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Секретаріат Кабінету Міністрів
України
Про оцінку діяльності голів обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрація) на виконання абзацу 2 пункту 2 доручення Прем’єр-міністра
України від 05.12.2019 № 44088/0/1-19 з урахуванням доручення Секретаріату
Кабінету Міністрів України від 13.12.2019 № 30179/0/2-19 надає:
- пропозиції до проєкту Порядку експериментального проведення
моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій (Додаток 1);
- інформацію за показниками ефективності діяльності голів обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за ІІ та ІІІ квартали
2019 року за встановленою формою (Додаток 2).
Додатки: на 11 арк. в 1 прим.
Перший заступник голови

Микола ПОВОРОЗНИК

Наталія Мельник
Валерія Коломієць 202 72 84
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Додаток 1
Пропозиції
до проєкту Порядку експериментального проведення моніторингу
та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій
1.
У пункті 4 проєкту Порядку експериментального проведення моніторингу
та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – Порядок)
зазначається, що моніторинг і оцінка діяльності голів місцевих
держадміністрацій проводиться на підставі наявних даних державної
статистики, інформації центральних органів виконавчої влади, місцевих
державних адміністрацій та інших джерел відкритих даних.
Проте, у проєкті Порядку, надісланого з дорученням Секретаріату
Кабінету Міністрів України від 13.12.2019 № 30179/0/2-19, відсутній перелік
показників для здійснення моніторингу діяльності голів місцевих державних
адміністрацій із зазначенням суб’єктів, відповідальних за надання даних
(додаток 1 до Порядку).
Крім того, пунктом 5 проєкту Порядку передбачено, що моніторинг
діяльності голів місцевих державних адміністрацій проводиться шляхом
порівняння між собою рівнів ряду динаміки у відносних величинах за
показниками, зазначеними у додатку 1, здійснення розрахунків рейтингової
оцінки (ранжування) регіонів, розрахунку загальної рейтингової оцінки в
цілому, а також проведення оцінки в кожному регіоні окремо без застосування
міжрегіонального порівняння.
Однак, безпосередня методологія моніторингу та оцінки діяльності голів
місцевих державних адміністрацій, особливо щодо розрахунку динаміки у
відносних величинах за показниками, які не мають кількісного значення
(наприклад показники, визначені в пункті 1.1), не визначена.
Відсутність повного переліку показників та зазначеної методології,
наявність якої передбачена дорученням Прем’єр-міністра України від
05.12.2019 № 44088/0/1-19, унеможливлює надання ґрунтовних та виважених
пропозицій до проєкту Порядку, а також не дозволяє здійснювати об’єктивний
аналіз та оцінку діяльності голів місцевих державних адміністрацій.
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2.
Відмічається неузгодженість між положеннями проєкту Порядку щодо
періодичності надання інформації та значеннями показників за певний період.
Пропонуємо чітко визначити за який період надаються показники, наприклад
значення показників необхідно надавати «поквартально, станом на 01 число
місяця, наступного за звітним кварталом» або «щоквартально, наростаючим
підсумком з початку року» тощо.
3.
Також пропонуємо внести такі зміни до Переліку показників
ефективності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій:
3.1.
Показник 2 пункту 1.1. викласти в такій редакції:
«2. Проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм
і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку у звітному році»;
3.2.
У показнику 3 «Затверджено регіональною конкурсною комісією з
оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних програм та проектів,
що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку перелік проектів до фінансування у звітному році» пункту 1.1. слова
«перелік проектів» замінити словами «рейтинговий список проектів».
3.3.
Показник 6.1 викласти в такій редакції:
«6.1. Середня кількість учасників на 1 закупівлю в системі Prozorro, у
тендерах які здійснені облдержадміністрацією, її структурними підрозділами та
підпорядкованими установами, од.»
3.4.
Змінити
одиницю
виміру
показника
8
«Протяжність
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких
проведено капітальний ремонт/реконструкцію» на «кв. м»
3.5.
Показник 9 «Сумарна потужність енергії, що вироблена в регіоні з
використанням альтернативних джерел енергії, кВт» вважати інформаційним
для м. Києва та не використовувати під час розрахунку оцінки
ефективності діяльності, оскільки система централізованого теплопостачання
у місті Києві є найбільшою в Україні та, у зв’язку з щільною забудовою, не має
значних можливостей щодо диверсифікації джерел енергії і переведення ТЕЦ
та великої кількості котелень на альтернативні види палива, що обумовлює
низьку частку обсягу теплової енергії, виробленої з альтернативних видів
палива або відновлюваних джерел енергії.
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3.6.
Показники 11 «Створення опорних ЗНЗ, од.» та 22 «Покриття
території області спроможними ОТГ» не застосовувати для м. Києва під час
розрахунку оцінки ефективності діяльності.
3.7.
За показником 2 «Матеріально-технічного забезпечення» пункту
16.1. - неможливо здійснити розрахунок, оскільки не визначено відповідно
до яких документів необхідно його проводити (наказом Міністерства
охорони здоров’я України табель оснащення затверджений не за всіма видами
надання медичної допомоги).
3.8.
За показником 16.1.3. «Реєстрація всіх працівників в електронній
системі» - показник неможливо розрахувати, оскільки наразі відсутній
доступ у центральному компоненті e-health щодо реєстрації лікарів вторинного
та третинного рівнів.
3.9.
Показник 19 «Прийняття в експлуатацію об’єктів незавершеного
будівництва комунальної форми власності (довгобудів») – неможливо надати
значення показника, оскільки не визначено на законодавчому рівні
поняття «Об’єкти незавершеного будівництва (довгобуди) державної та
комунальної форми власності».
3.10.
За показниками 20 «Рівень інвентаризації земель регіону»
визначити Головне управління Держгеокадастру у м. Києві суб’єктом,
відповідальним за надання даних.
Відповідно до Інструкції із заповнення форми адміністративної звітності з
кількісного обліку земель (форма 15-зем (квартальна), затвердженої наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 30.12.2015 «Про затвердження форм адміністративної
звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем,
16-зем) та Інструкцій щодо їх заповнення» узагальнені відомості Державного
земельного кадастру за формою адміністративної звітності з кількісного обліку
земель № 15-зем (квартальна) надаються державними кадастровими
реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру в районах, містах
обласного значення - головним управлінням Держгеокадастру в областях,
управлінням (відділам) статистики в районах, районним державним
адміністраціям, районним, міським, сільським, селищним радам.
Враховуючи вищевикладене, надання інформації по визначених
показниках здійснюється Головним управлінням Держгеокадастру у м. Києві.
3.11.
Змінити одиницю виміру показника 20.1 «Загальна площа земель
регіону» на «тис. га»
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Додаток 2
Інформація
за показниками ефективності голів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій
м. Київ
№
п/п

