, засоби обліку 
споживання теплової енергії 
встановлені - 96,0%; засоби обліку 
споживання холодної води - 98,73% 
(1,3% відсутня технічна можливість); 
засоби обліку споживання гарячої 
води - 27,0%; засоби обліку 
споживання природного газу - 
30,5%. 
Відповідно до статті 4 Закону України 
«Про комерційний облік теплової 
енергії та водопостачання» власники 

(співвласники) приміщень у будівлі, 
в якій окремі приміщення є 
самостійними об'єктами нерухомого 
майна, у разі приєднання такого 
будинку (будівлі) до зовнішніх 
інженерних мереж або обладнання 
такого будинку (будівлі) системою 
автономного теплопостачання, 
автономного гарячого 
водопостачання, автономного 
водопостачання зобов'язані 
забезпечити оснащення належних їм 
приміщень вузлами розподільного 
обліку відповідно теплової енергії, 
гарячої води, питної води, крім 
випадків, передбачених частинами 
п'ятою - сьомою цієї статті. 

Відповідно до інформації, наданої у 
відповідь на запит про публічну 
інформацію, та згідно з інформації, 
що оприлюднюється, захід 
виконується. 

Частково 
виконано 

5.7.7. Запровадити 
відеозвітування про 
знесення незаконно 
збудованих/ 
встановлених споруд та 
малих архітектурних 
форм, а також під час 
виконання 
"прихованих" робіт на 

дев'ять 
місяців 
 
07.11.2017 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
міського 
благоустрою та 
збереження 
природного 
середовища 

Чи запроваджено 
відеозвітування про 
знесення незаконних 
збудованих/встановлених 
споруд та МАФ? 

Виконується. 
Потребує більш тривалого строку для 
впровадження. На сьогоднішній день 
проводиться фотофіксаж до і після 
знесення незаконно 
збудованих/встановлених споруд та 
МАФів із внесенням інформації у 
відповідну базу даних. 
Запровадження відеозвітування, 

Відеозвітування про знесення 
незаконно збудованих/ 
встановлених споруд та малих 
архітектурних форм не 
запроваджено. Інспекторів з 
благоустрою не забезпечено 
засобами відеоспостереження та 
відеофіксації. 

Не виконано 

Чи запроваджено 
відеозвітування виконання 
«прихованих» робіт на 
об’єктах благоустрою 
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об'єктах благоустрою 
населених пунктів. 
Забезпечити засобами 
відеоспостереження та 
відеофіксації 
інспекторів з 
благоустрою 

виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

населених пунктів? забезпечення засобами 
відеоспостереження та відео фіксації 
інспекторів потребує більш 
тривалого строку для впровадження 
та додаткового виділення фінансових 
ресурсів 

Чи забезпечено засобами 
відеоспостереження та 
фіксації інспекторів з 
благоустрою? 

5.7.8. Запровадити 
GPS-контроль за 
роботою міського 
транспорту та 
комунального 
спецтранспорту 
(сміттєвози, аварійний 
транспорт, похоронний 
транспорт, інший 
обслуговуючий 
транспорт) 

три місяці 
 
07.05.2017 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
транспортної 
інфраструктури 
виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

Чи запроваджено GPS 
контроль за роботою 
міського транспорту та 
комунального 
спецтранспорту? 

Службою організації руху та 
Службою міських залізничних 
перевезень КП «Київпастранс» 
завершено впровадження GPS-
контролю за роботою громадського 
транспорту 

Відповідно до інформації, наданої у 
відповідь на публічний запит, GPS-
контроль за роботою громадського 
міського транспорту запроваджено 
http://kpt.kiev.ua/information/passen
gers/Transport_online/ 

Часково 
виконано 

5.7.9. Розробити та 
затвердити новий 
Порядок визначення 
розмірів пайової участі 
забудовників 
(інвесторів) у створенні 
соціальної та 
інженерно-транспортної 
інфраструктури м. 
Києва, що сприятиме 
зменшенню 
корупційних ризиків 

три місяці 
 
07.05.2017 

Перший заступник 
голови КМДА 
(заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
економіки та 
інвестицій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА)) 

Чи розроблено новий 
порядок визначення розмірів 
пайової участі забудовників 
що сприятиме зменшення 
корупційних ризиків ? 

Рішенням Київської міської ради від 
15.11.2016 № 411/1415 затверджено 
Порядок залучення, розрахунку 
розміру і використання коштів 
пайової участі замовників у розвитку 
інфраструктури м. Києва. Порядок 
чинний з 01.01.2017. Підготовлено 
проект рішення Київської міської 
ради «Про внесення змін до Рішення 
Київської міської ради від 15.11.2016 
року № 411/1415 «Про 
затвердження Порядку залучення, 
розрахунку розміру і використання 
коштів пайової участі замовників у 
розвитку інфраструктури м. Києва», 
який оприлюднено на сайті Київської 
міської державної адміністрації 
01.08.2017 р. 

Виконано, рішенням Київської 
міської ради від 15.11.2016 № 
411/1415 затверджено Порядок 
залучення, розрахунку розміру і 
використання коштів пайової участі 
замовників у розвитку 
інфраструктури м. Києва. 

Виконано 

Чи затверджено його? 

5.7.10. Внести зміни до 
Положення про оренду 
майна територіальної 
громади м. Києва, 
затвердженого 
рішенням Київради від 
21.04.2015 N 415/1280, 
що сприятимуть 

чотири 
місяці 
 
07.06.2017 

Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

Чи внесено зміни до 
положення про оренду 
майна тер громади, що 
сприятимуть зменшенню 
корупційних ризиків? 

Проект знаходиться на розгляді в 
постійній комісії Київради з питань 
власності 

Проект рішення Київської міської 
ради Про внесення змін до 
Положення про оренду майна 
територіальної громади м. Києва, 
затвердженого рішенням Київради 
від 21.04.2015 N 415/1280 за 
поданням Департаменту 
комунальної власності, перебуває на 

Частково 
виконано 
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зменшенню 
корупційних ризиків 

розгляді депутатських комісій 

5.7.11. За участю 
залучених експертів 
розробити та після 
затвердження 
Київрадою забезпечити 
якісну імплементацію 
нового Порядку 
проведення 
інвестиційних конкурсів 
у м. Києві, який 
передбачатиме 
вичерпні вимоги до їх 
проведення 

три місяці 
 
07.05.2017 

Перший заступник 
голови КМДА 
(заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
економіки та 
інвестицій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА)), 
комунальне 
підприємство 
"Київське 
інвестиційне 
агентство" 

Чи розроблено новий 
порядок проведення інвест 
конкурсів? 

Новий Порядок проведення 
інвестиційних конкурсів у м. Києві 
розроблено. 07.07.2017 проект 
рішення, погоджений у виконавчому 
органі Київської міської ради 
(Київській міській державній 
адміністрації), передано в 
установленому порядку на 
погодження до Київської міської ради 
( від 11.07.2017 № 08/231-1603/ПР). 
18.07.2017 проект рішення 
підтримано постійною комісією 
Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного 
розвитку (протокол № 23/85). 
01.08.2017 проект рішення 

підтримано (із зауваженнями) 
постійною комісією Київської міської 
ради з питань власності (протокол № 
59). 
Після прийняття Київською міською 
радою відповідного рішення буде 
забезпечено його імплементацію. 

Проект рішення Київської міської 
ради «Про затвердження Порядку 
проведення інвестиційних конкурсів 
у м. Києві» розроблено, перебуває 
на розгляді постійних комісій 
Київської міської ради 

Частково 
виконано  

Чи передбачає він вичерпні 
вимоги до конкурсів? 

Чи затвердила його 
Київрада? 

Чи були залучені експерти? 

Чи забезпечено якісну 
імплементації цього 
положення? 
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Загальна кількість заходів – 32 (25,6% від загальної кількості заходів). З них короткострокових заходів виконано або знаходиться у процесі 

виконання – 17 (53,1%), не виконано – 15 (46,9%).  

Ефективність виконання напряму – «задовільно».  

