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Центр економічної стратегії – незалежний центр досліджень державної політики. Завдання ЦЕС – 
підтримка реформ в Україні з метою досягнення стійкого економічного зростання країни. Центр 
робить внесок у розробку стратегії економічного зростання України, здійснює незалежний аналіз 
найбільш важливих аспектів державної політики, а також працює над посиленням громадської 
підтримки реформ. Заснований у травні 2015 року. 

Наші принципи:  

• Економічна свобода (лібералізація, дерегуляція, приватизація)  

• Вільна та чесна конкуренція  

• Менша роль держави за підвищення її ефективності  

• Інформаційна прозорість та свобода слова  

• Верховенство права та захист приватної власності  

• Здорові та стабільні державні фінанси  

• Економіка, що створена на засадах знань. 

Для більш детальної інформації про ЦЕС просимо звертатися до Андрія Федотова, 
директора з комунікацій (тел.: (044) 492-7970, office@ces.org.ua).  

Також запрошуємо відвідати наш сайт www.ces.org.ua та слідкувати за нами у соціальних 
медіа facebook.com/cesukraine чи twitter.com/ces_ukraine. 

  

mailto:office@ces.org.ua
file:///F:/!_ANNA/ЦЕС/CFS/facebook.com/cesukraine
file:///F:/!_ANNA/ЦЕС/CFS/twitter.com/ces_ukraine
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Подяки 

Ми вдячні Сергію Круглику за всебічне сприяння цьому дослідженню. 
Також ми вдячні Оксані Колтик та Роману Когуту за цінні коментарі і зауваження 

 

Список скорочень 

АМКУ – Антимонопольний комітет України 

БТІ – Бюро технічної інвентаризації 

ГІОЦ – Головний інформаційно-обчислювальний центр 

ДКП – державне комунальне підприємство 

ДП – державне підприємство 

КК ОЖФ / КК з ОЖФ – Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

КК – комунальна корпорація 

КМДА – Київська міська державна адміністрація 

КМР – Київська міська рада 

КНП – комунальне некомерційне підприємство 

КО – комунальна організація / комунальне об’єднання 

КП – комунальне підприємство 

КУ – комунальна установа 

ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку 

ОПФ – організаційно-правова форма 

СВКП – Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство 

СКП – Спеціалізоване комунальне підприємство 

ТІ Україна – Трансперенсі Інтернешнл Україна/TI Ukraine 

УЗН – комунальне підприємство з утримання зелених насаджень 

ФДМУ – Фонд державного майна України 

ШЕУ – Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд 
на них  
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1. ГОЛОВНЕ 

Київ – найзаможніше та найбільше місто України, тому витрачає на комунальні підприємства значно 
більше бюджетних коштів, ніж інші міста. В 2020 році орієнтовна сума доходів КП Києва, яку вони 
отримали, виконуючи бюджетні замовлення, становила 5 млрд грн. На фінансування капітальних 
інвестицій через КП Києва витрачено 10,6 млрд грн, що становить 18,33% від обсягу виконаного за 
видатками бюджету Києва. Але 90% з цих 10,6 млрд було витрачено на 15 КП, серед яких як суспільно 
важливі КП – Київзеленбуд, Київпастранс, Київтеплоенерго, так і КП, що виконують функцію 
замовника на будівельні та інші роботи – через них кошти проходять «транзитом» і розподіляються 
між підрядниками. 

Станом на кінець 2020 року в Києві існує 128 діючих комерційних КП. Більшість з них є прибутковими, 
але ефективними їх назвати не можна, оскільки їх прибутки є дуже малими порівняно з ресурсами, 
задіяними для отримання цих прибутків. Додатково місто володіє часткою в 22 товариствах, в тому 
числі ПрАТ «Холдингова компанія “Київміськбуд”», ПрАТ «Київспецтранс», ПрАТ «Акціонерна 
компанія “Київводоканал”», АТ «Київгаз», ПрАТ «Компанія “Київенергохолдинг”» (яка володіє 
частками в інших міських товариствах). 

1.1. ПРОБЛЕМИ КИЇВСЬКИХ КП 

Наявність КП, що діють у невластивих секторах. Обґрунтуванням комунальної власності 
теоретично є наявність «провалів ринку» - коли підприємство є природною монополією або 
задовольняє суспільний інтерес, який не може задовольнити ринок. Натомість в Києві діє принаймні 
43 КП, що надають послуги у сферах, де наявні приватні компанії. Зокрема, районні автотранспортні 
підприємства, окремі КП сфери ЗМІ, культури і спорту; більшість інвестиційних і будівельних 
компаній; сервісні компанії районного підпорядкування; ринки: КП шкільного харчування; КП 
"Фармація"; а також КП структури Київавтодору, які не є балансоутримувачами доріг. Ще 18 КП 
виконують певні адміністративні функції виконавчого органу влади: в тому числі 3 іміджевих 
(наприклад, Київське інвестиційне агентство), окремі КП що здійснюють функцію замовника, 5 
сервісних КП (ЦОДР, Київреклама, Київекспертиза тощо), а також 4 КП, що організують ярмарки.  

Нестійкий фінансовий стан. Комунальні підприємства міста Києва – низькорентабельні і не можуть 
забезпечити себе власними доходами, потребуючи регулярних дотацій з міського бюджету та/ або 
виконуючи замовлення міської влади. Лише  у 12 зі 128 проаналізованих КП рентабельність активів 
перевищує 3%. 

Лише одне КП з Топ-15-ти одержувачів бюджетних коштів має високий рівень рентабельності, як в 
2020 році, так і в попередні роки – КП “Київкомунсервіс”. Решта з них або є збитковими (КП 
“Київпастранс”, КП “Київський метрополітен”, які ще є отримувачами великих дотацій на 
забезпечення беззбитковості), або мають майже нульову рентабельність. Найвищий абсолютний 
збиток мало КП “Київський метрополітен” (більше 1 млрд грн), проте його відносний рівень 
збитковості не є критичним (-2,3%).  

Більшість КП за звітністю є прибутковими (100 КП в 2020 році), проте у фінансовій звітності більшості 
з них ми бачимо завеликі суми операційного збитку, який потім перекривається іншими доходами – 
так КП виходить на невеликий прибуток. Проте якщо в приватному секторі така ситуація могла б 
свідчити про проблеми з основною діяльністю, то для комунальних підприємств причиною великих 
операційних збитків часто є сума амортизації, нарахована на безоплатно отримане від КМДА майно і 
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додана до операційних витрат. Ця ж сума амортизації відповідно до правил обліку відображається і в 
інших доходах і таким чином на прибуток не впливає.  

Недоліком такої політики є те, що не створюючи вимог і стимулів для КП збільшувати прибутковість і  
нарощувати рівень самофінансування, влада фактично бере на себе (на бюджет) задоволення 
капітальних потреб КП зараз і в майбутньому. А в умовах нестачі бюджетного фінансування 
комунальні підприємства мають ризик його недоотримати.  

Недостатня комунікація з клієнтами, постачальниками і засновником. З проаналізованих 128 
КП, близько половини (63) не мають веб-сайту. Оновлюють інформацію на власному сайті лише 44 
підприємства (34% від проаналізованих КП на час дослідження мали на сайті інформацію не старіше 3 
місяців). Хоча КП централізовано оприлюднюють фінансову звітність на порталі «Київаудит», 
відсутній механізм публічного стандартизованого звітування керівників КП та публічної оцінки 
виконання фінансових та нефінансових КРІ, окрім засідань балансової комісії два рази на рік і 
оцінювання керівника за шкалою «задовільно/незадовільно». 

Недостатня ефективність закупівель. При тому, що комунальні підприємства оперують, по суті, 
грошима міста, не всі роблять це прозоро. Не всі підприємства використовують Prozorro для 
здійснення закупівель – оскільки не вважають себе замовниками в розумінні закону.  

Щобільше, навіть ті, хто користується Prozorro, потребують додаткового навчання або зовнішнього 
контролю. Наприклад, КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського 
району м. Києва” намагалося закуповувати товари та послуги на основі критерію «місцевої 
локалізації», вписавши його у 101 тендер. При цьому рішення про застосування цього критерію було 
прийнято КМР лише в першому читанні в липні 2020 р., але відразу заблоковано Антимонопольним 
комітетом – і, по суті, не вступило в дію.  

Одні з найбільших КП Києва – КП «Київпастранс» та КП «Київтеплоенерго» протягом 2018-2020 рр. 
мали один з найвищих серед проаналізованих КП відсоток закупівель із висновками Держаудитслужби 
про наявність порушень. 

Окремі КП формально конкурують на тендерах, але фактично є основними постачальниками товарів 
чи послуг бюджетним установам, які могли б закупити їх в приватних компаній. Наприклад, заради 
перемоги районних КП шкільного харчування на тендерах, РДА йдуть і на включення 
дискримінаційних умов до документації, і на відхилення інших пропозицій, і на відміну торгів. 
Формально прибуткове КП «Фармація» забезпечує значну частку доходів завдяки закупівлям 
комунальних лікарень. 

Серед ТОП-15 КП за об'ємами фінансування з бюджету лише три (КП «Київський метрополітен», КП 
«Київбудреконструкція» та КП «Житлоінвестбуд-УКБ») протягом 2018-2020 рр. мали кращий, ніж в 
середньому в Prozorro загальний результат ефективності закупівель. Найгірші результати 
продемонструвало КП «Київкомунсервіс». 

Ризики корупції. Київські комунальні підприємства мають погану репутацію, адже регулярно 
фігурують у журналістських розслідуваннях та кримінальних справах про корупцію. Серед 128 КП, 
діяльність яких досліджувалася, за останні 4 роки 79 стали фігурантами публікацій, а 61 були 
фігурантами судових справ (кримінальне судочинство). Кейси, в основному, стосуються порушень у 
сфері закупівельної діяльності та виявлення схем розтрати і привласнення коштів громади. Лише 25 
КП провели хоч якусь роботу з визначення та мінімізації корупційних ризиків у своїй діяльності. 
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Реакцією на зловживання достатньо результативно займається Київаудит (Департамент внутрішнього 
фінансового контролю і аудиту): за результатами проведених аудитів (у тому числі і діяльності КП) у 
2018 році було виявлено фінансових порушень на загальну суму 445,3 млн грн, у 2019 році – 2,3 млрд 
грн, у 2020 році – 274,8 млн грн. Але, з огляду на значну кількість КП, департамент не має достатньої 
спроможності для відповідного контролю: з 2018 року аудит було проведено лише на 25 КП. 

Недосконала система призначення і звітування керівників, Близько третини комунальних 
підприємств, діяльність яких досліджувалася, за останні 4 роки змінювали директорів два чи більше 
разів. Причинами такої ситуації можуть бути як корупційні скандали, так і інші обставини. В будь-
якому разі, це погано впливає на стабільність роботи і розвиток підприємств.  

У 24 КП упродовж останніх 4 років довгий час керівниками були виконуючі обов’язки, а такі значущі 
КП, як «Інформатика», «Київзеленбуд» чи «Київтранспарксервіс», упродовж 2017-2020 рр. не мали 
повноцінного керівника більше 2,5 років. Така ситуація несе ризики невідповідності керівника 
займаній посаді, опортуністичної поведінки та відсутності прийняття стратегічних рішень щодо 
підприємства на користь короткострокових.  

Затягнута реформа корпоративного управління. Київська міська рада та КМДА з жовтня 2016 року 
намагаються запровадити механізм наглядових рад у найбільших комунальних підприємствах міста. 
Станом на квітень 2021 року ухвалені рамкові рішення та формально утворено наглядову раду лише в 
КП «Київтеплоенерго» (проте незалежні члени не обрані). Київські підприємства в муніципальній 
власності управляються не за керівними принципами ОЕСР, а в ручному режимі. В останні роки не 
здійснюється і приватизація конкурентних КП. 