1.

1.1.

ІНФОРМАЦІЯ
за показниками

Одиниця
виміру

Реалізація бюджетної програми
«Державний фонд регіонального
розвитку»
І етап - підготовчий (запуск та
реалізація конкурсу)
1. Оголошення про проведення
конкурсу
оцінки
та
відбору
інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального
розвитку у звітному році
2. Проведення конкурсного відбору
інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального
розвитку у звітному році на он-лайн
платформі ДФРР
3. Затверджено
регіональною
конкурсною комісією з оцінки та
забезпечення проведення відбору
інвестиційних програм та проектів,
що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку перелік
проектів
до
фінансування
у
звітному році
4. Затверджено комісією для оцінки
та відбору інвестиційних програм
та проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду
регіонального
розвитку
при
Мінрегіоні перелік проектів до
фінансування у звітному році

х

значення
показника
у ІІ кварталі
х

значення
показника
у ІІІ кварталі
х

х

х

х

виконано/
не
виконано

виконано

виконано

виконано/
не
виконано

виконано

виконано

виконано/
не
виконано

виконано

виконано

виконано/
не
виконано

виконано

виконано
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м. Київ
№
п/п

1.2.

ІНФОРМАЦІЯ
за показниками

Одиниця
виміру

ІІ етап - використання коштів
ДФРР
Рівень використання коштів
державного фонду регіонального
розвитку
Обсяг коштів передбачених на
відповідний рік
Спрямовано асигнувань
Касові видатки
Рівень використання коштів
бюджету розвитку обласного
бюджету
Обсяг коштів передбачених на
відповідний рік
Спрямовано асигнувань
Касові видатки

2.