  

Статус виконання заходів

Виконано - 6

Виконано частково - 7

У процесі виконання - 4

Не виконано - 15

Не оцінювалось - 0
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Захід № 7: «Формування інституційного середовища у м. Києві, що забезпечить зниження корупційних ризиків 

на всіх стадіях закупівель за бюджетні кошти» 
 

Загальна кількість заходів - 10 

7. Формування інституційного середовища у м. Києві, що забезпечить зниження корупційних ризиків на всіх стадіях закупівель за бюджетні кошти 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХОДИ СТРОКИ 
ВПРОВАДЖЕ
ННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬН
А ПОСАДОВА 
ОСОБА 

Питання щодо 
виконання 
(Опитувальник) 

Коментар про виконання від КМДА 
станом на 10.10.17 

Коментар про виконання 
експерта РПР-Київ за 
напрямком 

Статус 
виконання 

7.1. 
Підвищено 
рівень 
відкритості та 
прозорості 
всіх етапів 
закупівель за 
бюджетні 
кошти 

7.1.1. 
Оприлюднювати звіти 
про виконання річних 
планів закупівель 
усіх розпорядників 
бюджетних коштів, в 
тому числі у розрізі 
договорів 

з 2017 року 
щоквартально 
та щорічно 

Перший 
заступник голови 
КМДА (заступник 
голови КМДА, 
якому 
підпорядкований 
Департамент 
внутрішнього 
фінансового 
контролю та 
аудиту 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА)), голови 
РДА 

Чи оприлюднюються 
звіти про виконання 
річних планів закупівель, 
усіх розпорядників 
бюджетних коштів? 

Портал «Київаудит» інтегровано 
відповідними посиланнями з веб 
порталом Уповноваженого органу 
«prozorro» https://prozorro.gov.ua, де 
наявна інформація у вільному доступі 
для будь-якого користувача про 
укладені договори, та здійснені платежі. 
Також, згідно Закону України «Про 
відкритість використання публічних 
коштів», на єдиному порталі «E-data» за 
посиланням https://spending.gov.ua. 
розміщується відповідна інформація про 
укладені договори та їх виконання. 
Законодавством України у сфері 
публічних закупівель не передбачено 

звітування розпорядників бюджетних 
коштів про виконання річних планів 
закупівель та оприлюднення інформації 
про засідання комітетів конкурсних 
торгів. 
Також, згідно із Законом України «Про 
публічні закупівлі» замовниками 
закупівель, окрім розпорядників 
бюджетних коштів визначаються також і 
одержувачі бюджетних коштів. 

На порталі https://prozorro.gov.ua 
є наявна інформація про плани 
закупівель, на порталі 
https://spending.gov.ua – 
інформація про виконання 
договорів. Проте, звіт про 
виконання річних планів 
закупівель відсутній. Те, що 
законодавством України не 
передбачено (але й не 
заборонено) звітування, не є 
підставо для не виконання заходу.  

Не виконано 

Чи робиться це 
щоквартально? 

Чи робиться це щорічно? 

7.1.2. У межах 
чинного 
законодавства з 

дванадцять 
місяців 

Перший 
заступник голови 
КМДА (заступник 

Чи удосконалено наявні 
міські веб ресурси, що 
забезпечують прозорість 

Портал «Київаудит» відповідними 
посиланнями інтегрований з веб 
порталом «prozorro», веб - ресурсом 

Відповідно до показників 
виконання, повідомлених у 
відповдіь на запит про надання 

У процесі 
виконання 
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урахуванням 
розвитку електронної 
системи публічних 
закупівель ProZorro 
та Єдиного 
державного веб-
порталу відкритих 
даних DATA.GOV.UA 
удосконалити наявні 
міські веб-ресурси, 
що забезпечують 
прозорість бюджету 
та здійснення 
закупівель, а також 
передбачити 
інтеграцію даних з 
різних баз та реєстрів 
з метою надання 
громадськості 
можливості 
отримувати та 
аналізувати вичерпну 
інформацію про 
обсяги/специфікації 
та ціни закупівель у 

розрізі договорів, 
змін до договорів, 
актів виконаних робіт 
тощо 

голови КМДА, 
якому 
підпорядкований 
Департамент 
внутрішнього 
фінансового 
контролю та 
аудиту 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА)) 

бюджету та здійснення 
закупівель з урахуванням 
особливостей розвитку 
прозоро? 

bi.prozorro.org, які в свою чергу 
інтегровані з іншими веб ресурсами 
відкритих даних (моніторинговим портал 
публічних закупівель «Dozorro», 
пошуково-аналітичною системою 007), 
які дають змогу отримати широкий 
спектр інформації, зокрема, про 
тендерні процедури про замовників, 
учасників, відгуки та скарги щодо 
здійснення закупівель, засновників та 
кінцевих беніфіциарів, укладені 
договори, ціни та обсяги закупівель, 
здійснені платежі, інформацію з реєстру 
судових рішень, інше. Крім того 
відкритість та прозорість використання 
публічних коштів забезпечується 
безперешкодним доступом будь-якого 
користувача до єдиним порталу «E-
data» за посиланням 
https://spending.gov.ua., на якому 
розміщується відповідна інформація про 
використання коштів, укладені 
договори, їх виконання та здійснені 
платежі 

публічної інформації, захід 
перебуває у процесі виконання. 

Чи передбачено 
інтеграцію з різних баз та 
реєстрів з метою надання 
громадськості можливості 
отримувати та 
аналізувати вичерпну 
інформацію про 
обсяги/специфікації та 
ціни закупівель? 

7.1.3. Запровадити 
автоматичну систему 
моніторингу цін у 
розрізі договорів на 
закупівлі 

дванадцять 
місяців 

Перший 
заступник голови 
КМДА (заступник 
голови КМДА, 
якому 
підпорядкований 
Департамент 
внутрішнього 
фінансового 
контролю та 
аудиту 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА)) 

Чи запроваджено 
автоматичну систему 
моніторингу цін у розрізі 
договорів на закупівлі? 

На стадії опрацювання.  Не виконано 

7.1.4. Передбачити шість місяців Перший Чи передбачено На порталі «Київаудит» в розділі Процес пошуку інформації про Частково 
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можливість та 
оприлюднювати в 
установленому 
порядку на 
відповідних веб-
ресурсах 
Департаменту 
внутрішнього 
фінансового 
контролю та аудиту 
виконавчого органу 
Київради (КМДА) 
даних про кінцевих 
бенефіціарів 
юридичних осіб - 
переможців 
конкурсних торгів на 
постачання товарів, 
робіт та послуг 

 
07.08.2017 

заступник голови 
КМДА (заступник 
голови КМДА, 
якому 
підпорядкований 
Департамент 
внутрішнього 
фінансового 
контролю та 
аудиту 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА)) 

можливість 
оприлюднення на 
відповідних веб ресурсах 
Департаменту 
внутрішнього контролю 
та аудиту КМДА даних 
про кінцевих 
бенефіціарів юридичних 
осіб – переможців 
конкурсних торгів на 
постачання товарів, 
робіт, та послуг? 

«Інформація про підприємства, установи 
та організації» встановлено підрозділ 
«Аналітика закупівель», клікнувши на 
який забезпечується перехід на веб - 
ресурс bi.prozorro.org, який надає 
можливість переходу до даних про 
кінцевих беніфіциарів юридичних осіб 
переможців тендерних торгів. 
Відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань» інформація 
про кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) юридичної особи, у тому 
числі кінцевого бенефіціарного 
власника (контролера) її засновника, 
якщо засновник - юридична особа (крім 
громадських формувань, адвокатських 
об'єднань, торгово-промислових палат, 
об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, релігійних 
організацій, державних органів, органів 
місцевого самоврядування, їх асоціацій, 
державних та комунальних підприємств, 
установ, організацій) міститься у 

відкритому доступі у Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань. 
Також, відповідно до статті 4 Закону 
України «Про захист персональних 
даних» володільцем чи розпорядником 
персональних даних можуть бути 
підприємства, установи і організації усіх 
форм власності, органи державної влади 
чи органи місцевого самоврядування, 
фізичні особи - підприємці, які 
обробляють персональні дані відповідно 
до закону. 

кінцевого беніфіціара на сайті 
bi.prozorro.org не інтегровано у 
веб-ресурс «Київаудит» 

виконано 

Чи оприлюднюється ця 
інформація? 