1.2. РЕКОМЕНДАЦІЇ КМР І КМДА 

Заходи, які ми рекомендуємо в результаті дослідження, можна розділити на стратегічні і тактичні 
(короткострокові).  

Стратегічні заходи повинні бути спрямовані на зменшення портфелю КП у власності міста та на 
приведення управління тими компаніями, які залишаться, у відповідність до Керівних принципів 
управління державними підприємствами ОЕСР (корпоратизація та реформа корпоративного 
управління).  

Прийняти міську політику власності і регулярно переглядати її. Якщо міська влада прагне 
ефективно управляти міськими активами, вона має (на виконання Стратегії розвитку міста Києва до 
2025 року та законодавства, що зобов’язує місцеві органи влади розвивати конкуренцію) розробити і 
затвердити міську політику власності у комунальному секторі економіки та індивідуальні політики 
власності для кожного КП. Політика власності має містити чіткі вимоги до галузі, цілей і функцій 
кожного КП, яке залишається у власності міста. 

На основі політики власності міста провести «тріаж». Постійна комісія з питань власності і 
відповідні департаменти КМДА мають спільно з незалежними експертами розподілити міські КП за 
групами в залежності від того, чи потрібні вони у комунальній власності та в якій організаційно-
правовій формі. Варто сформувати стратегічне бачення портфеля підприємств у муніципальній 
власності, який би складався з невеликої кількості спроможних акціонерних товариств в окремих 
сферах (природні монополії і послуги загального економічного інтересу).  
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Максимально приватизувати КП і пакети акцій товариств, що діють на конкурентних ринках 
(в тому числі прибуткові, а не лише проблемні) та не засновувати нові. За оцінками, мінімум 50 
комерційних КП в різних сферах працюють на висококонкурентних ринках. 

Провести реорганізацію тих КП, які виконують адміністративні функції, дублюють функції одне 
одного та корпоратизацію структур КК «Київавтодор» та КО «Київзеленбуд» з публікацією 
консолідованої фінансової звітності.  

Залучити механізми публічно-приватного партнерства або створити дієві наглядові ради на тих 
підприємствах, що є природними монополіями або надають послуги загального економічного 
інтересу. Зокрема, рекомендується внести комплексні зміни в рішення Київради від 19 грудня 2019 
року №495/8068 "Про деякі питання управління підприємствами, які належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва": наділити наглядові ради реальними повноваженнями 
з призначення керівників КП і АТ у власності міста, запровадити прозорі і детальні практики обрання 
незалежних членів наглядових рад та встановити вимоги до їх кваліфікації тощо. 

Тактичні заходи мають на меті покращити керованість портфелем комунальних підприємств з боку 
засновника, створити умови для підвищення рівня ефективності існуючих КП та їх підзвітності міській 
владі і громадянам. 

Підвищення ефективності закупівель. Організувати системну роботу з учасниками ринку та 
вживати заходи  для залучення до участі в закупівлях КП  якомога більшої кількості учасників. Такими 
заходами можуть бути попередні ринкові консультації з учасниками ринку та запрошення їх до участі 
в процедурах закупівлі. Тому доцільною є розробка та затвердження Київською міською радою 
положення про проведення  попередніх ринкових консультацій та запровадження керівниками КП 
практики їх проведення.    

Київській міській раді не варто приймати рішень, що можуть бути пізніше визнані 
дискримінаційними щодо потенційних учасників процедур публічних закупівель. 

Оптимізація бюджетного фінансування. Міській владі варто запровадити розрахунок економічного 
ефекту від всіх бюджетних асигнувань в КП, і приймати рішення щодо виділення коштів комунальним 
підприємствам ґрунтуючись на показниках економічного ефекту. Варто розглядати можливість 
банківського кредитування замість отримання бюджетного фінансування. Також варто позбутися 
зайвого майна або використовувати все наявне майно для отримання доходу. 

Посилення інструментів запобігання  корупції. Потрібно внести зміни в Антикорупційні програми 
підприємств, враховуючи інформацію про вже виявлені корупційні правопорушення (завищення 
вартості робіт, невідповідність фактично виконаних робіт актам приймання передачі, укладення 
фіктивних договорів з метою виведення коштів з підприємства та їх подальшого привласнення, 
чисельні маніпуляції з тендерними процедурами, вимагання хабарів тощо). Для фактичної протидії 
корупції варто посилити спроможність «Київаудиту» з виявлення зловживань. Регулярна публікація 
всіх наявних даних щодо КП та керівників та їх щорічних звітів, в т.ч. у форматі відкритих даних, 
дозволять залучити громадську експертизу до неупередженого аналізу управлінських рішень. 

Вдосконалення системи призначень директорів. Рекомендовано розробити чітку прозору 
процедури відхилення кандидатів або прибрати з Положення про конкурсний відбір кандидатур на 
посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора економіки в місті Києві пункт про 
можливість відхилення міським головою обох кандидатів, запропонованих комісією. 
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Публічне звітування і КРІ для керівників. Варто запровадити обов’язок публікувати щорічний звіт 
про діяльність керівників КП за чіткою структурою; практику публічного звітування керівників; 
надавати оцінку їх діяльності на основі визначених наперед публічних КРІ.  Для керівників природних 
монополій та КП, що виконують соціальну функцію, в якості КРІ необхідно запровадити показники 
рентабельності за витратами, окупності капіталовкладень, показники платоспроможності, 
оборотності активів,  разом з натуральними показниками. Також систему КРІ варто прив’язати до 
показників ефективності закупівель.  

Вдосконалення управління КП «Київтеплоенерго». Компанія має отримати професійну наглядову 
раду та інші елементи корпоративного управління відповідно до Керівних принципів ОЕСР задля 
подальшого успішного залучення інвестицій та продовження співпраці з міжнародними фінансовими 
організаціями. 
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2. ВСТУП 

У цій записці Центр економічної стратегії продовжує серію досліджень, присвячених комунальній 
власності. У 2020 році ЦЕС виконав дослідження впливу фінансування комунальних підприємств на 
конкуренцію та дослідження КП в обласних центрах.  

Якщо попередні дослідження передусім мали на меті надати рекомендації органам центральної влади, 
цього разу ми поставили перед собою завдання дослідити комунальні підприємства столиці України 
та надати рекомендації щодо покращення управління ними та урядування портфелем КП на рівні 
міста. 

У рейтингу прозорості від ТІ Україна Київ перебуває на 13-й сходинці (68,2 балів зі 100), у рейтингу 
підзвітності – на 6-й позиції (19 балів зі 100). Складовою частиною обох рейтингів є й оцінка 
комунальних підприємств. У цій сфері, на жаль, жодне українське місто не є «еталоном», а Київ 
перебуває на 8-й позиції за прозорістю КП і на 11-й – за підзвітністю (щоправда, заробити бали Києву 
«допомогла» наявність великих акціонерних товариств у власності – там діють наглядові ради та 
вищий рівень розкриття інформації).1 

Київ – заможне місто. Доходи міського бюджету в 2021 році заплановані в сумі близько 67 млрд грн – 
це як у Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі і Запоріжжі разом узятих.2 Навіть з урахуванням специфіки 
Бюджетного кодексу (щодо статусу столиці), Київ має фінансовий ресурс для розвитку конкуренції в 
усіх можливих сферах господарювання замість утримання комунальних підприємств. Тим паче, що 
підтримувати конкуренцію місцеві органи влади зобов’язує Господарський кодекс.3 

Також Київ – це місце зосередження найкращої експертизи. Прикладами, коли міська влада генерує 
чи запроваджує кращі практики, є ефективна робота Департаменту фінансового контролю і аудиту, 
використання системи публічних закупівель тощо.  

В Києві сконцентрована велика кількість організацій, що купують товари та послуги за кошти 
державного бюджету. Це центральні органи влади, військові частини тощо. За наявності великої 
кількості приватних компаній у висококонкурентних сферах господарювання – багато послуг 
постачаються на таких засадах комунальними підприємствами. 

Інколи наводяться дані, ніби в Києві діє близько 1900 комунальних підприємств. Це не зовсім так. Хоча 
Департамент комунальної власності оприлюднює зведені результати діяльності саме такої кількості 
суб’єктів (1910), госпрозрахункових суб’єктів в місті 444. З них комерційних КП – 128. Решта – це 
суб’єкти у стані припинення, некомерційні КП (в основному лікарні) та комунальні установи, 
організації і заклади, що фінансуються з бюджету і не мають такої господарської і фінансової 
автономії, як КП.  

Водночас місто Київ має корпоративні права у 22 активних господарських товариствах, які у цю 
загальну статистику не потрапляють. У 9 з них Київ володіє мажоритарним пакетом акцій. Серед них 
ПрАТ «Компанія “Київенергохолдинг”», ПрАТ «Київспецтранс», АТ «ХК Київміськбуд».  

 
1 Портал прозорості міст. 2020. https://transparentcities.in.ua/city/kyiv  
2 Слово і діло. 2021. Місцеві бюджети: доходи та витрати обласних центрів у 2021 році. 
https://www.slovoidilo.ua/2021/01/13/infografika/finansy/miscevi-byudzhety-doxody-ta-vytraty-oblasnyx-centriv-2021-roczi  
3 Господарський кодекс України | LIGA:ZAKON (ligazakon.net) ЛІГА-Закон. 2003. Господарський кодекс 
України.https://ips.ligazakon.net/document/view/T030436?an=2506&ed=2021_04_15 

https://transparentcities.in.ua/city/kyiv
https://www.slovoidilo.ua/2021/01/13/infografika/finansy/miscevi-byudzhety-doxody-ta-vytraty-oblasnyx-centriv-2021-roczi
https://ips.ligazakon.net/document/view/T030436?an=199&ed=2021_02_03
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В цій аналітичній записці ми поставили за мету проаналізувати діяльність комерційних КП міста 
Києва, виокремити системні проблеми в управлінні ними та сформувати рекомендації, які 
допоможуть їх вирішити на тактичному і стратегічному рівнях. 

3. МЕТОДОЛОГІЯ 

Ми проаналізували діяльність 128 комунальних комерційних підприємств міста Києва. Відбір 
здійснювався за такими ознаками: 

• Організаційно-правова форма «комунальне унітарне підприємство» або об’єднання таких 
підприємств (комунальне об’єднання, комунальна корпорація). 

• Не має статусу «некомерційне» (зазвичай некомерційними є медичні заклади, що були 
реорганізовані з комунальних установ у «комунальні некомерційні підприємства» у зв’язку з 
медичною реформою, та окремі заклади культури і освіти). 

• Не перебуває в процесі припинення станом на 1 січня 2021 року, а отже здійснює діяльність та 
подає фінансову звітність. 

• Є власністю територіальної громади міста Києва (органом управління при цьому можуть бути 
структурні підрозділи КМДА, районні адміністрації та апарат КМР). 

• Не є комунальною установою, організацією чи закладом за організаційно-правовою формою 
(наприклад, як окремі парки, які зареєстровані як установи, але подають фінансову звітність 
підприємств). 

Комунальне унітарне підприємство – це окремий суб’єкт господарювання, який має 
переважне право на комерційну діяльність, що насамперед спрямована на отримання ним 
прибутку. Комунальна власність надається таким підприємствам на праві господарського 
відання. Закон надає керівнику повноваження самостійно затверджувати штатний 
розклад, відкривати рахунки в банківських установах, приймати поточні рішення в межах 
повноважень, визначених статутом. КП мають самостійні фінансові баланси, їхні рахунки 
не об’єднуються з бюджетними рахунками органів місцевого самоврядування. Вони 
розпоряджаються майном на праві оперативного управління (комунальне некомерційне 
підприємство) або господарського відання (комунальне комерційне підприємство).  