Рівень
виконання
доходів
загального
фонду
зведеного
бюджету
області
(без
трансфертів )
Передбачений обсяг доходів на
відповідний рік
Передбачено
надходжень
на
відповідний період
Надійшло до бюджету

3.

Зростання (зниження) доходів
зведеного бюджету області (без
трансфертів) до відповідного
періоду попереднього року
Надійшло коштів до зведеного
бюджету області (без трансфертів)
Надійшло коштів до зведеного
бюджету області (без трансфертів)
у
відповідному
періоді
попереднього року
Закупівлі
проведені
облдержадміністрацією,
її
структурними підрозділами та

4.

5.

1
2

х

значення
показника
у ІІ кварталі
х

значення
показника
у ІІІ кварталі
х

тис. грн.

198718,2281

316942,9242

тис. грн.
тис. грн.

224067,964
80828,719

х

х

х

тис. грн.

16 900 840,17

17 344 186,78

тис. грн.
тис. грн.

3 357 487,92
3 268 091,35

3 854 104,05
3 693 203,06

х

х

х

тис. грн.

41 739 258,90

41 739 258,90

тис. грн.

10 796 115,59

10 871 632,67

тис. грн.

11 155 567,11

11 450 317,35

х

х

х

тис. грн.

11 155 567,11

11 450 317,35

тис. грн.

9 091 140,11

9 291 222,03

х

х

х

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 351-р.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 492-р.
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м. Київ
№
п/п

6.

6.1.

6.2.

ІНФОРМАЦІЯ
за показниками
підпорядкованими установами в
електронній системі закупівель3
Сума
коштів
за
договорами
укладеними
облдержадміністрацією,
її
структурними
підрозділами
та
підпорядкованими установами із
застосування електронної системи
закупівель
Сума
коштів
за
договорами
укладеними
облдержадміністрацією,
її
структурними
підрозділами
та
підпорядкованими установами без
застосування електронної системи
закупівель
Конкурентні
торги,
які
проводяться
облдержадміністрацією,
її
структурними підрозділами та
підпорядкованими установами3
І. Торги, що відбулись
Зростання
середньої
кількості
учасників торгів
Кількість учасників на 1 закупівлю
в системі Prozorro, у тендерах які
здійснені облдержадміністрацією,
її структурними підрозділами та
підпорядкованими установами
ІІ.
Торги,
які
оскаржені
3
учасниками в АМКУ
Частка задоволених скарг на тендер
АМКУ
Кількість скарг АМКУ на тендери,
які
здійснені
облдержадміністрацією,
її
структурними
підрозділами
та
підпорядкованими установами
Кількість задоволених скарг АМКУ
на
тендери,
які
здійснені

Одиниця
виміру

значення
показника
у ІІ кварталі

значення
показника
у ІІІ кварталі

тис. грн.

9 047 355,494

8 055 336,835

тис. грн

168 270

154 130

х

х

х

х

х

х

одиниць

2,05

2,08

х

х

х

одиниць

292

256

одиниць

79

52

3

Інформація сформована за допомогою публічного модулю BI (Business Intelligence) в системі Prozorro
(https://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis#view/pEh).
Доступ до зазначеної інформації є вільним. Слід звернути увагу, на можливі похибки/неточності/помилки,
оскільки цей інструмент не є офіційним (державним) та створений та підтримується на громадських засадах.
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м. Київ
№
п/п

ІНФОРМАЦІЯ
за показниками
облдержадміністрацією,
структурними
підрозділами
підпорядкованими установами

значення
показника
у ІІ кварталі

значення
показника
у ІІІ кварталі

х

х

х

одиниць

222

222

тис. грн

-773 281,0

-1 019 569,0

х

х

х

км
(кв. м)

км
(кв. м)

за результатами
осіннього
комісійного
обстеження
виявлено
недоліків
загальною
площею 13156 кв.
м (протяжність
вулиць з
недоліками
становить 276 км)
17 км
(292301 кв. м)

6,06 км
(102611 кв. м)

км
(кв. м)

15,58 км
(54709 кв. м)

13,95 км
(117045 кв. м)

її
та

Прибутковість(збитковість)
комунальних підприємств, що
належать до сфери управління
обласної,
Київської
чи
Севастопольської
міської
держадміністрацій
Кількість
комунальних
4
підприємств
Прибуток (збиток) комунальних
підприємств5

7.