7.1.5. Розробити 
механізм та 
забезпечити 
систематичне 
оприлюднення 
інформації про 

шість місяців 
 
07.08.2017 

Перший 
заступник голови 
КМДА (заступник 
голови КМДА, 
якому 
підпорядкований 

ЧИ розроблено механізми 
систематичного 
оприлюднення інформації 
про засідання комітетів 
конкурсних торгів усіх 
розпорядників 

Інформація про засідання тендерних 
комітетів (прийняті тендерним комітетом 
рішення) оприлюднюються у 
відповідності із Законом через 
авторизовані електронні майданчики на 
веб-порталі Уповноваженого органу 

Захід у тому форматі, як він 
передбачався, не виконано. 
Завдання формально виконано, 
але не КМДА, а системою 
«Prozorro». 

Не виконано 



Аналітичний звіт за результатами моніторингу впровадження Рамкової програми управлінських реформ та впровадження 

заходів із запобігання корупції для міста Києва станом на грудень 2017 р. 
 

86 
 

засідання комітетів 
конкурсних торгів 
усіх розпорядників 
бюджетних коштів 

Департамент 
внутрішнього 
фінансового 
контролю та 
аудиту 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА)), головні 
розпорядники 
бюджетних коштів 

бюджетних коштів? «prozorro» (вільний доступ до якого має 
будь який користувач) в порядку, 
встановленому Уповноваженим органом 
та цим Законом. 

Чи забезпечено 
оприлюднення цієї 
інформації? 

7.1.6. Розробити за 
участю громадськості 
програми 
навчань/тренінгів для 
зацікавлених 
експертів та бізнесу з 
метою підвищення 
якості контролю за 

сферою закупівель за 
кошти місцевого 
бюджету 

шість місяців 
 
07.08.2017 

Перший 
заступник голови 
КМДА (заступник 
голови КМДА, 
якому 
підпорядкований 
Департамент 
внутрішнього 

фінансового 
контролю та 
аудиту 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА)), головні 
розпорядники 
бюджетних коштів 

Чи розроблено програми 
навчать/тренінгів для 
зацікавлених експертів 
та бізнесу з метою 
підвищення якості 
контролю за сферою 
закупівель за кошти 
місцевого бюджету? 

Не відноситься до компетенції 
Департаменту. Зазначені 
навчання/тренінги систематично 
здійснюються зокрема, КП «Київський 
міський центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органи 
місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій», 
фахівцями ДП «Прозорро» (навчальна 
інформація в електронному вигляді, 
каталог курсів за посиланням 
http://infobox.prozorro.org.) 
Законодавством у сфері публічних 
закупівель не передбачено повноважень 
місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування щодо 
розробки програми навчань/тренінгів 
для зацікавлених експертів та бізнесу з 
метою підвищення якості контролю за 
сферою закупівель за кошти місцевого 
бюджету. 

Відповідно до показників 
виконання, повідомлених у 
відповдіь на запит про надання 
публічної інформації, виконання 
аходу не здійснюється. 

Не виконано 

Чи залучено до таких 
розробок громадськість? 

7.1.7. Проводити за 
участю громадськості 
експертні 
опитування, фокус-
групи, інтерв'ювання 
бізнес-асоціацій та 
громадських 
об'єднань 
підприємців з метою 
оцінювання 
можливостей для 
прозорої та 

щорічно Перший 
заступник голови 
КМДА (заступник 
голови КМДА, 
якому 
підпорядкований 
Департамент 
внутрішнього 
фінансового 
контролю та 
аудиту 
виконавчого 

Чи проводяться за 
участю громадськості 
експертні опитування, 
фокус групи, 
інтерв’ювання, з метою 
оцінювання можливостей 
для прозорої та 
справедливої участі в 
конкурсних закупівлях за 
бюджетні кошти? 

Виконується. 
Не відноситься до компетенції 
Департаменту внутрішнього фінансового 
контролю та аудиту виконавчого органу 
Київради (КМДА). 

Інформація про такі заходи 
відсутня у публічному доступі. 

Не виконано 
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справедливої участі в 
конкурсних 
закупівлях за 
бюджетні кошти 

органу Київради 
(КМДА)), 
заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
суспільних 
комунікацій 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА) 

7.2. 
Покращено 
конкурентне 
середовище у 
сфері 
закупівель за 
бюджетні 

кошти 

7.2.1. Протягом 
місяця після 
затвердження 
кошторисів 
оприлюднювати на 
веб-сайтах 
розпорядників 

бюджетних коштів 
річні плани 
закупівель з метою 
надання можливості 
суб'єктам 
підприємницької 
діяльності завчасно 
підготуватися до 
конкурсних торгів 

з січня 2017 
року постійно 

Головні 
розпорядники 
бюджетних коштів 

Чи оприлюднюється на 
веб сайтах розпорядників 
бюджетних коштів річні 
плани закупівель з метою 
надання можливості 
суб’єктами 
підприємницької 

діяльності завчасно 
підготуватися до 
конкурсу? 

Відповідно до статті 4 Закону України 
«Про публічні закупівлі» річний план, 
додаток до річного плану та зміни до 
них безоплатно оприлюднюються на 
веб-порталі Уповноваженого органу з 
питань закупівель. 
Також, згідно з розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 11 вересня 2009 року 
№ 1036 «Про деякі питання 
функціонування Інформаційно-
аналітичної системи інтернет-порталу 
«Київаудит» річні плани закупівель та 
зміни до них підприємств, установ та 
організацій, що належать до 
комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, оприлюднюються 
на інтернет-порталі «Київаудит». 

Відповідно до показників 
виконання, повідомлених у 
відповдіь на запит про надання 
публічної інформації, захід 
перебуває у процесі виконання. 

У процесі 
виконання 

7.2.2. Забезпечити 
через офіційні веб-
сайти інформування 
потенційних 
учасників конкурсних 
торгів про засідання 
робочих груп з 
укладання 
документації 
конкурсних торгів 

з січня 2017 
року постійно 

Головні 
розпорядники 
бюджетних коштів 

Чи забезпечено 
інформування 
потенційних учасників 
конкурсних торгів про 
засідання робочих груп з 
укладання документації 
конкурсних торгів? 

Відповідно до статті 11 Закону України 
«Про публічні закупівлі» забезпечення 
складання, затвердження та зберігання 
відповідних документів з питань 
публічних закупівель, в тому числі 
тендерної документації, належить до 
виключних функцій тендерного 
комітету. 
Крім того, залучення потенційних 
учасників конкурсних торгів до 
розробки тендерної документації є 
порушенням принципів здійснення 
закупівель, а саме недискримінація 
учасників, об'єктивна та неупереджена 

 Не виконано 

Чи забезпечено 
оприлюднення на 
офіційних веб сайтах? 
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оцінка тендерних пропозицій. 

7.2.3. Створити 
систему моніторингу 
стану розрахунків 
розпорядників 
бюджетних коштів з 
постачальниками 

товарів, робіт, послуг 
за виконаними 
договорами 

вересень 2017 
року 

Перший 
заступник голови 
КМДА (заступник 
голови КМДА, 
якому 
підпорядкований 

Департамент 
фінансів 
виконавчого 
органу Київради 
(КМДА)) 

Чи створено систему 
моніторингу стану 
розрахунків 
розпорядників 
бюджетних коштів з 
постачальниками товарів, 

робіт, послуг за 
виконаними договорами? 

Департаментом фінансів як 
розпорядником коштів бюджету міста 
Києва на веб-сторінці Департаменту 
розміщуються плани закупівель, зміни 
до них та інша інформації пов’язана з 
реалізацією норм Закону України «Про 

публічні закупівлі». Крім того, 
відповідно до наказу Міністерства 
фінансів України від 11 березня 2008 
року №373 «Про затвердження формату 
та регламенту обміну інформацією між 
місцевими фінансовими органами та 
територіальними органами Державного 
казначейства України» інформація про 
зареєстровані фінансові зобов’язання 
розпорядників (одержувачів) бюджетних 
коштів у щоденному режимі передається 
до Департаменту фінансів.На основі 
зазначеної інформації здійснюється 
відображення даних в електронному 
ресурсі «Відкритий бюджет Києва». Крім 
цього, відповідно до Закону України 
«Про відкритість використання 
публічних коштів» функціонує офіційний 
портал публічних фінансів, на якому 
розпорядники коштів мають 
розміщувати інформацію про 
використання бюджетних коштів. 