Таким чином, предметом дослідження стали ті підприємства, статутним завданням яких є отримання 
прибутку (через відсутність статусу некомерційного), частка якого за рішенням місцевої ради може 
бути відрахована до бюджету. Досліджувані нами 128 КП мають найбільшу вартість активів (Рисунки 
1, 2). 
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Рисунок 1. Кількість і балансова вартість досліджуваних КП (не включаючи господарські 
товариства) по відношенню до загальної кількості і балансової вартості комунальних 
підприємств, установ і організації м. Києва  

 

Джерело: Департамент комунальної власності м. Києва  

Особливу увагу ми звернули на 15 КП, які отримали найбільше бюджетне фінансування у 2020 році 
(Рисунок 2).  

Ми аналізували КП в розрізі видів діяльності (за основним КВЕДом) та органу управління. Також ми 
розподілили підприємства на умовні групи за напрямком діяльності. Класифікація наведена в Додатку 
1. 

Враховуючи значну різницю досліджуваних КП за розміром, галуззю, значенням для громади міста, 
ми зосередились на аналізі 5 аспектів: 

1. Фінансове здоров’я. Ми здійснили аналіз фінансової звітності та фінансових планів КП за 2017-
2020 рр. Ознайомитись з фінансовими показниками проаналізованих нами КП у формі 
дашборда можна:за посиланням: https://bit.ly/3fjTSjU  

2. Закупівельна діяльність. Ми проаналізували, наскільки ефективно комунальні підприємства, 
що є замовниками, проводили публічні закупівлі через систему Prozorro у 2018-2020 рр. Також 
ми сформували рейтинг ефективності закупівельної діяльності київських КП. 

3. Корупційні ризики. Державні і комунальні підприємства є джерелом корупції. Ми узагальнили 
наявні судові і журналістські розслідування та реакцію на них КМДА, КМР і самих КП. 

4. Вплив на конкуренцію. Діяльність комунальних підприємств може мати негативний вплив на 
конкуренцію. На основі інформації АМКУ про розслідування антиконкурентних практик та 
надання державної допомоги КП, ми описали основні інструменти та приклади такого впливу. 
Також ми оцінили, які КП діють на конкурентному ринку та не мають унікальної суспільної 
цінності. 

5. Управління. Ми проаналізували практики призначення керівників комунальних підприємств 
міським головою, спроби створення наглядових рад, практики ліквідації і приватизації КП.  

В дослідженні ми використовуємо інформацію з відкритих джерел – КМР, КМДА, YouControl, 
bi.prozorro тощо. Висновки базуються в тому числі на Керівних принципах корпоративного управління 

https://bit.ly/3fjTSjU
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державними підприємствами ОЕСР – вони також можуть бути застосовані до комунальних 
підприємств.  

Розділ «Застосовність», Керівні принципи корпоративного управління державними 
підприємствами ОЕСР: «Можна керуватися наступним принципом: юридичні особи, що 
виконують функцію власності на підприємства на субнаціональному рівні системи 
державного врядування, мають прагнути імплементувати якомога більше рекомендацій із 
тих, що запропоновані в Керівних принципах»4 

4. ФІНАНСОВЕ ЗДОРОВ’Я 

Комунальні підприємства Києва відповідно до своєї організаційно-правової форми могли б виступати 
потужним джерелом доходів міського бюджету, перераховуючи до бюджету як податок на прибуток, 
так і частину чистого прибутку. Натомість разом з бюджетними установами та організаціями половина 
київських КП є реципієнтами бюджетних коштів. Вони отримують фінансування капітальних видатків, 
маючи при цьому вкрай низький рівень самофінансування, і  формують свої доходи за рахунок 
бюджетних коштів, надаючи послуги громаді. Серед 128 підприємств 67 КП формують більше 50% 
доходів з міського бюджету, відповідно 63 КП заробляють самостійно, або за мінімальною участю 
бюджетних замовлень.  

Два КП зі 128 з нашої вибірки протягом досліджуваного періоду були донорами для бюджету Києва і 
перераховували частину своїх доходів до міської казни: КП “Київреклама” та КП 
“Київтранспарксервіс”.  

В середньому близько 35% операційних доходів київських КП сформовано за рахунок бюджетних 
коштів. У 2020 році орієнтовна сума доходів КП Києва, яку вони отримали, виконуючи бюджетні 
замовлення, становила 5,5 млрд грн5. У КП, що належать до структури КК «Київавтодор», КП сфери 
благоустрою, засобів масової інформації доходи на 80% формуються з бюджету Києва, у найбільших 
транспортних КП – в середньому на 60-65%.  

Щодо фінансування капітальних потреб, то в 2020 році з бюджету на потреби громади через КП Києва 
було виділено 10,6 млрд грн, що становить 18,33% від обсягу виконаного за видатками бюджету Києва6. 
І це лише сума фінансування 62 із 128 КП, проаналізованих в цьому дослідженні, тоді як загальна 
кількість бюджетних установ, організацій і закладів Києва становить 1910. Прикметно, що 90% з цих 
10,6 млрд грн  було витрачено лише на 15 КП (див. Рисунок 2). Зауважимо, що ця сума може не 
враховувати товари і послуги, поставлені КП в рамках публічних закупівель чи звітування у Прозорро 
(детальніше про це в Розділі 5). До того ж, 11 КП з ТОП-15-ти ще й отримують більше 50% доходів за 
рахунок бюджетних коштів, тобто вони фактично повністю утримуються з бюджету міста. КП 
«Київтеплоенерго», «Київкомунсервіс», «Спецжитлофонд» та  «Київбудреконструкція» отримують 
доходи без участі бюджету. 

 

 
4 OECD (2019), Керівні принципи ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності, 
Редакція 2015 року, OECD Publishing, Paris, Https://Doi.Org/10.1787/9789264312906-Uk   
5 Без врахування ПДВ 
6 Офіційний веб-сайт КМДА. 2019. Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста 
Києва на 2020 рік» https://kmr.ligazakon.net/document/mr191187$2020_12_22  

https://doi.org/10.1787/9789264312906-uk
https://kmr.ligazakon.net/document/mr191187$2020_12_22
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Рисунок 2. ТОП 15 КП за отриманим бюджетним фінансуванням в 2020 р., млн грн  

 

Джерело: фінансова звітність підприємств 

4.1. МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ 

Майновий стан більшості КП можна вважати задовільним, оскільки протягом досліджуваного періоду 
загалом спостерігається позитивна динаміка в нарощуванні й оновленні матеріальної бази. Проте КП, 
що входять до ТОП 15 отримувачів бюджетних коштів, мали суттєві розбіжності в звітних даних щодо 
активів за роками. Рівень зношеності основних засобів у середньому становить 61,2%. Зазначимо, що 
цей рівень і його динаміка відповідає загальному рівню зносу в цілому по країні.7  

Аналіз майнового стану за видами діяльності та окремими КП наведений у Додатку 2.  

Динаміка доходів київських КП загалом  є  позитивною: пандемія негативно вплинула на доходи лише 
невеликої кількості КП. Прикметно, що рівень доходів не є критерієм розподілу бюджетного 
фінансування. 

Загальні тенденції щодо доходів комунальних підприємств такі:  

• За період 2017-2020 рр. негативну динаміку доходів загалом мали лише керуючі компанії з 
управління житлового фонду. 

 

7 Державна Служба Статистики України. 2016. Наявність і стан основних засобів за видами економічної діяльності (КВЕД-2010) 
за 2016 рік. https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/ibd/nsoz/nsoz16_u.htm 

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/ibd/nsoz/nsoz16_u.htm


Що робити Києву з комунальними підприємствами? 16 
 

• В 2020 році негативна динаміка доходів була у більшості транспортних КП (окрім КП структури 
Київавтодору), будівельних компаній, КП у сфері шкільного харчування, КП у сфері медіа, 
культури і спорту та у орендаторів комунального майна (КП «Київжитлоспецексплуатація») 

• У решти КП динаміка доходів позитивна, з високими темпами зростання. Загальна сума 
доходів в 2020 р. – 34 млрд грн, 48% з яких – доходи КП «Київтеплоенерго». 

• Лише 6 КП з ТОП 15 отримувачів бюджетних коштів є серед ТОП 15 КП з максимальними 
доходами (Рисунок 3). Проте КП «Київбудреконструкція» та КП «Солом’янка-сервіс», які також 
входять до ТОП 15 отримувачів бюджетних коштів, перебувають серед ТОП 15 КП з 
найнижчими доходами від операційної діяльності (Рисунок 4). 

• У складі найбільших отримувачів доходів «Київпастранс» та «Київський метрополітен» 
отримують бюджетні дотації на забезпечення беззбитковості у розмірі близько 65% від суми 
доходу, отриманого за надання послуг. 2 КП структури «Київатодору»: «Київміськсвітло» та 
«Київавтошляхміст» формують більше 50% своїх доходів за рахунок бюджету. Решта 
найбільших за доходами КП заробляє їх самостійно. 

• 44 КП з нашої вибірки не отримують доходів за рахунок коштів  бюджету і при цьому не 
отримують бюджетного фінансування інвестицій на регулярній основі (Додаток 8). 

Рисунок 3. ТОП 15 КП за рівнем доходів у 2017-2020 рр., млн грн

 

Джерело: фінансова звітність підприємств 
Червоним виділені КП, які формують доходи за рахунок бюджету 
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Рисунок 4. 15 КП з найнижчими доходами в 2017-2020 р., тис. грн 

  

Джерело: фінансова звітність підприємств, 
Червоним виділені КП, які формують доходи за рахунок бюджету 

Аналіз доходів КП за видами діяльності та окремими КП наведений у Додатку 3.  

4.2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ  

Аналіз формування прибутку показав такі загальні закономірності: більшість КП є прибутковими (100 
КП в 2020 році), проте, порівняно із залученими ресурсами, розміри цього прибутку здебільшого є дуже 
малими. Загальна динаміка прибутковості погіршилась у 2020 році. Підприємствами з найвищими 
сумами прибутку є КП у сфері обслуговування житлового фонду, проте на практиці, за інформацією 
КМДА, прибуток такого КП формується за рахунок ненадання або часткового надання комунальних 
послуг, плату за які було отримано. В 2020 році третім КП за розміром чистого прибутку стало КП 
«Київтеплоенерго», тоді як у 2018 році це КП зазнало 1 млрд грн збитку. Зауважимо, що в інших 
обласних центрах КП з теплопостачання зазвичай є проблемними і генерують збитки. КП з найвищою 
величиною збитку – «Київський метрополітен».  

Незважаючи на більшість прибуткових КП, сукупний фінансовий результат у 2020 році є негативним: 
- 1,093 млрд грн. При цьому загальна сума чистого прибутку прибуткових КП становить 207 млн грн, а 
загальна сума збитків збиткових КП – 1,3 млрд. Лише 4 КП з найбільших отримувачів коштів бюджету 
є серед Топ-15 КП за максимальним прибутком.  

Відповідно до звітності, переважна більшість КП мають досить великий операційний збиток, а 
відносно невелика сума чистого прибутку утворюється завдяки іншим доходам: це, зокрема, може 
бути списання кредиторської заборгованості і сума амортизації безкоштовно отриманих активів. Ця 
ж сума амортизації також фігурує і у операційних витратах КП і відповідно створює цей збиток. Таким 
чином, чистий прибуток КП по факту відрізняється від операційного лише величиною податку, а 
великі суми операційного збитку по суті є особливостями обліку. 
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Рисунок 5. Топ-15 КП за чистим прибутком у 2017-2020 рр., тис. грн

Джерело: фінансові звіти підприємств  
КК з ОЖФ – керуюча компанія з обслуговування житлового фонду  

Аналіз формування прибутку за видами діяльності та окремими КП наведений у Додатку 4. 

4.3. АНАЛІЗ СТАНУ ФІНАНСУВАННЯ КОМУНАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

Особливістю фінансової звітності КП Києва є те, що рівень самофінансування КП дуже низький і в 
середньому не досягає 1% в структурі загальних джерел фінансування КП. Переважна більшість КП 
не відображає в балансі окремим рядком всієї частки прибутку, який капіталізується, тому 
зробити точний висновок про рівень самофінансування КП складно. Кошти міського бюджету, 
що використовуються на фінансування капітальних потреб, відображаються в рядках «Зареєстрований 
(статутний) капітал», «Додатковий капітал», динаміку яких проаналізовано нижче.  