Одиниця
виміру

Протяжність автомобільних доріг
загального
користування
місцевого значення6, на яких
проведено
капітальний
ремонт/реконструкцію
Протяжність автомобільних доріг
загального користування місцевого
значення6, що потребують ремонту,
реконструкції

8.

Протяжність автомобільних доріг
загального користування місцевого
значення6, на яких проведено
капітальний ремонт/реконструкцію
Протяжність автомобільних доріг
загального користування місцевого

Усього 380 комунальних підприємств. із них 149 в стадії припинення,1- АР Крим,8 не здійснюють діяльність.
222 –діючі.
5
Згорнутий показник
6
Під терміном «автомобільні дороги загального користування» мається на увазі «вулиці і дороги населених
пунктів»
4
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м. Київ
№
п/п

ІНФОРМАЦІЯ
за показниками
значення6, на яких проведено
поточний7 ремонт
Протяжність автомобільних доріг
загального користування місцевого
значення, на яких проведено
ямковий8 ремонт
Зростання (зниження) сумарної
потужності енергії, виробленої в
регіоні
з
використанням
альтернативних джерел енергії
Сумарна потужність енергії, що
вироблена
в
регіоні
з
використанням
альтернативних
джерел енергії

9.

Кількість дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, які влаштовані у
сімейні форми виховання
Кількість дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
Кількість дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, які влаштовані у
сімейні форми виховання
Створення опорних ЗНЗ
Кількість створених опорних ЗНЗ
Охоплення дітей віком 3-5 років
дошкільною освітою
Кількість дітей віком 3-5 років
Кількість дітей віком 3-5 років, що
охоплені дошкільною освітою
Кількість дітей з особливими
освітніми потребами, охоплених
інклюзивним навчанням
Кількість дітей з особливими
освітніми потребами
Кількість дітей з особливими
освітніми потребами, охоплених
інклюзивним навчанням

10.

11.

12.

13.

7
8

Одиниця
виміру

значення
показника
у ІІ кварталі

значення
показника
у ІІІ кварталі

км
(кв. м)

254,18 км
(109990,2 кв. м)

162,5 км
(65045,9 кв. м)

х

х

х

кВт

х

електричної
енергії - 17,582
кВт/год;
теплової енергії –
15125,591 Г кал
х

електричної
енергії - 17,582
кВт/год;
теплової енергії –
15125,591 Г кал
х

дітей

2373

2385

дітей

2152

2164

х
одиниць
х

х
х

х
х

дітей
дітей

103636
87365

103636
87572

х

х

х

дітей

12106

11563

дітей

993

1257

Під терміном «поточний ремонт» мається на увазі «поточний (середній) ремонт».
Під терміном «ямковий ремонт» мається на увазі «поточний (дрібний) ремонт».
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м. Київ
№
п/п

ІНФОРМАЦІЯ
за показниками

Охоплення учнів підвезенням до
ЗНЗ шкільними автобусами
Кількість учнів, що потребують
14.
підвезення
Кількість учнів, що потребують та
забезпечені підвезенням
Укладені декларації населення з
лікарем
15.
Загальна чисельність населення
Чисельність населення, які уклали
декларації з лікарем
Автономізація закладів охорони
здоров'я
другого
16.
(спеціалізованого) та третього
(високоспеціалізованого) рівнів
І етап
Підготовчий (кроки автономізації
медзакладів)
1. Реєстрація
закладу
як
комунального
некомерційного
підприємства
2. Матеріально-технічного
16.1. забезпечення9
3. Реєстрація всіх працівників в
електронній системі10
4. Переоформлення ліцензії
Кількість закладів охорони здоров'я
другого
(спеціалізованого)
та
третього (високоспеціалізованого)
рівнів
ІІ етап
Частка медзакладів області, що
повністю завершили автономізацію
Кількість закладів охорони здоров'я
16.2. другого
(спеціалізованого)
та
третього (високоспеціалізованого)
рівнів
Кількість закладів охорони здоров'я
другого
(спеціалізованого)
та