Наявна інформація не відображає 
стан розрахунків в розрізі окремих 
розпорядників коштів  

Не виконано 
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Загальна кількість заходів – 10 (8% від загальної кількості заходів). З них короткострокових заходів виконано або знаходиться у процесі 

виконання – 4 (40%), не виконано – 6 (60%).   

Ефективність виконання напряму – «задовільно».  

  

Статус виконання заходів

Виконано - 0

Виконано частково - 1

У процесі виконання - 2

Не виконано - 7

Не оцінювалось - 0
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Захід № 8: «Створення механізмів упередження корупційних ризиків в рамках бюджетного процесу, 

планування і виконання МЦП та бюджетних програм»  
 

Загальна кількість заходів - 10 

8. Створення механізмів упередження корупційних ризиків в рамках бюджетного процесу, планування і виконання МЦП та бюджетних програм 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХОДИ СТРОКИ 
ВПРОВАД
ЖЕННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНА 
ПОСАДОВА ОСОБА 

Питання щодо 
виконання 
(Опитувальник) 

Коментар про виконання від КМДА 
станом на 10.10.17 

Коментар про виконання 
експерта РПР-Київ за 
напрямком 

Статус 
виконання 

8.1 Узгоджено 
бюджетний 
процес із 
актуалізовано
ю Стратегією 

розвитку 
міста Києва 
до 2025 року 

8.1.1. Розробити за 
участю громадськості 
методики моніторингу 
досягнення в рамках 
бюджетного процесу та 

бюджетних документах 
цілей та завдань, 
визначених у 
актуалізованій Стратегії 
розвитку міста Києва до 
2015 року 

дев'ять 
місяців 
 
07.11.2017 

Перший заступник 
голови КМДА 
(заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 

Департамент 
економіки та 
інвестицій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА)) 

Чи розроблено 
методику моніторингу 
досягнень в рамках 
бюджетного процесу? 

Рішенням Київської міської ради від 
06.07.2017 № 724/2886 затверджено 
Стратегію розвитку міста Києва до 2025 
року у новій редакції. З метою об’єктивної 
оцінки ефективності та моніторингу 

виконання заходів Стратегії цим рішенням 
затверджено 219 індикаторів 
результативності, які дозволять оцінити 
рівень досягнення виконання стратегічних 
цілей та завдань. Оскільки такий 
нормативно-правовий акт затверджено, то 
немає потреби у розробці вказаної 
методики. 

Методику досягнення цілей в 
раках бюджетного процесу не 
розроблено. 

Не виконано 

8.2. 
Врегульовано 
процедури 
оприлюдненн
я бюджетних 
документів, 
публічних 
консультацій 
із 
зацікавленим
и сторонами 
(громадськіст
ь та бізнес) 
на всіх 

8.2.1. Розробити за 
участю громадськості 
та затвердити 
Бюджетний регламент, 
зміни до регламентів 
Київради, виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), де чітко 
унормувати бюджетний 
процес (порядок 
оприлюднення, 
складання, 
затвердження, 
виконання та 

шість 
місяців 
 
07.08.2017 

Перший заступник 
голови КМДА 
(заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
фінансів 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
економіки та 

Чи розроблено 
Бюджетний 
регламент? На якому 
етапі перебуває 
підготовка проектів 
документів для 
унормування 
бюджетного процесу? 

Головою постійної комісії Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку за участі 
Департаменту фінансів підготовлено проект 
рішення Київської міської ради «Про 
внесення змін до регламенту Київської 
міської ради», спрямований на 
удосконалення бюджетного процесу в місті 
Києві. 
Законодавством України у сфері бюджетних 
відносин не передбачено затвердження 
Бюджетного регламенту. 
Бюджетним кодексом України, 
підзаконними нормативно-правовими 

Бюджетний регламент Київ ради 
не розроблено. В останньому 
Рішенні від 7 липня 2016 року N 
579/579 Про Регламент Київської 
міської ради зазначено, що до 
моменту прийняття Київською 
міською радою Бюджетного 
регламенту Київської міської ради 
буде діяти стаття 45 регламенту 
про Розгляд та прийняття рішень 
Київради про бюджет міста Києва 
та про Програму економічного і 
соціального розвитку міста Києва, 
звіту про виконання бюджету та 

Не виконано 
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стадіях 
бюджетного 
процесу, 
формування 
та виконання 
МЦП та 
бюджетних 
програм 

звітування щодо 
бюджетних документів, 
процедури подання та 
розгляду пропозицій 
щодо змісту бюджетних 
документів, публічних 
консультацій та 
врахування інтересів 
зацікавлених сторін на 
всіх стадіях 
бюджетного процесу, 
зокрема, і щодо 
оприлюднення 
проміжних 
(щоквартальних) та 
підсумкового (річного) 
звіту про дотримання 
процедур проведення 
публічних консультацій 
щодо змісту бюджетних 
документів на всіх 
стадіях бюджетного 
процесу) та 
передбачити процедури 
оцінювання 

відповідності бюджетної 
політики пріоритетам, 
зокрема визначеним у 
актуалізованій Стратегії 
розвитку міста Києва до 
2025 року 

інвестицій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА)), 
заступник міського 
голови - секретар 
Київради, заступник 
голови КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
суспільних 
комунікацій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

актами у сфері бюджетних відносин 
встановлено вимоги складання, 
затвердження, виконання бюджетних 
документів, в тому числі і щодо звітування. 
Також, Регламент виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) розроблено на 
підставі Типового регламенту місцевої 
державної адміністрації, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
11 грудня 1999 року № 2263. 

звіту про виконання Програми 
економічного і соціального 
розвитку. 

8.2.2. Удосконалити з 
урахуванням вивчення 
думки користувачів 
електронний ресурс 
"Відкритий бюджет 
Києва", де передбачити 
можливість 
обговорення міського 
бюджету та МЦП 

шість 
місяців 
 
07.08.2017 

Перший заступник 
голови КМДА 
(заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
фінансів 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
економіки та 

Чи запроваджено 
зміни на 
електронному ресурсі 
"Відкритий бюджет 
Києва" з метою 
обговорення міського 
бюджету та МЦП? 

Електронний ресурс "Відкритий бюджет 
Києва" з можливостями обговорення 
міського бюджету та МЦП функціонує за 
адресою: 
http://www.kyivsmartcity.com/projects/open-
budget/ . 
Департамент економіки та інвестицій 
проводить експертизу МЦП та надає 
висновок відповідно до Порядку 
розроблення, затвердження та виконання 
МЦП, затвердженого рішенням Київської 
міської ради від 29.10.2009 № 520/2589; - 
відповідно до п. 8,5 цього Порядку 
відповідальний виконавець (замовник) МЦП 

За цнаданим у відповдіь на запит 
надання публічної інформації 
посиланням існує лише опис 
можливостей відкритого бюджету 
Києва. Можливостей обговорення 
міського бюджету немає та МЦП 
немає  
На сайті 
https://new.kyivcity.gov.ua/#a-
obudget є розділ Відкритий 
бюджет. Оскільки сайт в тестовому 
режимі, то можна подивитись 
лише Видатки та доходи 
загального та спеціального фондів 

Не виконано 
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інвестицій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА)), 
заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

розміщує на єдиному веб-порталі 
територіальної громади міста Києва звіт про 
результати виконання програми з метою 
його публічного обговорення, в якому 
беруть участь представники громадськості, 
ЗМІ, депутати Київської міської ради тощо. 

міста Києва за останні 4 роки. 