Протягом 2017-2020 років лише у 9 КП відбулося поповнення статутного капіталу. Понад 90% 
фінансування на капітальні потреби відбувається у формі додаткового капіталу, що певним чином 
звужує відповідальність власника КП. Загальний приріст по вкладеному капіталу (зареєстрований та 
додатковий) за 2020 рік склав 1,8  млрд грн по всіх КП, при цьому  в 2020 році КП отримали з бюджету 
на фінансування капітальних інвестицій більше 10 млрд грн. У будівельних КП бюджетне 
фінансування вкладається в будівельні об’єкти, а по завершенню будівництва об’єкти передаються в 
експлуатацію місту і списуються з балансу. Але серед отримувачів бюджетних коштів на поповнення 
капіталу присутні не лише будівельні КП.  

9 КП на кінець 2020 року мали від'ємне значення власного капіталу, що свідчить про високу 
ймовірність банкрутства. Це, зокрема, і КП «Інженерний центр», який є серед ТОП 15 отримувачів 
бюджетного фінансування. Протягом 2017-2020 років жодне КП не перерахувало чистий прибуток у 
бюджет м. Києва. Відрахування у розмірі 20% від чистого прибутку мають початися в 2021 році на 
підставі рішення КМР.8 

 
8 Офіційний веб-сайт КМДА. 2019. Рішення Київської міської ради №24/24 від 24.12.2020 «Про бюджет міста Києва на 2021 
рік» (Додаток 14). https://kmr.gov.ua/sites/default/files/24-24.pdf  
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Серед 61 КП - отримувачів доходів без суттєвої участі бюджету, 44 КП не отримують і бюджетного 
фінансування на регулярній основі (список КП в додатку 8). Тобто вони функціонують майже як 
підприємства приватного сектору, хоча можуть бути постачальником послуг суб’єктам структури 
КМДА. Серед них КП «Фармація», КП шкільного харчування, житлово-комунальні КП, ринки та 
організатори ярмарків тощо. 

Аналіз стану фінансування КП за видами діяльності і окремими КП наведено в Додатку 5. 

4.4. АНАЛІЗ КОЕФІЦІЄНТІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ  

Аналіз фінансових коефіцієнтів проводився за такими групами: ліквідність і платоспроможність, 
структура капіталу (фінансова стійкість), ефективність використання активів (ділова активність), 
майновий стан та рентабельність. Незважаючи на високий ступінь коливань всіх фінансових 
коефіцієнтів, можна відзначити певні спільні риси, властиві більшості КП.  

1. Низька рентабельність активів, власного капіталу та продажів 

Рентабельність підприємства є індикатором ефективності використання ресурсів, політики збуту, 
ефективності управління витратами. Системно низька рентабельність КП свідчить про порушення або 
навіть відсутність основного принципу функціонування підприємства в ринковій економіці – 
максимізацію прибутку, і робить КП подібним до неприбуткової організації. З іншого боку, це може 
свідчити про свідоме завищення витрат з метою мінімізації податкових виплат і виплат засновнику 
(місту). Ключовим індикатором успішного інвестування коштів у підприємство є зростання 
рентабельності. Якщо такого зростання не відбувається, інвестовані кошти фактично «проїдаються», 
що спричинить у майбутньому ще більші потреби в інвестуванні. 12 зі 128 проаналізованих КП мають 
високий рівень рентабельності активів (вище 3%). 

Лише одне КП з ТОП 15 одержувачів бюджетних коштів має високий рівень рентабельності як у 2020 
році, так і в попередні роки – КП «Київкомунсервіс» (Рисунок 6). Решта реципієнтів або є збитковими 
(КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен»), або мають майже нульову рентабельність. Так, 
КП «Київтеплоенерго» мав у 2020 році рентабельність активів на рівні 0,05%, рентабельність активів у 
КП «Київбудреконструкція» в 2020 році становила менше 0,0001%, у КП «Київавтодор» – 0,04%. 

Рисунок 6. КП з найбільшою рентабельністю активів, 2020 р. 

Джерело: фінансові звіти підприємств 
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Шість КП з найвищим рівнем рентабельності не є отримувачами бюджетних коштів і не заробляють 
свої доходи за рахунок виконання бюджетних замовлень: КП «Екологія», «Оболонь-Інвестбуд», 
«Профдезінфекція», «Дарницький медичний центр», «Фармація», «Світоч». Зазначимо, що всі ці КП 
працюють на конкурентному ринку. 

Найвищий абсолютний збиток мало КП «Київський метрополітен» (більше 1 млрд грн), проте його 
відносний рівень збитковості (-2,3%) не є критичним. Набагато більш збитковими є активи невеликих 
підприємств (Рисунок 7). 

Рисунок 7. КП з найнижчою рентабельністю активів, 2020 р.

  

Джерело: фінансові звіти підприємств 

2. Повільна оборотність активів 

Невисока ділова активність проявляється у повільній оборотності активів (відношення чистого доходу 
до середньорічної суми активів). Тобто це означає, що для такого обсягу майна, яке є в розпорядженні 
КП, його рівень доходів є замалим, отже майно використовується неефективно. 48 КП, або 36% від 
проаналізованих, мають показник оборотності нижче 0,5 (значення залежить від галузі, показник від 
0,75-0,8 і вище є нормальним, позитивною є тенденція до зростання).  

Рисунок 8. Розподіл КП за оборотністю активів, 2020 р.  
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За період 2017-2020 рр. спостерігається суттєве підвищення оборотності у керуючих компаній, що 
пов’язано з виведенням активів з балансу, а також у невеликих КП, що пов’язано з незначним обсягом 
активів. 

3. Значна кількість КП з низькими показниками платоспроможності  

Група керуючих компаній, КП структури «Київавтодору», деякі УЗН мають доволі високу ліквідність, 
тоді як більшість транспортних підприємств та підприємств сфери медіа, культури і спорту є 
неплатоспроможними. У 2020 році 29 КП мали надлишок ліквідності, 22 КП мали поточну ліквідність 
у межах норми (від 1,5 до 2,5), 48 КП перебували у стані поточної неплатоспроможності.  

4. Значна кількість КП з ризикованою структурою капіталу  

35 КП мають невисоку частку власного капіталу, 9 КП мають від’ємний власний капітал, тобто їх 
заборгованість перевищує розмір їх активів. Від’ємний власний капітал мають невеликі КП, що не є 
природними монополіями (зокрема, це КП «Центр обслуговування споживачів Шевченківського 
району», КП “Позняки - Інвест - УКБ Дарницького району м. Києва”, КП "Міськпаливо", КП "Школяр" 
Солом’янської РДА, КП «Інженерний центр, КП "Шкільне",  КК "Центр комунального сервісу", КП 
’’Радіостанція ’’Голос Києва’’). 

5. Високий рівень зношеності необоротних активів 

Середній рівень зношеності необоротних активів – на рівні 61%; утім, це відповідає середньому рівню 
по країні. 

6. Дуже низький рівень самофінансування 

КП формують резерви з чистого прибутку, проте частка цих резервів у фінансуванні КП є мізерною – 
на рівні 1%. 

Узагальнення показників фінансового стану КП, що входять до ТОП 15 отримувачів бюджетних 
коштів, наведено в Додатку 6. 

4.5. ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Загалом серед київських КП немає великих підприємств у кризовому фінансовому стані. У формі 
малого підприємства зареєстроване 21 КП, з яких у кризовому стані перебуває КП «Інженерний центр», 
що є одним з найбільших реципієнтів бюджетних коштів та формує всі доходи за рахунок бюджету. 
«Метрополітен» і «Київпастранс» перебувають під загрозою фінансової кризи, проте завдяки 
дофінансуванню зберігають стан на межі кризового. Найбільш ефективними серед великих і середніх 
КП є КП «Київкомунсервіс», «Фармація», «Центр публічної комунікації та інформації», 
«Київтеплоенерго» (в 2020 році), “Київреклама», «Радіостанція “Голос Києва”», «Профдезінфекція», 
«Промінь», «Київекспертиза». Серед малих КП ефективними є КП «Світоч», КП «Міський магазин». Як 
видно зі списку, окрім двох КП, що надають послуги загального економічного інтересу 
(Київтеплоенерго та Київкомунсервіс), решта КП працюють на конкурентному ринку або виконують 
адміністративні функції.  

Підприємствам, що не отримують або обмежено отримують доходи з міського бюджету, варто: 
розширювати дохідну базу; самостійно шукати можливості диверсифікації доходів від операційної і 
неопераційної діяльності; запровадити управлінський облік і вести контроль витрат з метою 
максимізації прибутку; стежити за тим, щоб приріст доходів перевищував приріст собівартості, що 
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надасть можливість мультиплікативного зростання прибутку і усуне необхідність дофінансування; 
позбутися зайвого майна або використовувати все наявне майно для отримання доходу; проводити 
закупівлі через тендерні процедури з метою економії; доцільно розглядати можливості банківського 
кредитування замість отримання бюджетного фінансування, оскільки кредити покращують фінансову 
дисципліну і спонукають до підвищення ефективності діяльності; підприємствам, що формують 
доходи на базі тарифів, слід відстежувати платоспроможність та посилити контроль за розрахунками 
з дебіторами.  

Для підприємств, чиї доходи на понад 50% формуються з бюджетних коштів і які мають об’єктивні 
обмеження у зростанні доходів та / або надають послуги загального економічного інтересу, вкрай 
важливим є створення умов з боку КМДА та органу управління для обмеження перевитрат наданих 
коштів (що призводить до мінімізації прибутків і навіть до збитковості). Тому для таких підприємств 
є першочерговою необхідністю проводити закупівлі тільки через Прозорро, здійснювати періодичні 
аудити ефективності на постійній основі,  впроваджувати системи мотивуючих та штрафних KPI. 

Для підприємств, що функціонують на конкурентних ринках і не обмежені в можливостях отримання 
прибутку, серед показників KPI мають бути показники рентабельності (рентабельності продажів, 
рентабельності активів). Для природних монополій та КП, що виконують соціальну функцію, варто 
запровадити разом з натуральними показниками показники рентабельності за витратами, окупності 
капіталовкладень, платоспроможності, оборотності активів. Надане бюджетне фінансування має 
призводити до зростання ефективності КП, а не до скорочення доходів і зростання збитків. Міській 
владі варто запровадити розрахунок економічного ефекту від усіх бюджетних асигнувань у КП і 
приймати рішення щодо виділення коштів комунальним підприємствам, ґрунтуючись на показниках 
економічного ефекту. 

Варто продовжити процес припинення діяльності КП і розглянути доцільність  реорганізації чи 
ліквідації тих підприємств, які працюють на конкурентному ринку і не мають суспільного значення, а 
також тих КП, що протягом тривалого періоду демонструють скорочення обсягів діяльності: КП 
«Міськпаливо», підприємства групи капітального будівництва, районні КП та служби замовника, 
зокрема КП «Центр маркетингу Шевченківського району», КП «Світоч», КП «Промінь», КП «Поділ-
Нерухомість», КП «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району», КП «Агентство з 
обслуговування театральної та концертної діяльності».  

5. ЗАКУПІВЛІ 

Ефективність закупівельної діяльності комунальних підприємств має суттєвий вплив на якість послуг 
і робіт, які отримує громада. Ефективна закупівельна діяльність сприяє зростанню рентабельності КП, 
оскільки призводить до економії собівартості наданих послуг. У зв’язку з цим здійснення закупівель 
на конкурентних засадах з дотриманням принципів недискримінації, прозорості, максимальної 
економії та ефективності є важливою складовою діяльності комунальних підприємств. У цьому розділі 
проаналізуємо основні показники ефективності публічних закупівель тих комунальних підприємств, 
щодо яких наявні дані в модулі бізнес-аналітики Prozorro. 