Одиниця
виміру
х

значення
показника
у ІІ кварталі
х

значення
показника
у ІІІ кварталі
х

учнів

56

65

учнів

31

28

х

х

х

тис. осіб
тис. осіб

2934,522
1814,041

2934,522
1884,571

х

х

х

х

х

х

одиниць

18

18

одиниць

-

-

одиниць

-

-

одиниць
одиниць

18
67

18
67

х

х

х

одиниць

85

85

одиниць

18

18

Неможливо здійснити розрахунок, оскільки не визначено відповідно до яких документів необхідно його
проводити (наказом Міністерства охорони здоров’я України табель оснащення затверджений не за всіма
видами надання медичної допомоги).
10
Показник неможливо розрахувати, оскільки наразі відсутній доступ у центральному компоненті e-health щодо
реєстрації лікарів вторинного та третинного рівнів.
9
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м. Київ
№
п/п

ІНФОРМАЦІЯ
за показниками

Одиниця
виміру

значення
показника
у ІІ кварталі

значення
показника
у ІІІ кварталі

х

х

146

146

28

28

х

х

778,748

778,748

225,558
(54,7%)

237,172
(85,2%)

х

х

-

-

-

-

х

х

83,558
тис. га
-

83,558
тис. га
-

третього (високоспеціалізованого)
рівнів,
що
завершили
автономізацію
х
Забезпечення роботи медичних
закладів в електронній системі
охорони здоров’я
Загальна
кількість
медичних одиниць
закладів
Загальна
кількість
медичних одиниць
закладів, що здійснюють роботу в
електронній
системі
охорони
здоров’я
х
Рівень охоплення щепленнями
відповідно
до
календаря
профілактичних
щеплень
в
Україні
Загальна чисельність населення, що тис. осіб
повинні
зробити
щеплення
відповідно
до
календаря
профілактичних щеплень в Україні
Чисельність населення, які зробили тис. осіб
щеплення відповідно до календаря
профілактичних щеплень в Україні
х
Прийняття
в
експлуатацію
об’єктів
незавершеного
будівництва комунальної форми
власності (довгобудів)11
Кількість об’єктів незавершеного одиниць
будівництва комунальної форми
власності (довгобудів)
Кількість об’єктів незавершеного одиниць
будівництва комунальної форми
власності (довгобудів) прийнятих в
експлуатацію
х
Рівень інвентаризації земель
регіону12
Загальна площа земель регіону
тис кв. км

17.

18.

19.

20.

Загальна
проінвентаризованих

площа тис кв. км
земель

Потребує визначення на законодавчому рівні поняття «Об’єкти незавершеного будівництва (довгобуди)
державної та комунальної форми власності»
12
Суб’єкт, відповідальний за надання даних, - Головне управління Держгеокадастру у м. Києві
11
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м. Київ
№
п/п

ІНФОРМАЦІЯ
за показниками

Одиниця
виміру

значення
показника
у ІІ кварталі

значення
показника
у ІІІ кварталі

х

х

1 469 033,59

1 469 033,59

664 765,50
399 178,48
х

442 859,22
311 374,60
х

-

-

-

-

х
1 407 169,9

х
1 394 106,25

х

х

4 496 285,31

2 762 949,12

0,0

0,0

регіону
х
Рівень використання коштів
дорожнього фонду передбачених
для
доріг
загального
користування
місцевого
значення,
вулиць
і
доріг
комунальної
власності
у
населених пунктах
Обсяг коштів передбачених на тис. грн
відповідний рік
Спрямовано асигнувань
тис. грн
Касові видатки
тис. грн
х
Покриття
території
області
спроможними ОТГ
Загальна площа території області
тис кв. км
Загальна
площа
створених тис кв. км
спроможних ОТГ
Кількість створених спроможних одиниць
ОТГ
х
Надходження плати за землю
Обсяг надходжень плати за землю тис. грн
до обласного бюджету
х
Кредиторська заборгованість по
заробітній платі працівників
бюджетних установ
Фонд оплати праці працівників тис. грн
бюджетних установ
Кредиторська заборгованість по тис. грн
заробітній
платі
працівників
13
бюджетних установ

21.

22.

23.

24.

13

За даними органів статистики

.
ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД ( ПІДПИСАНО
ЕЛЕКТРОННИМ ЦИФРОВИМ ПІДПИСОМ )
Сертифікат 33B6CB7BF721B9CE040000005A211E00F1BA5E00
Підписувач Поворозник Микола Юрійович
Дійсний з 24.01.2018 0:00 по 24.01.2020 0:00

Київська міська державна
адміністрація
Н4В!zВВO,(%8_О
002-1805 від 19.12.2019