8.2.3. Розробити за 
участю громадськості 
та внести зміни до 
рішення Київради від 
29.10.2009 N 520/2589 
"Про Порядок 

розроблення, 
затвердження та 
виконання міських 
цільових програм у м. 
Києві", зокрема щодо 
дотримання 
результативних 
показників, визначених 
наказом Міністерства 
економіки України від 
04.12.2006 N 367 "Про 
затвердження 
Методичних 
рекомендацій щодо 
порядку розроблення 
регіональних цільових 
програм, моніторингу 
та звітності про їх 
виконання", а також 
удосконалити 
процедури подання та 
розгляду пропозицій 
щодо змісту МЦП, 
оприлюднення та 
звітування 

дев'ять 
місяців 
 
07.11.2017 

Перший заступник 
голови КМДА 
(заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 

економіки та 
інвестицій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА)) 

Чи розроблено та 
внесено зміни до 
рішення Київради від 
29.10.2009 N 
520/2589 "Про 
Порядок розроблення, 

затвердження та 
виконання міських 
цільових програм у м. 
Києві" на предмет 
дотримання 
результативних 
показників, 
визначених наказом 
Міністерства 
економіки України від 
04.12.2006 N 367 
"Про затвердження 
Методичних 
рекомендацій щодо 
порядку розроблення 
регіональних цільових 
програм, моніторингу 
та звітності про їх 
виконання"? Чи 
вдосконалено 
процедуру подання та 
розгляду пропозицій 
до МЦП? 

З метою удосконалення процедури подання 
та розгляду МЦП та приведення їх у 
відповідність до вищевказаного документу 
Департаментом економіки та інвестицій 
підготовлено проект рішення «Про 
внесення змін до Порядку розроблення, 

затвердження та виконання міських 
цільових програм у місті Києві», який наразі 
проходить опрацювання та узгодження 
положень з Департаментом фінансів. 

Останні внесені зміни були в 2014 
році - РІШЕННЯ від 13 листопада 
2014 року N 361/361 Про 
внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 29 
жовтня 2009 року N 520/2589 "Про 

Порядок розроблення, 
затвердження та виконання 
міських цільових програм у місті 
Києві" 
Є проект рішення «Про внесення 
змін до Порядку розроблення, 
затвердження та виконання 
міських цільових програм в місті 
Київ» від 29.06.16 №08\231 – 
2751/ПР. 
На сайті Київради зазначено що 
стан цього рішення – ПРИЙНЯТО.  
Розгляд готового проекту рішення 
04.08.2016 
Рішення 
15.05.2017 
Рішення 
23.11.2017 
Рішенням лише вдосконалено 
процес погодження програми 

Виконано 
частково 

8.3. 8.3.1. Розробити та вісім місяців Заступник голови Чи розроблено В процесі розробки. Інформація про затвердження Не виконано 
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Підвищено 
рівень 
підзвітності 
всіх суб'єктів 
бюджетного 
процесу 
(депутати 
Київради, 
посадові 
особи 
виконавчого 
органу 
Київради 
(КМДА), 
розпорядники 
бюджетних 
коштів усіх 
рівнів, 
керівники 
комунальних 
підприємств, 
установ 
організацій), 
зокрема щодо 
формування і 

виконання 
МЦП та 
бюджетних 
програм 

затвердити рішенням 
Київради порядок 
звітування Київського 
міського голови, 
виборних посадових 
осіб Київради, органів 
місцевого 
самоврядування у м. 
Києві, посадових осіб 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА 
перед територіальною 
громадою м. Києва, з 
визначенням 
обов'язкових вимог до 
структури та змісту 
таких звітів 

 
07.10.2017 

КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення реформ 
у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва), заступник 
міського голови - 
секретар Київради 

порядок звітування 
Київського міського 
голови, виборних 
посадових осіб 
Київради, органів 
місцевого 
самоврядування у м. 
Києві, посадових осіб 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), РДА 
перед територіальною 
громадою м. Києва? 

порядку звітування у публічному 
доступі відсутня. Проект рішення 
не розроблено. 

8.4. 
Підвищено 
спроможність 
виконавчого 
органу 
Київради 
(КМДА) 
здійснювати 
публічні 
консультації 
із 
зацікавленим
и сторонами 
на всіх 
стадіях 
бюджетного 

8.4.1. Проводити 
опитування громадської 
думки з метою 
оцінювання 
можливостей для участі 
громадян та бізнесу в 
бюджетному процесі як 
інструменту 
попередження корупції 

щорічно Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
суспільних 
комунікацій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

Чи проводилось 
опитування 
громадської думки з 
метою оцінювання 
можливостей для 
участі громадян та 
бізнесу в бюджетному 
процесі? 

Виконується. В рамках дослідження стану 
розвитку організацій громадянського 
суспільства в місті Києві відповідно до 
міської цільової програми «Сприяння 
розвитку громадянського суспільства у м. 
Києві на 2017 - 2019 рр.», затвердженої 
рішенням Київської міської ради від 08 
грудня 2016 року № 536/1540 
Департаментом суспільних комунікацій 
вивчається питання щодо можливості 
проведення опитування громадської думки 
з метою оцінювання можливостей для 
участі громадян та бізнесу в бюджетному 
процесі як інструменту попередження 
корупції; опитування, фокус-групи, 
інтерв’ювання бізнес-асоціацій та 

Інформація про проведені 
опитування відсутня у пубілчному 
доступі. 

У процесі 
виконання 
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процесу, 
формування і 
виконання 
МЦП та 
бюджетних 
програм 

громадських об’єднань підприємців з метою 
оцінювання можливостей для прозорої та 
справедливої участі в конкурсних 
закупівлях за бюджетні кошти; експертні 
опитування, фокус-групи, інтерв’ювання 
зацікавлених сторін щодо оцінювання 
можливостей їх участі та впливу в рамках 
бюджетного процесу, формування та 
виконання МЦП. Зазначені заходи будуть 
реалізовані із залученням профільних 
комітетів Громадської ради при 
виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації), 
а саме: комітету регламенту, запобіганню 
та протидії корупції, законності та 
правопорядку, мобілізаційної роботи, 
волонтерського руху, учасників АТО, 
внутрішньо переміщеними особами та 
комітету промисловості, розвитку 
підприємництва та інформаційно-
комунікаційних технологій. 

8.4.2. Проводити 
навчання і тренінги для 
громадських 
організацій та бізнесу 
щодо участі в 
бюджетному процесі на 
етапах розроблення, 
затвердження, 
контролю за 
виконанням та 
звітування щодо МЦП 

щорічно Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
суспільних 
комунікацій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

Чи проводились 
навчання і тренінги 
для громадських 
організацій та бізнесу 
щодо участі в 
бюджетному процесі? 

На виконання міської цільової програми 
«Сприяння розвитку громадянського 
суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр.» 
п.4.4 та 1.8 зазначеної міської цільової 
програми до кінця 2017 року заплановано 
проведення 8 семінарів, конференцій, 
тренінгів з представниками громадянського 
суспільства у м. Києві, в т.ч. з питань 
залучення громадськості щодо запобігання 
корупції та громадянського контролю за 
бюджетним процесом. 

 У процесі 
виконання 

8.4.3. Проводити 
експертні опитування, 
фокус-групи, 
інтерв'ювання 
зацікавлених сторін 
щодо оцінювання 
можливостей їх участі 
та впливу в рамках 
бюджетного процесу, 
формування та 
виконання МЦП 

щорічно Заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
суспільних 
комунікацій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
перший заступник 
голови КМДА 
(заступник голови 
КМДА, якому 

Чи проводились 
експертні опитування, 
фокус-групи, 
інтерв'ювання 
зацікавлених сторін 
щодо оцінювання 
можливостей їх участі 
та впливу в рамках 
бюджетного процесу, 
формування та 
виконання МЦП? 