5.1. ВИКОРИСТАННЯ РROZORRO КОМУНАЛЬНИМИ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ  

Комунальні підприємства як юридичні особи, що забезпечують потреби територіальної громади 
відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), зобов’язані використовувати 
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Prozorro для здійснення закупівель та оприлюднювати інформацію про укладені договори. Ця вимога 
стосується, в тому числі, підприємств-монополістів, які здійснюють свою діяльність в окремих сферах 
господарювання, визначених Законом. Виняток складають підприємства, які здійснюють свою 
діяльність на промисловій чи комерційній основі. Такі підприємства не зобов’язані використовувати 
Prozorro, але можуть здійснювати конкурентний відбір постачальників на добровільних засадах та 
мають звітувати на Prozorro про укладені ними договори відповідно до положень Господарського 
кодексу України.  

В 2016 р. Київська міська рада з метою підвищення ефективності публічних закупівель прийняла 
рішення «Про здійснення публічних закупівель у місті Києві» № 08/231-3901/ПР. Рішення передбачає 
використання Prozorro під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг очікуваною вартістю від 
3 тис. грн до порогових значень, передбачених Законом, підприємствами, заснованими на 
комунальній власності територіальної громади міста Києва. 

Зі 128 комунальних підприємств вибірки в електронній  системі закупівель Prozorro зареєстровані 117 
КП. Кількість підприємств, які використовували Prozorro для здійснення конкурентних закупівель та 
оприлюднення звітів про укладені договори, становила в 2018 році 106 підприємств, у 2019 – 108 
підприємств, у 2020 – 105 підприємств.  

Розподіл комунальних підприємств за категоріями (замовники, замовники в окремих сферах 
господарювання, не замовники) протягом 2018-2020 рр. змінювався. Так, кількість комунальних 
підприємств, які відносили себе до юридичних осіб, які не є замовниками в розумінні Закону, проте 
здійснювали конкурентний відбір постачальників на Prozorro та оприлюднювали інформацію про 
укладені договори, за досліджуваний період зменшилась з 11 підприємств в 2018 році, до 5 в 2019 році 
та 4 у 2020 році (Додаток 7). 

До переліку КП-замовників в окремих сферах господарювання протягом 2018-2019 рр. входило 5 КП, 
у 2020 р. до цієї категорії себе не віднесло СВКП «Київводфонд». Нижче наводимо перелік КП-
замовників у окремих сферах господарювання: 

• КП «Київський метрополітен»   
• КП «Київпастранс»  
• КП «Київтеплоенерго»   
• КП «Міжнародний аеропорт “Київ”»  
• СВКП «Київводфонд» (у 2018–2019 рр.)  

11 підприємств не зареєстровані в електронній системі закупівель, з них 5 належать до групи 
підприємств, які надають послуги шкільного харчування. 

КП, включені у вибірку, використовують Prozorro також  як учасники процедур закупівель. Протягом 
2020 року 74 КП були зазначені як постачальники, виконавці та підрядники в 5,3 тис. договорів на суму 
3,7 млрд грн. Найактивнішими учасниками були КП «Київтеплоенерго», КП «Фармація» та КП «Центр 
комунального сервісу» (Рисунок 9). І якщо «Київтеплоенерго» є монопольним постачальником 
теплової енергії, то «Центр комунального сервісу» є відносно новим КП, створеним у 2015 році, що 
надає послуги сервісного центру ЖКГ, а КП «Фармація» є мережею аптек. Це наштовхує на висновок, 
що задовільні фінансові показники КП «Фармація» демонструє в тому числі завдяки гарантованій 
частці доходу від лікарень структури КМДА.  
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Рисунок 9. Участь КП у процедурах закупівель у 2020 р., млн грн 

 

 

Джерело даних: bi.prozorro 

На графіку вище відображені всі договори, які були укладені досліджуваними комунальними 
підприємствами (праворуч) та відображені в системі Prozorro у 2020 році. З одного боку, участь 
комунальних підприємств у тендерах, де вони конкурують з приватними, має підвищувати їх 
ефективність. З іншого боку, є розуміння того (і це підтверджує значна кількість прикладів), що КП 
виграють тендери власного органу управління (що створює ризик зловживань).  

5.2. РЕЙТИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В Україні наразі не існує затвердженої методики або переліку індикаторів оцінки ефективності 
закупівельної діяльності замовників публічних закупівель. Проте спроби визначити перелік таких 
критеріїв вже здійснювалися, зокрема, Центром вдосконалення закупівель Київської школи 
економіки9 ГО «Центр “Ейдос“»»10 та DOZORRO11. Оцінити ефективність закупівельної діяльності 
комунальних підприємств м. Києва в 2018-2020 роках ми пропонуємо за адаптованою методологією 
DOZORRO, здійснивши аналіз за 7 показниками (відсоток економії в конкурентних закупівлях, 
середня кількість тендерних пропозицій, відсоток успішних закупівель, відсоток конкурентних 
закупівель, відсоток дискваліфікацій тендерних пропозицій, відсоток закупівель із задоволеними 
скаргами, відсоток закупівель із висновками Держаудитслужби про наявність порушень) та 

 
9 Офіційний веб-сайт Центру вдосконалення закупівель Київської школи економіки. https://cep.kse.ua/ 
10 Офіційний веб-сайт Центру політичних студій та аналітики «Ейдос». http://eidos.org.ua/#all 
11 Офіційний веб-сайт Dozorro. 2021. Закупівлі 2020 року: про героїв і не дуже. https://dozorro.org/blog/zakupivli-2020-roku-pro-
geroyiv-i-ne-duzhe 

https://cep.kse.ua/efficiency/
https://cep.kse.ua/efficiency/
https://cep.kse.ua/efficiency/
http://eidos.org.ua/vydannya/zbirnyk-rekomendatsij-dlya-kerivnyka-komunalnoho-pidpryjemstva/zbirnyk-zahalnyh-rekomendatsiy%cc%86-dlya-kerivnyka-komunalnoho-pidpryjemstva/
https://dozorro.org/blog/zakupivli-2020-roku-pro-geroyiv-i-ne-duzhe
https://dozorro.org/blog/zakupivli-2020-roku-pro-geroyiv-i-ne-duzhe
https://cep.kse.ua/
http://eidos.org.ua/#all
https://dozorro.org/blog/zakupivli-2020-roku-pro-geroyiv-i-ne-duzhe
https://dozorro.org/blog/zakupivli-2020-roku-pro-geroyiv-i-ne-duzhe
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порівняння цих показників з середніми значеннями в системі закупівель Prozorro за аналогічний 
період.  

Оскільки кожен окремий показник не дає можливості оцінити ефективність закупівельної діяльності 
підприємства, ми визначаємо загальний відсоток, який демонструє, наскільки показники кожного з 
комунальних підприємств були кращими (або гіршими) від середнього значення в Prozorro. 

Таблиця 1. Відносна ефективність закупівельної діяльності ТОП-15 КП за обсягами 
фінансування з бюджету (порівняно з середніми показниками в системі Prozorro) 

Замовник 2018 2019 2020 

КП «Київтеплоенерго» -62,8% 15,3% 29.8% 

КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 29,4% 42,9% 25.2% 

КП «Інженерний центр» 46,6% -14,4% 20.0% 

КП «Київський метрополітен» 11,4% 9,4% 19.6% 

КП «Київбудреконструкція» 26,1% 27,3% 16.2% 

КК «Київавтодор» -4,6% 5,8% 3.7% 

КО «Київзеленбуд» -4,5% 3,1% 3.3% 

КП «Спецжитлофонд» -27,2% 3,6% -4.8% 

КП «Плесо» 29,6% 16,5% -6.2% 

КП «Київпастранс» 10,2% 16.0% -7.5% 

КП «Київміськсвітло» -22,4% 6,4% -8.9% 

КП «Солом’янка-Сервіс» 35,4% 47,5% -16.8% 

КП «Інформатика» 16,9% -20,1% -44.0% 

КП «Київкомунсервіс» -73,3% -40,4% -52.0% 

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» 22.0% 51,5% -60.5% 

Джерело: власні розрахунки на основі адаптованої методології Dozorro 

Далі ми проаналізуємо кожну зі складових наведеного вище відносного показника ефективності 
закупівель. 

Відсоток економії в конкурентних закупівлях  

Економія є одним з основних показників ефективності закупівельної діяльності підприємства. В 
електронній системі Prozorro цей показник розраховується як різниця між очікуваною вартістю та 
сумою, яку вдалося досягти за результатами закупівлі. Очікувана вартість закупівлі відповідно до 
Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі визначається методом 
порівняння загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових 
пропозицій з прайс-листами на момент вивчення ринку або на підставі закупівельних цін попередніх 
закупівель. Отже, коректність визначення очікуваної вартості під час планування безпосередньо 
впливає на показник економії на закупівлях. Потрібно зазначити, що на виконання розпорядження 
КМДА № 1036 від 11.09.2009 р. Київаудит на постійній основі здійснює моніторинг очікуваної вартості 
закупівель та, в разі виявлення завищення, надає відповідні зауваження.Відповідно до даних 
аналітичної системи bi.prozorro, Середній показник економії на конкурентних закупівлях в Prozorro 
стабільно зростав; серед проаналізованих київських КП також відбувалось зростання, хоча відсоток 
економії був на кілька відсоткових пунктів нижчим. 

https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/0/A4447B36D27EA048C2257DA80024B9B2/$file/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%201036.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/0/A4447B36D27EA048C2257DA80024B9B2/$file/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%201036.pdf


Що робити Києву з комунальними підприємствами? 26 
 

Рисунок 10. Відсоток економії на конкурентних торгах, % 

 

Джерело даних: bi.prozorro 

З комунальних підприємств, які зареєстровані в Prozorro та проводили конкурентні закупівлі в 2018-
2020 рр., тенденцію покращення показника економії протягом цього періоду продемонстрували 26 
підприємств; зниження показника протягом 2018-2020 рр. спостерігалось на закупівлях 7 
підприємств; у 35 КП показник економії погіршився в 2020 р. порівняно з 2019 р.; 28 підприємств у 
2020 р. покращили показник порівняно з 2019 р. 

Середня кількість пропозицій на конкурентних торгах  

Рівень конкуренції на закупівлі впливає на її результат. Чим більша конкуренція, тим більша 
вірогідність того, що замовник отримає пропозицію за максимально вигідною ціною. Відповідно до 
чинного законодавства, для того щоб тендер відбувся, свої пропозиції для участі в конкурентній 
процедурі закупівель мають подати як мінімум два учасники. Що стосується допорогових/спрощених 
закупівель, то для їх успішного завершення достатньо однієї поданої пропозиції. Отже, замовники 
мають бути прямо зацікавленими у високому рівні конкуренції та вживати певні заходи для того, щоб 
її стимулювати. Проте в окремих випадках все відбувається навпаки, і зусилля деяких замовників 
спрямовані на обмеження участі небажаних компаній в оголошених ними процедурах.  

Відповідно до даних модуля аналітики bi.prozorro, середня кількість пропозицій на конкурентних 
закупівлях становила в 2018 році – 2,3, 2019 – 2,4, 2020 – 2,3. Цей показник по комунальних 
підприємствах з нашої вибірки становив у 2018 – 2, 2019 – 2,2, 2020  – 2,1.  

Рисунок 11. Київські КП з найгіршими показниками кількості пропозицій на конкурентних 
торгах

 
Джерело даних: bi.prozorro  
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Відсоток успішних процедур  

Успішною є закупівля, результатом якої став укладений договір про закупівлю. Таким результатом 
процедури закупівлі закінчуються далеко не завжди. Значна кількість процедур у Prozorro неуспішні: 
скасовані за рішенням замовника або автоматично скасовані електронною системою закупівель. 
Замовник скасовує процедуру через те, що відпала подальша потреба в закупівлі або неможливо 
усунути порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Автоматичне скасування відбувається 
у разі, коли для участі в тендері було подано менше двох пропозицій або всі подані пропозиції були 
відхилені замовником.  

