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Заступнику головного редактора 

інформацій1-ю-аналітичного 

видання «КиївВласть» 

М. Шnаченку 

На виконання доручення облдержадміністрації щодо запиту заступника 
головного редактора інформаційно-аналітичного видання «КиевВласть» Шпаченка 
Максима Анатолійовича про надання методики оцінювання та критеріїв, за якими 
проводилося рейтингове оцінювання районів Київської області, департамент

. . . . . 
економ1чного розвитку I торпвш повщомляє. 

Відповідно до доручення голови Київської обласної державної адміністрації 
від 17 січня 2017 року № 5-l організовано проведення щоквартального та 
щорічного моніторингу та оuінки результативності реалізації державно� 
регіональної політики райдержадміністраціями (далі - моніторинг). 

При проведені вказаного моніторингу використовується методика, яка 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року 
№ 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та 
оцінки результативності реалізації державної регіональної політики». 

При щоквартальному оцінюванні використовується ЗО показників за 
такими напрямами: 

- виконавча дисципшна;
- економічна ефективність;
- інвестиційний розвиток;
- фінансова самодостатність;

- відкритість влади та доступність до адміністративних послуг;
- ефективність ринку праці;

- розвиток інфраструктури;

- відновлювана енергетика та енергоефективність.
При щорічній оцінці використовується 61 показник, а до напрям1в 

щоквартального оцінювання додаються наступні напрями: 
- інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця;
- розвиток малого та середнього підприємництва;
- доступність та якість послуг у сфері освіти;
- доступність та якість послуг у сфері охорони здоров'я;
- соціальний захист та безпека;
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- раціональне природокористування та якість довкілля. 
Значення показників, які використовуються при підготовці моніторингу, 

визначаються за даними Головного управління статистики у Київській області 

та інформацій райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення). 

Особливістю методики рейтингової оцінки є порівняння відхилення 

значень показників за кожним конкретним районом (містом обласного 
значення) від найкращих значень за показниками за відповідний (звітний) 
період та відповідного ранжування районів від І-го до 25-го місця (міст 

обласного значення - від І -го до 12-го місця). 
Рейтингова оцінка проводиться на основі підрахунку відносних відхилень 

показників кожного району та міста обласного значення від максимальних та 

мінімальних значень таких показників інших районів (міст). 
Визначення середнього арифметичного значення суми рейтингових оцінок 

конкретного району та міста обласного значення за всіма показниками 

щоквартальної (щорічної) оцінки, що характеризують окремий напрям 

діяльності, визначається як співвідношення середньої арифметичної суми 

рейтингів конкретного району та міста обласного значення за вс1ма 
показниками окремого напряму до кількісті показників, за якими проводився 

розрахунок за окремим напрямом. 

За результатами розрахунків визначається інтегральна рейтингова оцінка 
як середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретного 

району та міста обласного значення за всіма напрямами до кількість напрямів, 

за якими проведено розрахунок. 

Метою проведення зазначеного монпорингу є своєчасне виявлення 

територіальних диспропорцій і проблемних питань у соціально-економічному 

розвитку районів, міст обласного значення, проведення оцінки рівня якості та 

доступності послуг, ефективності управлінських рішень органів виконавчої 

влади та м1сцевого самоврядування 

В1tконуюча обов'язки 

директора департаменту 

економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації 
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