Виконується. 
В рамках дослідження стану розвитку 
організацій громадянського суспільства в 
місті Києві відповідно до міської цільової 
програми «Сприяння розвитку 
громадянського суспільства у м. Києві на 
2017 - 2019 рр.», затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 08 грудня 2016 
року № 536/1540 Департаментом 
суспільних комунікацій вивчається питання 
щодо можливості проведення опитування 
громадської думки з метою оцінювання 

Відповідно до показників 
виконання, повідомлених у 
відповдіь на запит про надання 
публічної інформації, було 
проведено окремі експертні 
опитування щодо оцінювання 
можливостей участі та впливу в 
рамках бюджетного процесу, 
формування та виконання МЦП 

У процесі 
виконання 
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підпорядкований 
Департамент 
фінансів 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
економіки та 
інвестицій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА)) 

можливостей для участі громадян та бізнесу 
в бюджетному процесі як інструменту 
попередження корупції; опитування, 
фокус-групи, інтерв’ювання бізнес-
асоціацій та громадських об’єднань 
підприємців з метою оцінювання 
можливостей для прозорої та справедливої 
участі в конкурсних закупівлях за бюджетні 
кошти; експертні опитування, фокус-групи, 
інтерв’ювання зацікавлених сторін щодо 
оцінювання можливостей їх участі та 
впливу в рамках бюджетного процесу, 
формування та виконання МЦП. Зазначені 
заходи будуть реалізовані із залученням 
профільних комітетів Громадської ради при 
виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації), 
а саме: комітету регламенту, запобіганню 
та протидії корупції, законності та 
правопорядку, мобілізаційної роботи, 
волонтерського руху, учасників АТО, 
внутрішньо переміщеними особами та 
комітету промисловості, розвитку 
підприємництва та інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Департамент економіки та інвестицій 
повідомляє у частині, що стосується: - 
відповідно до п. 8,5 Порядку розроблення, 
затвердження та виконання МЦП, 
затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 29.10.2009 № 520/2589; 
відповідальний виконавець (замовник) МЦП 
розміщує на єдиному веб-порталі 
територіальної громади міста Києва звіт про 
результати виконання програми з метою 
його публічного обговорення, в якому 
беруть участь представники громадськості, 
ЗМІ, депутати Київської міської ради тощо. 
З 2016 року у місті Києві запроваджено 
реалізацію громадського бюджету. Одним із 
основних завдань реалізації Положення про 
громадський бюджет, затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 22 
грудня 2016 №787/1791 є залучення 
громадськості до бюджетного процесу 
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шляхом залучення всіх бажаючих. Кожен 
охочий може взяти безпосередню участь та 
запропонувати своє бачення вирішення 
суспільно-корисної проблеми шляхом 
розроблення проекту, який у разі підтримки 
громадою, буде профінансовано з бюджету 
міста Києва. В рамках реалізації 
зазначеного проекту постійно проводяться 
консультації з представниками 
громадськості та здійснюється аналіз 
бюджетних документів з метою виявлення у 
них корупційних ризиків. 

8.5. 
Підвищено 
спроможність 
головних 
розпорядникі
в бюджетних 

коштів 
реагувати на 
виявлені 
корупційні 
ризики у 
сферах з 
найбільшими 
корупційними 
ризиками, 
зокрема з 
допомогою 
наявних 
методологій 
(у разі їх 
затвердження 
центральними 
органами 
виконавчої 
влади та 
Національним 
агентством з 
питань 
запобігання 
корупції): 
1) земельні 
ресурси; 
2) 

8.5.1. Провести 
незалежну зовнішню 
експертизу бюджетних 
програм та МЦП, які 
орієнтовані на сфери із 
найвищими 

корупційними 
ризиками. 

дев'ять 
місяців 
 
07.11.2017 

Перший заступник 
голови КМДА 
(заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 

фінансів 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 
економіки та 
інвестицій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА)), 
керівник апарату 
виконавчого органу 
Київради (КМДА), 
управління з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
апарату 
виконавчого органу 
Київради (КМДА) 

Чи проводилась 
незалежна зовнішня 
експертиза 
бюджетних програм 
та МЦП, які 
орієнтовані на сфери 

із найвищими 
корупційними 
ризиками? 

Департамент економіки та інвестицій 
розглядає МЦП відповідно до Порядку 
розроблення, затвердження та виконання 
МЦП, затвердженого рішенням Київської 
міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 

Не проводилась. 
До 18 грудня 2017 комісія з оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Київради має напрацювати 
робочий план 

Не виконано 

За участю 
громадськості та 
зацікавлених сторін 
провести аналіз 
бюджетних документів 
з метою виявлення у 
них корупційних 
ризиків 

8.5.2. Розробити та 
затвердити Порядок 
розподілу 
фінансування під час 
виконання бюджетних 
програм та МЦП 

дев'ять 
місяців 
 
07.11.2017 

Перший заступник 
голови КМДА 
(заступник голови 
КМДА, якому 
підпорядкований 
Департамент 

Чи розроблено та 
затверджено порядок 
розподілу 
фінансування під час 
виконання бюджетних 
програм та МЦП? 

 Критерії пріоритетності 
фінансування МЦП та бюджетних 
програм відсутні. 

Не виконано 
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містобудуванн
я та 
архітектура; 
3) міський 
благоустрій 
та 
збереження 
природного 
середовища; 
4) житлово-
комунальна 
інфраструкту
ра; 
5) 
транспортна 
інфраструкту
ра; 
6) 
комунальна 
власність; 
7) 
промисловість 
та розвиток 
підприємницт
ва 

економіки та 
інвестицій 
виконавчого органу 
Київради (КМДА)) 
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Загальна кількість заходів – 10 (8% від загальної кількості заходів). З них короткострокових заходів виконано або знаходиться у процесі 

виконання – 4 (40%), не виконано – 6 (60%).   

Ефективність виконання напряму – «задовільно».  

  

Статус виконання заходів

Виконано - 0

Виконано частково - 1

У процесі виконання - 3

Не виконано - 6

Не оцінювалось - 0
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Захід № 9: Інституціоналізація і регулярний моніторинг ефективності впровадження антикорупційних заходів 

у розрізі досягнення конкретних цілей та результатів Програми 
 

Загальна кількість заходів - 10 

9. Інституціоналізація і регулярний моніторинг ефективності впровадження антикорупційних заходів у розрізі досягнення конкретних цілей та результатів Програми 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХОДИ СТРОКИ 
ВПРОВАД
ЖЕННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНА 
ПОСАДОВА 
ОСОБА 

Питання щодо виконання 
(Опитувальник) 

Коментар про виконання від 
КМДА станом на 10.10.17 

Коментар про виконання 
експерта РПР-Київ за напрямком 

Статус 
виконання 

9.1. 
Впроваджено 
методологію 
та 
інструменти 
достовірного 
вимірювання 
рівня 
сприйняття 
корупції у м. 
Києві 

9.1.1.Провести аналіз 
існуючих методологій 
вимірювання рівня 
сприйняття корупції, 
визначити оптимальну 
методологію для 
вимірювання рівня 
сприйняття корупції у 
м. Києві 

два місяці 
 
07.04.2017 

Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

Чи проведено аналіз 
методологій вимірювання 
рівня сприйняття корупції? 
Чи визначено оптимальну 
методологію для 
вимірювання рівня 
сприйняття корупції у м. 
Києві? 

Відповідно до вимог Закону України 
«Про запобігання корупції» видано 
розпорядження від 12.04.2017 № 
446 «Про утворення комісії з питань 
оцінки корупційних ризиків у 
діяльності виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та 
підготовки Антикорупційних програм 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації)», із змінами і 
доповненнями, внесеними 
розпорядженням Київської міської 
державної адміністрації від 28 серпня 
2017 року № 1037 

Інформація про проведення аналізу 
методологій вимірювання рівня 
сприйняття корупції та визначення 
оптимальної для міста Кива 
методології для вимірювання рівня 
сприйняття корупції не була надана 
у відповідь на запит про надання 
публічної інформації, відсутня на 
Єдиному веб-порталі територіальної 
громади міста Києва.  

Не викононано 

9.1.2.Провести 
дослідження рівня 
сприйняття корупції у 
м. Києві. Врахувати 
опитування 
представників бізнесу в 

м. Києві про рівень 
корупції в міській владі 
та як корупція впливає 
на ведення бізнесу 

чотири 
місяці 
 
07.06.2017 

Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 

реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 

Чи проведене дослідження 
рівня сприйняття корупції у 
м. Києві? Якими є його 
результати? 

Відповідно до вимог Закону України 
«Про запобігання корупції» видано 
розпорядження від 12.04.2017 № 
446 «Про утворення комісії з питань 
оцінки корупційних ризиків у 
діяльності виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та 
підготовки Антикорупційних програм 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 

Інформація про проведення 
дослідження рівня сприйнятят 
корупції у місті Києві не була надана 
у відповідь на запит про надання 
публічної інформації, відсутня на 
Єдиному веб-порталі територіальної 

громади міста Києва. 

Не виконано 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MA171037.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MA171037.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MA171037.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MA171037.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MA171037.html
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життєдіяльності м. 
Києва) 

адміністрації)», із змінами і 
доповненнями, внесеними 
 розпорядженням Київської міської 
державної адміністрації від 28 серпня 
2017 року № 1037. 