Таким чином, показник успішності закупівель безпосередньо залежить від дотримання замовником 
закупівельного законодавства, якості підготовки тендерної документації та дотримання принципу 
недискримінації учасників. Оскільки кожна неуспішна процедура закупівлі значно затягує процес 
забезпечення необхідними замовнику товарами, роботами та послугами, аналіз показника успішності 
закупівель є важливим для оцінки якості організації закупівельної діяльності підприємства. 

За досліджуваний період відсоток успішних закупівель у середньому в системі Prozorro становив: у 
2018 р. – 60,8%, 2019 – 64%, 2020 – 61,3%. Що стосується київських комунальних підприємств, то 
середній показних по всіх підприємства у 2018 році складав 66,3%, у 2019 році – 66,7%, у 2020 році – 
65,9%. 

Рисунок 12. Київські КП-замовники, показник успішності конкурентних закупівель яких 
протягом 2018-20 рр. був нижчим від середнього у Prozorro 

 

Джерело даних: bi.prozorro,  
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Використання конкурентних процедур (участь в яких може брати будь-який постачальник, що 
зацікався оголошенням) надає можливість учасникам ринку отримати доступ до ринку публічних 
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закупівель, а замовнику, відповідно, отримати пропозицію, сформовану за результатами 
конкурентного змагання учасників. Відповідно до Закону, неконкурентні процедури 
використовуються замовниками у виключних випадках, але деякі замовники витрачають більшу 
частину закупівельного бюджету шляхом проведення неконкурентних закупівель. Це порушує 
принципи відкритості, прозорості та недискримінації учасників та знижує ефективність закупівель. 

За досліджуваний період цей показник щодо всіх українських замовників становив: у 2018 – 68,2%, 
2019 – 62%, 2020 – 70,8%; щодо КП нашої вибірки: в 2018 – 90,3% , 2019 – 88,9%, 2020 – 88,2% від суми 
всіх завершених КП закупівель відбувалися за конкурентними процедурами. 

Рисунок 13. Комунальні підприємства Києва з найгіршими показниками конкурентних 
закупівель 

 

Джерело даних: bi.prozorro 

Частка конкурентних закупівель – один з небагатьох показників, за яким київські комерційні КП 
демонструють загалом кращі результати порівняно із середнім рівнем поміж українських замовників. 

Відсоток дискваліфікацій тендерних пропозицій  

Кількість дискваліфікацій у закупівлях замовника демонструє, наскільки якісно та без додаткових 
дискримінаційних обмежень складена тендерна документація, а також наскільки об'єктивним був 
замовник під час розгляду тендерних пропозицій. Закон передбачає, що замовник відхиляє тендерну 
пропозицію, якщо пропозиція або учасник, який її подав, не відповідає певним вимогам або якщо 
переможець тендеру не надав певних документів чи відмовився від підписання договору. Проте, крім 
об'єктивних підстав для відхилення, замовники достатньо часто вдаються до зловживань, відхиляючи 
тендерні пропозиції за надуманими підставами. Такий підхід знижує довіру бізнесу до замовника, 
впливає на рівень конкуренції загалом та, як наслідок, негативно впливає на ефективність закупівель. 

Відсоток дискваліфікованих тендерних пропозицій у середньому в Prozorro складав у 2018 році – 
16,4%, 2019 році – 16,6%, 2020 році – 15,1%. Цей показник у процедурах КП в досліджуваний період був 
вищим за середній та складав у 2018 році – 20,3%, 2019 році – 19,8% , 2020 році – 16,8%. 
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Рисунок 14. Відсоток дискваліфікацій тендерних пропозицій, % 

 

Джерело даних: bi.prozorro 

Покращення показника «відсоток дискваліфікованих пропозицій» у 2020 році пов'язане з тим, що нова 
редакція Закону передбачає можливість виправлення учасниками процедур закупівель помилок у 
тендерній пропозиції на етапі кваліфікації. Проте в середньому цей показник все ще залишається 
доволі високим. 

Таблиця 2. Замовники з найгіршими показниками дискваліфікації пропозицій у 2018-2020 рр. 

Організатор 2018 2019  2020 

Кількість 
лотів  

Дискваліфіковано 
пропозицій  

Кількість 
лотів  

Дискваліфіковано 
пропозицій  

Кількість 
лотів  

Дискваліфіковано 
пропозицій  

КП «КК ОЖФ 
Деснянського 
району м. Києва» 

156 28,75% 198 36,19% 382 41,75% 

КК «Київавтодор» 184 33,14% 137 33,44% 68 18,98% 

КП «ШЕУ 
Печерського району 
м. Києва» 

191 24,57% 135 38,83% 171 15,57% 

 КП 
«Київміськсвітло» 

572 33,86% 503 26,90% 410 27,20% 

КП «Київпастранс» 1482 26,62% 1163 23,60% 640 19,32% 

КП «Київський 
метрополітен» 

1237 25,64% 1202 24,99% 879 23,17% 

КП «Центр 
організації 
дорожнього руху» 

162 30,69% 198 31,66% 296 25,00% 

КП «Головний 
інформаційно-
обчислювальний 
центр» 

196 25,69% 154 24,29% 139 29,58% 

КП «УЗН 
Оболонського 
району м. Києва» 

296 36,35% 156 30,42% 148 23,30% 

КО «Київзеленбуд»  425 32,40% 346 34,70% 385 36,51% 

Джерело даних: bi.prozorro 

У КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва», КП 
«Головний інформаційно-обчислювальний центр» та КО «Київзеленбуд» показник «відсоток 
дискваліфікацій тендерних пропозицій» погіршувався протягом 2018-2020 рр., у КП електромереж 
зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло» показник погіршився в 2020 році порівняно з 2019. 
(див. Таблиця 2). Це може свідчити про порушення принципу недискримінації учасників та рівного 
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ставлення до них, а також принципу об’єктивного та неупередженого визначення переможця 
процедури. 

Відсоток закупівель із задоволеними скаргами 

Показник відображає частку закупівель, в яких колегія АМКУ зафіксувала порушення Закону та 
винесла рішення на користь учасника, який звернувся із скаргою для захисту своїх прав. Учасники 
мають право звернутися зі скаргою на дискримінаційні умови в тендерній документації, якщо такі 
умови унеможливлюють їх участь у закупівлі, а також на рішення замовника, якщо таке рішення 
порушує права учасника. Потрібно зазначити, що показник не відображає всієї картини застосування 
дискримінаційних вимог та вчинення порушень з боку замовників, адже учасники не завжди 
звертаються із скаргами до АМКУ. 

Відсоток лотів із задоволеними АМКУ скаргами в середньому в Prozorro становив в 2018 – 1%, 2019 – 
1,5%, 2020 – 1,9%. Середній показник щодо всіх підприємств нашої вибірки становив у 2018 році – 1,1% 
лотів, 2019 році – 1,7% лотів, 2020 – 2,5% лотів. 

Рисунок 15. Відсоток закупівель із задоволеними скаргами АМКУ, % 

 

Джерело даних: bi.prozorro 

Кількість КП, у лотах яких протягом 2018-2020 року були задоволені АМКУ скарги, складала 36 КП у 
2018 році, 37 КП – в 2019–2020 рр. 

Таблиця 3. Замовники з найбільшим відсотком лотів із задоволеними скаргами в 2018–2020 рр. 

Замовник Кількість 
лотів  

% лотів із задоволеними 
скаргами 

2018   

КП «КК ОЖФ Печерського району м. Києва» 43 7 

КП «Центр організації дорожнього руху» 67 6 

КП «ШЕУ Оболонського району" м. Києва» 75 2,7 

2019   

КП «УЗН Голосіївського району м. Києва» 54 9,3 

КП «ШЕУ Солом’янського району м. Києва» 105 8,6 

КП «Київміськсвітло» 210 2,9 

2020   

КК «Київавтодор»  104 4,8 
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КП «ШЕУ Солом’янського району м. Києва»  350 2,3 

КП «УЗН Святошинського району м. Києва»  150 2 

Джерело даних: bi.prozorro 

Єдиним підприємством, яке протягом 2018-2020 рр. двічі входило в ТОП КП з найбільшим відсотком 
лотів із задоволеними скаргами, було КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та 
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва» (Таблиця 3). 

Відсоток закупівель із висновками Держаудитслужби про наявність порушень  

Держаудитслужба як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері державного фінансового контролю, здійснює моніторинг процедур закупівель. Він 
передбачає аналіз дотримання замовниками законодавства у сфері публічних закупівель 
під час проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та протягом 
його дії. Підставами для здійснення моніторингу можуть бути: дані автоматичних 
індикаторів ризиків, інформація про наявність ознак порушень закупівельного 
законодавства, отримана від органів місцевого самоврядування, повідомлення в засобах 
масової інформації, виявлені Держаудитслужбою ознаки порушень законодавства у сфері 
публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в Prozorro, а також інформація, 
отримана від ГО. 

Висновки Держаудитслужби про наявність порушень, складені за результатами 
моніторингу процедур закупівель, є показником недотримання замовником 
закупівельного законодавства. Оскільки моніторинг здійснюється вибірково, цей 
показник, як і показник «відсоток закупівель із задоволеними скаргами АМКУ», не 
відображає повної картини порушень закупівельного законодавства, які вчиняють 
замовники, проте в порівнянні з середнім показником у Prozorro дає уявлення про стан 
дотримання замовником закупівельного законодавства. 

Моніторинг закупівель було запроваджено восени 2018 року. Відсоток закупівель із висновками 
Держаудитслужби про наявність порушень у системі Prozorro загалом становив у 2018 р. – 0,43% лотів, 
2019 – 3,15 %, 2020 – 1,6%. У закупівлях КП у 2018 році Держаудитслужба виявила порушення в 1,7% 
лотів, в 2019 році – 1,6% лотів, 2020 році – 4,7 % лотів. 

Одні з найбільших київських КП, «Київпастранс» та «Київтеплоенерго» протягом 2018-2020 рр. 
входили до переліку КП з найвищим серед підприємств вибірки відсотком закупівель із висновками 
Держаудитслужби про наявність порушень (Таблиця 4). 

Таблиця 4. Замовники з найгіршими показниками порушень 

Замовник Кількість 
лотів  

% лотів із виявленими 
порушеннями 

2018 рік 

КП «КК ОЖФ Шевченківського району м. Києва» 42 28,6 

КП «Київтеплоенерго» 545 11,6 

КП «Київпастранс» 1168 2,6 

2019 рік     

КП «Плесо» 79 10,1 
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КП «!Київпастранс» 906 3,3 

КП «Київтеплоенерго» 1398 2,7 

2020 рік     

КК «Київавтодор»  158 6,3 

КП «Київтеплоенерго»  3461 3,5 

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних 
і громадських будівлях м. Києва»  

357 3,1 

КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва»  379 2,9 

КП «Київпастранс»  1072 2,7 

Джерело: bi.prozorro 

5.3. АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ НЕЦІНОВИХ КРИТЕРІЇВ 
ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

Нецінові критерії оцінки тендерної пропозиції є одним з інструментів досягнення оптимального 
співвідношення ціна/якість та забезпечення ефективної конкуренції у сфері публічних закупівель.  

Нова редакція Закону «Про публічні закупівлі», що набрала чинності з 19 квітня 2020 року, розширила 
можливості для застосування інших, крім ціни, критеріїв оцінки тендерної пропозиції, знявши 
обмеження щодо застосування нецінових критеріїв лише у разі здійснення закупівлі, яка має складний 
або спеціалізований характер. Закон передбачає можливість застосування нецінового критерію 
«вартість життєвого циклу» разом з іншими критеріями оцінки, як-от: умови оплати, строк виконання, 
гарантійне обслуговування, передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих 
кадрів, застосування заходів охорони навколишнього середовища та/або соціального захисту, які 
пов’язані із предметом закупівлі. 

Нецінові критерії оцінки можуть стосуватися будь-яких умов договору про закупівлю. Разом з цим, до 
тендерної пропозиції не можуть бути застосовані якісні критерії оцінювання, які стосуються наявності 
в учасника матеріально-технічної бази, працівників, які мають необхідні знання та досвід, наявності 
досвіду виконання аналогічного договору або фінансової спроможності. Відповідно до звіту 
Трансперенсі Інтернешнл Україна,12 з початку 2017 року до 30 листопада 2020 замовники використали 
нецінові критерії лише у 0,7 % усіх лотів, в яких мали можливість їх використати. Частота 
використання замовниками нецінових критеріїв постійно зменшується. Нова редакція Закону від 19 
квітня 2020 року не змогла змінити цей тренд. 

Комунальні підприємства Києва протягом 2018-2020 рр. використали нецінові критерії в 418 лотах – 
це 0,7% лотів, в яких вони могли їх використати. В 2018 році цей інструмент застосували 12 КП в 134 
лотах – 0,6 % лотів, в яких могли бути використані нецінові критерії. В 2019 році це зробили 14 КП в 90 
лотах – 0,5% лотів, в яких могли це зробити. На відміну від загальної тенденції зменшення частоти 
використання нецінових критерії, київські КП в 2020 році застосовували нецінові критерії частіше, ніж 
у попередні роки (в 194 лотах – 1,04 % лотів, в яких їх можна було використати), проте кількість КП, 
які використовували цей інструмент, скоротилась до 8 КП.  

Окрім нецінових критеріїв оцінки тендерної пропозиції, які стосуються умов договору (умови оплати, 
строк виконання, гарантійне обслуговування), КП застосовували як нецінові критерії кваліфікаційні 

 
12 Transparency International Ukraine. 2021. Нецінові критерії в  Prozorro: за що держава готова платити більше. https://ti-
ukraine.org/research/netsinovi-kryterii-v-prozorro-za-shho-derzhava-gotova-platyty-bilshe/  

https://ti-ukraine.org/research/netsinovi-kryterii-v-prozorro-za-shho-derzhava-gotova-platyty-bilshe/https:/ti-ukraine.org/research/netsinovi-kryterii-v-prozorro-za-shho-derzhava-gotova-platyty-bilshe/
https://ti-ukraine.org/research/netsinovi-kryterii-v-prozorro-za-shho-derzhava-gotova-platyty-bilshe/
https://ti-ukraine.org/research/netsinovi-kryterii-v-prozorro-za-shho-derzhava-gotova-platyty-bilshe/
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критерії (досвід виконання аналогічних договорів, наявність фахівців відповідної кваліфікації), 
відповідність яким є обов’язковою, а не опціональною умовою для перемоги в тендері. Також були 
застосовані такі критерії оцінки, які мають ознаки дискримінаційних: розташування представництва 
на території Києва, виробничі промислові потужності в місті Києві, участь у проектах КМДА, КМР. 
(Таблиця 5). 

Таблиця 5. Нецінові критерії, які КП використовували в 2018-2020 рр. 

Назва нецінового критерію  Кількість лотів 

Умови оплати 161 

Строк виконання 102 

Виробничі промислові потужності в місті Києві 101 

Відтермінування платежу 97 

Досвід виконання аналогічних договорів 52 

Наявність фахівців відповідної кваліфікації 52 

Гарантійне обслуговування 11 

Наявність сертифікатів 11 

Валюта розрахунків 4 

Умови поставки товару 4 

Якість надання послуг – мінімальний час реагування на аварійну 
ситуацію 

2 

Розташування представництва на території Києва  2 

Участь у проектах КМДА, КМР, міжнародний досвід реалізації проектів 1 

28 липня 2020 р. Київська міська рада прийняла за основу (в першому читанні) рішення «Про 
здійснення публічних закупівель в м. Києві бюджетними організаціями комунальної форми 
власності«Про здійснення публічних закупівель в м. Києві бюджетними організаціями комунальної 
форми власності», яке передбачало, зокрема, використання до кінця 2020 року комунальними 
підприємства під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг, окрім критерію «ціна», 
додаткового нецінового критерію «виробничі, промислові потужності або торгове представництво, 
розташовані на території міста Києва, та наявність довідки Київської торгово-промислової палати про 
те, що обладнання, устаткування виробляється в місті Києві і є сертифікованим» із вагою нецінового 
критерію 30%.13  

Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України провело 
дослідження щодо дотримання Київською міською радою законодавства про захист економічної 
конкуренції при прийнятті цього рішення.  

Відповідно до рекомендацій «Про запобігання порушенням законодавства про захист економічної 
конкуренції» від 20.08.2020 року № 60/16-рк/к, прийнятих за результатом дослідження, передбачені 
рішенням Київради від 28.07.2020 № 69/9148 нецінові критерії порушували вимоги Закону, у яких 
зазначено, що учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових 
форм беруть участь у процедурах закупівель/спрощених закупівлях на рівних умовах, а замовники не 

 
13 Офіційний веб-сайт КМДА. 2020. Рішення Київської міської ради №69/9148 від 28.07.2020 «Про здійснення публічних 
закупівель в м. Києві бюджетними організаціями комунальної форми власності». https://kmr.gov.ua/sites/default/files/69-
9148_0.pdf  

https://kmr.gov.ua/sites/default/files/69-9148_0.pdf
https://kmr.gov.ua/sites/default/files/69-9148_0.pdf
https://kmr.gov.ua/sites/default/files/69-9148_0.pdf
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=92240&schema=kyivr
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=92240&schema=kyivr
https://kmr.gov.ua/sites/default/files/69-9148_0.pdf
https://kmr.gov.ua/sites/default/files/69-9148_0.pdf


Що робити Києву з комунальними підприємствами? 34 
 

мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників.14 Відповідно, Київській 
міській раді було рекомендовано утриматись від ухвалення рішення. 

Проте передбачений Рішенням неціновий критерій «виробничі, промислові потужності або торгове 
представництво, розташовані на території міста Києва, та наявність довідки Київської торгово-
промислової палати про те, що обладнання, устаткування виробляється в місті Києві і є 
сертифікованим» із вагою нецінового критерію 30% в 2020 році був використаний КП «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» в 101 лоті 
закупівлі. Тобто у всіх цих лотах було використано неціновий критерій, визнаний Антимонопольним 
комітетом дискримінаційним щодо потенційних учасників процедур закупівель. Аналогічну 
дискримінаційну ознаку мають нецінові критерії «розташування представництва на території Києва» 
та «участь у проектах КМДА, КМР, міжнародний досвід реалізації проектів». 

Таким чином, частка лотів з використанням нецінових критеріїв оцінки в закупівлях КП в 2018-2019 
рр. є незначною, і в 2020 р. кількість лотів із використанням нецінових критеріїв, на відміну від 
загальної ситуації в Prozorro, не зменшилась. Як нецінові критерії оцінки тендерної пропозиції КП 
використовують, зокрема, кваліфікаційні критерії, а також критерії, які обмежують потенційних 
учасників процедур публічних закупівель. 

5.4.  ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Розділ ІІІ «ДП в ринкових відносинах», Керівні принципи корпоративного управління 
державними підприємствами ОЕСР «Коли ДП залучені до публічних закупівель, як 
організатор чи як учасник, процедури мають бути конкурентними, недискримінаційними 
і захищені достатніми стандартами прозорості».  

Рівень використання системи електронних закупівель київськими КП є доволі високим порівняно з 
іншими містами, проте 11 підприємств не зареєстровані на Prozorro  та не оприлюднюють звіти про 
укладення договору, як цього вимагає ст. 78 Господарського кодексу України. КП Києва мають кращі, 
ніж у середньому в Prozorro, результати за відсотком конкурентних закупівель та відсотком успішних 
закупівель. На рівень цих показників вочевидь вплинуло прийняття Київською міською радою в 2016 
році рішення про обов'язкове використання комунальними підприємствами Prozorro на допорогових 
закупівлях, які є конкурентними і для успішного завершення яких достатньо подання однієї 
пропозиції. 

Натомість показники «середня кількість тендерних пропозицій», «відсоток економії», «відсоток 
дискваліфікацій тендерних пропозицій», «відсоток закупівель із скаргами» та «відсоток закупівель із 
висновками Держаудитслужби про наявність порушень» у середньому є гіршими від показників 
Prozorro. Така ситуація потребує вжиття заходів, спрямованих на дотримання КП закупівельного 
законодавства та підвищення рівня довіри бізнесу до КП як замовників публічних закупівель.  

Серед ТОП-15 КП за обсягами фінансування з бюджету, які ми дослідили, лише КП «Київський 
метрополітен», «Київбудреконструкція» та КП «Житлоінвестбуд-УКБ» протягом 2018-2020 рр. мали 
кращий, ніж у середньому у Prozorro, загальний результат за показниками ефективності. Найгірші 

 

14 Офіційний веб-сайт КМДА. 2020. Рішення Київської міської ради від 20.08.2020 року № 60/16-рк/к Про запобігання 
порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. 
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=92240&schema=kyivr  

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=92240&schema=kyivr
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результати протягом цього періоду продемонструвало КП «Київкомунсервіс», яке має  низький показник 
відсотка конкурентних закупівель та відсотка економії. В 2020 році порівняно з 2019 роком суттєво 
погіршилися показники  КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», КП 

«Інформатика», КП «Солом’янка-сервіс». Зниження показників за цей період також відбулось у КП 
«Київміськсвітло», КП «Київпастранс», КП «Плесо», КП «Спецжитлофонд», КП «Київбудреконструкція» та 
КП «Київавтодор». Покращили показники ефективності в 2020 році порівняно з 2019 роком  КП 
«Київтеплоенерго», КП «Інженерний центр» та КО «Київзеленбуд». 

Закупівлі підприємств, які мають ознаки дискримінаційного підходу (високий відсоток 
дискваліфікацій тендерних пропозицій та задоволених скарг), доцільно пріоритезувати під час 
планування заходів внутрішнього контролю Департаментом внутрішнього фінансового контролю та 
аудиту КМДА.  

Для підвищення рівня конкуренції, який впливає на показники ефективності закупівельної діяльності 
КП, необхідно організувати системну роботу з учасниками ринку та вживати заходи для залучення до 
участі в закупівлях КП якомога більшої кількості учасників. Такими заходами можуть бути попередні 
ринкові консультації з учасниками ринку та запрошення їх до участі в процедурах закупівлі. В зв'язку 
з цим доцільною є розробка та затвердження Київською міською радою положення про проведення 
попередніх ринкових консультацій та запровадження керівниками КП практики проведення 
комунальними підприємствами таких консультацій з метою аналізу ринку для планування закупівель 
та підготовки до їх проведення.   

Комунальні підприємства майже не використовують нецінові критерії оцінки тендерних пропозицій, 
а існуюча практика їх застосування демонструє недостатній рівень обізнаності замовників щодо цього 
інструменту та недотримання ними принципу недискримінації учасників закупівель. Разом із 
критеріями оцінки тендерних пропозицій, які можуть стосуватися умов договору про закупівлю, КП 
застосовують кваліфікаційні критерії (досвід виконання аналогічних договорів, наявність фахівців 
відповідної кваліфікації). Для підвищення ефективності застосування цього інструменту доцільною є 
організація навчальних заходів для уповноважених осіб КП. 

Прийняттю Київською міською радою рішень про використання нецінових критеріїв оцінки має 
передувати оцінка впливу такого рішення на конкуренцію та ефективність закупівельної діяльності 
замовників, на яких воно поширюється.  Враховуючи те, що нецінові критерії, передбачені Рішенням 
Київради від 28.07.2020 № 69/9148, визнані АМКУ дискримінаційними щодо потенційних учасників 
процедур публічних закупівель, Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА 
необхідно довести цю інформацію до відома тендерних комітетів та уповноважених осіб КП. 