9.1.3. Проводити 
дослідження причин та 
проблем, пов’язаних із 
корупційними проявами 
у найбільш уражених 
корупцією сферах 

протягом 
усього 
строку 
виконання 
Програми 

 Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

Чи проведено дослідження 
причин та проблем, 
пов’язаних із корупційними 
проявами у найбільш 
уражених корупцією 
сферах? Якими є найбільш 
уражені корупції сфери? 
Якими є результати 
досліджень? 

Виконується.  У процесі 
виконання 

9.1.4.Провести пілотне 
дослідження рівня 
сприйняття корупції в 
м. Києві відповідно до 
проекту 
загальнонаціональної 
методики оцінки рівня 
корупції відповідно до 
стандартів ООН, 
розробленою 
Національним 
агентством з питань 
запобігання корупції 

протягом 
двох місяців 
після 
розробленн
я 
зазначеного 
у цьому 
пункті 
проекту 
методики (у 
випадку 
тривалої 
відсутності 
рішення про 
її 
затверджен
ня)  

Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

 Бюджетом міста Києва на 2017 рік не 
передбачено проведення 
зазначеного дослідження, 
планується на 2018 рік. 

Пілотне дослідження рівня 
сприйняття корупції в м. Києві не 
проведено; відповідно до 
інформації, наданої у відповідь на 
запит, дій, спрямованих на 
виконання заходу, не проводилось 

Не виконано 

9.1.5. Проводити 
дослідження стану 
корупції відповідно до 
загальнонаціональної 
методики оцінки рівня 
корупції відповідно до 
стандартів ООН, 
затвердженої Кабінетом 
Міністрів України 

щорічно 
після 
затверджен
ня 
зазначеної 
у цьому 
пункті 
методики  

Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 

 Бюджетом міста Києва на 2017 рік не 
передбачено проведення 
зазначеного дослідження, 
планується на 2018 рік. 

Дослідження стану корупції у місті  
Києві не проведено, відповідно до 
інформації, наданої у відповідь на 
запит, дій, спрямованих на 
виконання заходу, не проводилось. 

Не виконано 
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самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

9.2. 
Проводиться 
регулярний 
моніторинг 
ефективності 
впровадженн
я цієї 
Програми 

9.2.1. Створити робочу 
групу за участю 
представників 
управління з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
апарату виконавчого 
органу Київради 
(КМДА), секретаріату 
Київради, 
заінтересованих 
комунальних 
підприємств, установ та 
організацій, 

громадськості, 
представників бізнесу з 
метою моніторингу 
ефективності 
виконання Програми 
(заходів, визначених 
пунктами 9.2.2 – 9.2.5) 

один місяць 
 
07.03.2017 

Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

 Станом на 01.10.2017 узгоджуються 
кандидатури до складу робочої 
групи. 

Робочу групу для проведення 
моніторингу ефективності 
виконання Програми не створено. 

Не виконано 

9.2.2. Проводити 
моніторинг 
ефективності 
виконання цієї 
Програми 

два рази на 
рік 

Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

Чи проводився моніторинг 
ефективнсоті виконання 
Програми? Якими є його 
результати? 

Виконується. Інформація щодо проведення 
моніторингу ефективності 
виконання Програми за перше 
півріччя не надана у відповідь на 
запит про надання публічної 
інформації та відсутня на Єдиному 
веб-порталі територіальної громади 
міста Києва 

Не виконано 

9.2.3. За результатами 
моніторингу 
ефективності 
виконання Програми 
проводити два рази на 
рік публічне звітування 

протягом 
місяця після 
виконання 
заходів, 
передбачен
их пунктом 

Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 

 Відпрацьовується. Оцінка виконання заходу не 
проводиться, з огляду на відсутнітсь 
підстави виконання, а саме –
моніторинг ефективності виконання 
Програми не проведено. 

Не оцінюється 
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про стан реалізації 
Програми із наданням 
можливості 
заслуховування 
альтернативних 
громадських звітів 

9.2.2 реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

9.2.4. Запровадити нові 
сучасні форми та 
інструменти взаємодії з 
громадськістю з метою 
формування та 
моніторингу реалізації 
міської антикорупційної 
політики 

три місяці 
 
07.05.2017 

 Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 

життєдіяльності м. 
Києва) 

Які саме сучасні форми та 
інструменти взаємодії з 
громадськістю з метою 
формування та моніторингу 
реалізації міської 
антикорупційної політики 
були запроваджені? 

Розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації) від 
05.07.2016 № 503 утворено 
Координаційну  раду з питань 
розвитку громадянського суспільства 
при виконавчому органі Київської 
міської ради (КМДА).  
Координаційною радою обговорено 
та погоджено План заходів щодо 
реалізації в місті  Києві у 2016 – 2017 

роках Національної стратегії 
сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні (затверджено 
Київським міським головою), який, 
окрім іншого, містить заходи 
спрямовані на реалізацію міської 
антикорупційної політики.   
На виконання постанови Кабінету 
Міністрів України 
від 03.11.2010 № 996 
Департаментом суспільних 
комунікацій розроблено Рекомендації 
щодо взаємодії структурних 
підрозділів КМДА під час організації 
консультацій з громадськістю. 
З 20.05.2014 року введено в 
промислову експлуатацію 
електронну систему модуля 
«Громадське обговорення проектів 
нормативно-правових актів» на 
офіційному веб-порталі Київської 
міської влади та здійснюється її 
постійне адміністрування та 
координація роботи 
(http://projects.kievcity.gov.ua). 
Здійснюється постійний моніторинг 
виконання Плану дій із 

Відповідно до інформації, наданої у 
відповідь на запит про надання 
публічної інформації, та згідно з 
інофрмацією, що підтверджується 
даними на Єдиному веб-порталі 
територіальної громади міста Києва 
захід виконується, вживаються 
заходи щодо запровадження нових 
форматів та інструментів взаємодії з 
громадськістю з метою формування 
та моніторингу реалізації міської 

антикорупційної політики. Водночас, 
спостерігається згортання процесів 
залучення громадськості через інші 
інструменти взаємодії, зокрема, не 
проводяться засідання 
Антикорупційної рада при 
Київському імському голові, 
Експертної рада з питань надання 
адміністративних послуг. 

Частково 
виконано 
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впровадження Ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд» у 
2016 -2018 роках, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 30.11.2016   № 909-р, 
зокрема, в частині здійснення 
заходів щодо запобігання корупції. 
Сформовано новий склад 
Громадської ради при Київській 
міській державній адміністрації, який 
затверджено розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА) від 26.07.2017 № 900 
«Про затвердження складу 
громадської ради при виконавчому 
органі Київської міської ради 
(Київській міській державній 
адміністрації)». 
В новообраному складі Громадської 
ради при КМДА створено постійний 
робочий орган – комітет з питань 
Регламенту, запобіганню та протидії 
корупції, законності та 
правопорядку, мобілізаційної роботи, 
волонтерського руху, учасників АТО, 

внутрішньо переміщеними особами. 

9.2.5. Розробити 
інструмент 
вимірювання стану 
виконання Програми за 
кожним напрямком у 
відсотковому 
відношенні. 
Оприлюднити візуальне 
відображення 
інструмента 
вимірювання у 
зручному для 
користувачів вигляді на 
Єдиному веб-порталі 
порталі територіальної 
громади м. Києва, а 
також посилання на 
адресу розміщення 
візуального 

три місяці 
 
07.05.2017 

Заступник голови 
КМДА з питань 
здійснення 
самоврядних 
повноважень 
(проведення 
реформ у сферах 
децентралізації, 
місцевого 
самоврядування та 
інших сферах 
життєдіяльності м. 
Києва) 

Чи розроблено інструмент 
вимірювання стану 
виконання Програми за 
кожним напрямком у 
відсотковому відношенні? Чи 
оприлюднено розроблений 
інструмент вимірювання на 
Єдиному веб-порталі порталі 
територіальної громади м. 
Києва? 

Бюджетом міста Києва на 2017 рік не 
передбачено проведення 
інформаційних кампаній щодо 
популяризації зовнішніх навчальних 
заходів з питань запобігання та 
виявлення корупції 

Відповідно до інформації, наданої у 
відповідь на запит про надання 
публічної інформації, захід не 
виконано. 

Не виконано 
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відображення 
інструмента на веб-
сайті Антикорупційної 
ради при Київському 
міському голові 

 
 

Загальна кількість заходів – 10 (8% від загальної кількості заходів). З них короткострокових заходів виконано або знаходиться у процесі 

виконання – 2 (20%), не виконано – 7 (70%). 1 (10%) захід знаходиться у процесі виконання та є довгостроковим.  

Ефективність виконання напряму – «незадовільно».  

  

Статус виконання заходів

Виконано - 0

Виконано частково - 1

У процесі виконання - 2

Не виконано - 7

Не оцінювалось - 0



Аналітичний звіт за результатами моніторингу впровадження Рамкової програми управлінських реформ та впровадження 

заходів із запобігання корупції для міста Києва станом на грудень 2017 р. 
 

105 
 

Висновки 
 

 За результатами моніторингу виконання Програми в частині заходів № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 експерти дійшли висновку та вважають 

загальний стан виконання Програми незадовільним. 

Програма в частинах, охоплених моніторингом, складається зі 125 заходів. Експерти не оцінювали 10 довгострокових заходів. Серед 

оцінених заходів всього 13 (11,3%) заходів зі 115 заходів повністю виконано, 18 (15,6%) заходів виконано частково, 14 (12,2%) заходів 

знаходиться у процесі виконання. Натомість 70 (60,9%) заходів не виконано взагалі.   

Стан «добре» в оцінці виконання Програми експерти відмічають лише в реалізації одного розділу – «Спрощення адміністративних 

процедур, що створюють передумови для корупції».  

Найгірший стан виконання Програми за напрямами «Покращення доступу до інформації» та «Інституціоналізація і регулярний 

моніторинг ефективності впровадження антикорупційних заходів у розрізі конкретних цілей та результатів Програми». 

Серед персональних виконавців/співвиконавців найбільшу кількість заходів мають: Перший заступник голови КМДА – 68 (54,4%), 

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА) – 49 (39,2%) та Заступник міського голови, секретар Київради – 31 (24,8%). Рівень 

виконання заходів становить: 

- Перший заступник голови КМДА: виконано та виконано частково - 14 заходів (21,5%), у процесі виконання – 11 заходів (17%), не 

виконано – 40 заходів (61,5%); 

- Заступник міського голови – секретар Київради: виконано та виконано частково - 10 заходів (33,3%), у процесі виконання – 3 заходи 

(10%), не виконано – 17 заходів (56,7%);  

- Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА): виконано та виконано частково - 8 заходів (20,5%), у процесі виконання – 4 

заходи (10,3%), не виконано – 27 заходів (69,2%).  

Понад 50% невиконаних заходів мають: Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у 

сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва, Управління інформаційного забезпечення та 

доступу до публічної інформації апаратувиконавчого органу Київради (КМДА) та Управління з питань запобігання та виявлення корупції 

апарату виконавчого органу Київради (КМДА), Голови РДА, Головні розпорядники бюджетних коштів.  
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Узагальнюючи результати моніторингу можна зробити висновок, що виконання Програми відбувається неналежним чином. Основна 

проблема – низька виконавча дисципліна структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації.  

Заходи, спрямовані на зниження корупції, обумовленої організаційною структурою, недосконалими процесами, системою менеджменту 

та управління людськими ресурсами на рівні Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, частково виконано виключно в частині 

виконання рекомендацій та зобов’язань, передбачених нормативно-правовими актами вищого рівня. Зокрема, створено комісію з питань 

оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та підготовки Антикорупційних програм 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). 

Проведення реінжинірингу структури та функцій виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради є комплексом 

ключових заходів, без виконання яких унеможливлюється якісне впровадження Рамкової антикорупційної програми в цілому. З метою 

виконання заходів реінжинірингу рекомендується залучити фінансові ресурси донорів та консультаційні послуги зовнішніх експертів.  

У визначений строк комплекс заходів для вдосконалення механізму доступу до публічної інформації не розроблено. Виконавців 

заходу 2.2.4., 2.2.5, 2.2.6. визначено помилково, за рік цю помилку не виправлено.   

Виконання заходу «Спрощення адміністративних процедур, що створюють передумови для корупції» відбувається завдяки, у 

першу чергу, проактивній позиції Департаменту (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА), налагоджено 

процес постійно діючого моніторингу виконання заходів. Серйозним викликом залишається відсутність надання жодної послуги в електронній 

формі (електронні послуги). Вирішення цього питання потребує розробку окремого плану-графіку із Департаметом інформаційно-

комунікаційних технологій.    

Аналіз виконання заходів Рамкової антикорупційної програми, метою яких є запровадження механізмів контролю за діяльністю 

юридичних осіб, що засновані на комунальній власності територіальної громади м. Києва, вказує на відсутність системної роботи в напрямку 

підвищення ефективності комунальних підприємств. Послідовне впровадження заходів Програми дозволить оптимізувати діяльність 

комунальних підприємств, розробити єдині для усіх комунальних підприємств стандарти прозорості і підзвітності.  

Зроблено перші кроки з покращення конкурентного середовища у сфері закупівель за державні кошти, проте досі відсутній 

бюджетний регламент Київради. 

Низький показник результативності має захід з інституціоналізації і регулярного моніторингу ефективності впровадження 

антикорупційних заходів у розрізі досягнення конкретних цілей та результатів Програми.  
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Рекомендації 
 

З метою забезпечення практичної реалізації заходів Програми експерти рекомендують: 

- уточнити та оприлюднити план виконання Рамкової антикорупційної програми, забезпечити доведення його до виконавців та 

регулярний контроль;  

- посилити контроль за виконавчою дисципліною та якістю виконання Програми шляхом організації та проведення щоквартальних 

робочих засідань за участю Голови Київської міської державної адміністрації; 

- залучити донорські чи бюджетні кошти з метою долучення експертів для напрацювання показників ефективності діяльності 

департаментів КМДА, комунальних підприємств та створення Офісу реформ (що передбачалося при розробці Рамкової антикорупційної 

програми), які сприяли би департаментам у виконанні Програми; 

- утворити робочі групи з напрацювання та втілення окремих планів-графіків взаємодії відповідальних структурних підрозділів, експертів 

з метою виконання заходів Програми; 

- забезпечити регулярний моніторинг стану виконання Рамкової антикорупційої програми за кожним напрямком із залученням зовнішніх 

експертів. 

 

Проблемні питання, що потребують першочергового рішення: 

- Проведення реінжинірингу структури та функцій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), секретаріату 

Київради; 

- Впровадити реєстри: публічної інформації та інформації з обмеженим доступом, комунальних підприємств,   

- Забезпечити оприлюднення усіх актів Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), районних в м.Києві державних адміністрацій на 

офіційному веб-сайті Київради; 

- Провести аналіз діяльності комунальних підприємств, установ та організацій із залученням зовнішніх фахівців і представників 

структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради тощо та розробити ключові показники 

ефективності для всіх комунальних підприємств; 

- Залучити ресурси та актуалізувати нормативні напрацювання (проект Розпорядження КМДА, розроблений Департаментом економіки та 

інвестицій КМДА) щодо затвердження індикаторів ефективності для комунальних підприємств м.Києва; 
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- Створити систему моніторингу стану розрахунків бюджетних коштів з постачальниками товарів, робіт, послуг за виконаними 

договорами; 

- Розробити методику моніторингу досягнення в рамках бюджетного процесу та бюджетних документах цілей та завдань, визначених у 

актуалізованій Стратегії розвитку міста Києва до 2015 року; 

- Провести пілотне дослідження рівня сприйняття корупції в м.Києві відповідно до проекту загальнонаціональної методики оцінки рівня 

корупції відповідно до стандартів ООН, розробленої Національним агентством з питань запобігання корупції. 

 

Експерти РПР-Київ готові долучитися до робочих груп на громадських засадах у разі їх створення. Також експерти готові моніторити 

прогрес виконання антикорупційних заходів та усіляко сприяти відкриттю містом публічної інформації. 

Експерти звертаються до керівництва Київської міської державної адміністрації із вимогою оприлюднити звіт про залучення та 

використання позабюджетних ресурсів, грантів, міжнародної технічної допомоги тощо на реалізацію Рамкової програми управлінських 

реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва. 

 
 