Виконавчому органу Київської міської ради необхідно періодично здійснювати оцінку ефективності 
закупівельної діяльності та використовувати результати такої оцінки у KPI керівників комунальних 
підприємств, укладаючи з ними контракт. Щодо рішень про продовження контрактів з керівниками 
комунальних підприємств, то вони мають прийматися з урахуванням результатів оцінки показників 
ефективності закупівельної діяльності в динаміці.  

6. ВПЛИВ НА КОНКУРЕНЦІЮ 

У попередньому дослідженні ми визначили, що обґрунтуванням комунальної форми власності на 
активи може бути природна монополія та виконання функцій загального економічного інтересу. 
Однією з причин такої позиції є високі ризики того, що підприємства, якими управляють міста, будуть 



Що робити Києву з комунальними підприємствами? 36 
 

використовувати власну близькість до органів влади задля досягнення власних бізнесових цілей – 
адже статутною метою комунального підприємства є отримання прибутку. 

За дотриманням конкурентного паритету слідкує Антимонопольний комітет України. В цьому розділі 
коротко перелічимо факти зловживань пов’язаних з КП, щодо яких АМКУ веде чи завершив 
розслідування. 

6.1. КЛАСИФІКАЦІЯ КП ЗА ВПЛИВОМ НА КОНКУРЕНЦІЮ 

Комунальні підприємства (в тому числі м. Києва) за впливом на конкуренцію можна класифікувати 
таким чином15: 

• Підприємства, що надають послуги загального економічного інтересу. До цієї категорії 
належать КП, що працюють у галузі природних монополій, та ті, що надають послуги, які є 
важливими для значної кількості бізнесу і громадян та які належать до компетенції органів 
місцевого самоврядування: комунальні послуги, управління житловим фондом, громадський 
транспорт, благоустрій, утримання інфраструктури тощо. 

• Підприємства, що виконують певні адміністративні функції виконавчих органів місцевої ради. 
До таких підприємств належать ті, що надають послуги, пов’язані з дискреційними 
повноваженнями (дозвільні документи) та на виконанням отриманих від органів влади 
доручень (наприклад, здійснення перевірок). 

• Підприємства, що здійснюють діяльність на висококонкурентних ринках, а отже товари і 
послуги яких можна замовляти з використанням системи публічних закупівель. 

Зазвичай підприємства можна віднести до кількох категорій одночасно, оскільки з метою отримання 
прибутку вони схильні надавати послуги на висококонкурентних ринках. 

Природними монополіями АМКУ визнав такі підприємства (останні три – в галузі транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами)16: 

• КП «Міжнародний аеропорт “Київ”» (Жуляни)  
• АТ «Київгаз» 
• ПрАТ «АК “Київводоканал”» 
• КП з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-Сервіс» 
• КП «Київпастранс»  
• КП «Київтеплоенерго» 

Підприємства як господарюючі суб’єкти з великим ступенем автономії (порівняно з 
установами та структурними підрозділами виконавчого органу міської ради) мають 
проявляти певну публічну активність: зокрема, залучати постачальників, клієнтів та 
працівників, Натомість більшість з них ховаються від публічності. 63 КП з проаналізованих 
128, – не мають веб-сайту. Оновлюють інформацію на власному сайті лише 44 
підприємства (на час дослідження мали на сайті інформацію не старіше 3 місяців).  

 
15 Центр економічної стратегії. 2020. Як подолати неефективність комунальних підприємств? https://ces.org.ua/municipal-
enterprise-ownership-presentation/  
16 АМКУ. 2021. Зведений перелік природних монополій. https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-zvedenogo-pereliku-
prirodnih-monopolij  

https://ces.org.ua/municipal-enterprise-ownership-presentation/
https://ces.org.ua/municipal-enterprise-ownership-presentation/
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Попри те, що інформація щодо фінансів та реєстраційні дані оприлюднюються 
централізовано на сайті Департаменту внутрішнього фінансового контролю і аудиту, 
наявність веб-сайту є необхідністю для бізнесу в сучасному світі. 

6.2. ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА КП 

Державна допомога є одним з основних способів підтримки комунальних підприємств місцевою 
владою і має потенційно негативний вплив на конкуренцію. Державна допомога може бути прямою 
(субсидії, трансферти) і непрямою (податкові та інші пільги, придбання основних засобів тощо). 
Державна підтримка є державною допомогою за законом, якщо: 1) підтримка надається суб’єкту 
господарювання, 2) за рахунок бюджетних коштів, 3) надає пріоритет у виробництві певних видів 
товарів чи послуг, 4) загрожує спотворенням конкуренції.17 Таким чином, якщо місто фінансує 
комунальне підприємство, яке виконує статутні завдання в межах бюджетних програм, але не продає 
послуги на ринку – це з високою вірогідністю не буде визнано недопустимою державною допомогою. 
Детальніше проблему державної допомоги і підтримки комунальних підприємств ми розглядали в 
аналітичній записці «Як фінансування комунальних підприємств спотворює конкуренцію?».18  

Антимонопольний комітет як орган моніторингу і контролю державної допомоги веде реєстр, куди 
вносить ті програми підтримки, які визнає державною допомогою.19 В реєстрі наразі 22 програми 
державної допомоги комунальним підприємствам міста Києва. Із них 9 – в рамках міських цільових 
програм, 6 – в рамках Програми економічного і соціального розвитку Києва, 6 – індивідуальні (без 
включення в конкретні цільові програми), а також надання гарантії ЄБРР за кредитом КП 
«Київтеплоенерго».20 Загальна сума виділених коштів за програмами державної допомоги (починаючи 
з грудня 2018 року) склала 16,34 млрд грн (за даними АМКУ). З них 4,2 млрд грн – як гарантії КП 
«Київтеплоенерго», 3,54 млрд грн – як компенсації збитків КП «Київпастранс», 1,8 млрд грн – у рамках 
регулювання цін для КП «Київський метрополітен». Зауважимо, що для 6 програм сума виділених 
коштів не зазначена. 

6.3. ІНШІ АНТИКОНКУРЕНТНІ ПРАКТИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З КП  

Наведемо приклади антиконкурентних практик, базуючись на рішеннях Антимонопольного комітету. 

Зловживання монопольним (домінуючим) становищем 

КП «Київавтошляхміст» при встановленні дискримінаційних тарифів на доступ до інфраструктури21.  

За даними Північного територіального відділення АМКУ, КП «Київавтошляхміст» має монопольне 
(домінуюче) становище на ринку надання послуг з доступу до інфраструктури кабельної каналізації 
електрозв’язку на мостах та шляхопроводах, які закріплені за ним, зокрема на мосту Патона, мосту 

 
17 Закон України від 01.07.2014 № 1555-VII. Про державну допомогу суб'єктам господарювання 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18#Text  
18 Центр економічної стратегії. 2020. Як фінансування комунальних підприємств спотворює конкуренцію? Як фінансування 
комунальних підприємств спотворює конкуренцію? | Центр економічної стратегії (ces.org.ua)  
19 Портал державної допомоги. 2021. http://pdd.amc.gov.ua/portal/registry/registryofstateaid/list  
20 В реєстрі серед проаналізованих нами справ про державну допомогу київським КП присутні програми державної допомоги, 
що починаються принаймні з грудня 2018 року і мають різний термін дії. Важливо, що в реєстр не вноситься підтримка, що не 
визнана АМКУ державною допомогою. 
21 Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (amc.gov.ua) В діях КП «Київавтошляхміст» 
виявлено ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку надання послуг з доступу до 
інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку на мостах та шляхопроводах у м. Києві .  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18#Text
https://ces.org.ua/how-does-utility-financing-impairs-competition/
https://ces.org.ua/how-does-utility-financing-impairs-competition/
http://pdd.amc.gov.ua/portal/registry/registryofstateaid/list
http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/publish/article/91902
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Метро, Південному та Північному мостах. Доступ до подібних об’єктів регулює закон «Про доступ до 
об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» 
від 07.02.2017 № 1834-VIII. 

У липні 2020 року Північне відділення АМКУ виявило, що встановлена КП 
вартість послуг з технічного обслуговування мережевих (кабельних) каналів та місць розміщення 
кабелів на окремих мостах не відповідає граничному розміру, встановленому законом та Методикою 
визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку від 
10.04.2018 № 203. 

КП «Київтранспарксервіс» – стягнення платежів і штрафів при передачі майданчиків в експлуатацію22. 

Організація та експлуатація паркувальних майданчиків здійснюється лише їх оператором або 
підприємствами, з якими оператор уклав відповідний договір згідно з Правилами благоустрою м. 
Києва. КП «Київтранспарксервіс» є єдиним оператором з паркування транспортних засобів, 
стягнення паркувального збору та виготовлення абонементних талонів з паркування автомобільного 
транспорту в м. Києві.23 

Для вдосконалення організації паркування Київська міська рада ухвалила рішення, згідно з яким КП 
«Київтранспарксервіс» мало розпочати продаж прав на розміщення та/або 
облаштування паркувальних майданчиків у м. Києві виключно у системі ProZorro.Продажі.24 

Однак КП «Київтранспарксервіс» «встановив такі ціни та умови продажу прав на експлуатацію 
майданчиків для паркування транспортних засобів у м. Києві, які призводять до утискання інтересів 
інших суб’єктів господарювання, які виявили бажання здійснювати діяльність на відповідному ринку: 

• одноразовий платіж за право укладення договору про передачу в експлуатацію відповідних 
майданчиків для паркування (10 % від вартості експлуатації місць для паркування); 

• штраф за відмову від укладання договору про передачу в експлуатацію відповідних 
майданчиків для паркування (50 % від вартості договору); 

• штраф за відмову переможця торгів від підписання акту приймання-передачі в експлуатацію 
майданчиків для паркування (50% від вартості одноразового платежу за право укладення 
договору)». 

У травні 2020 року АМКУ встановив, що такі дії КП «Київтранспарксервіс» мають ознаки порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним 
(домінуючим) становищем на ринку продажу прав на експлуатацію майданчиків для паркування 
транспортних засобів у м. Києві. У зв’язку з цим Київське обласне територіальне відділення 
Антимонопольного комітету України почало розгляд справи. 

Надання органом влади домінуючого положення на ринку 

 
22 Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (amc.gov.ua) В діях КП 
«Київтранспарксервіс» виявлено ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку продажу прав 
на експлуатацію майданчиків для паркування транспортних засобів у м. Києві  (01.06.2020) 
23 Офіційний веб-сайт КМДА. 2007. Рішення Київської міської ради від 26.06.2007 № 930/1591 «Про вдосконалення паркування 

автотранспорту в місті Києві».  
24 Офіційний веб-сайт КМДА. 2019. Рішення Київської міської ради від 05.03.2019 № 184/6840 «Про вдосконалення 
організації паркувального простору в м. Києві».  

http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/publish/article/91702
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Надання КП «Муніципальна охорона» виключних прав на охорону окремих об’єктів, а також наділення 
спеціальними повноваженнями. 

КП «Муніципальна охорона» міста Києва було створено у 2017 році з метою охорони комунальних 
об’єктів та працевлаштування учасників АТО/ООС.25 Для підприємства було закуплено (а також 
передано з балансу інших підприємств) автомобілі, спецзасоби тощо.26 Щороку Київська міська рада 
формує перелік об’єктів, які мають охоронятися комунальним підприємством. Антимонопольний 
комітет за результатами розслідування визнав державну допомогу, що надавалася КП, допустимою (за 
умови що воно не буде конкурувати на відкритому ринку). Однак Північне територіальне відділення 
АМКУ виявило ознаки порушення законодавства про захист конкуренції у тому, що підприємство було 
обрано не за результатами конкурсу чи торгів.27 Аналогічне рішення прийняло Західне територіальне 
відділення і щодо муніципальної охорони м. Львова.28 

В квітні 2021 року КМР прийняла рішення про реорганізацію «Муніципальної охорони» в комунальну 
організацію.29 Це може убезпечити підприємство від регулювання законодавством про державну 
допомогу та від претензій з боку Антимонопольного комітету. 

6.4. ВИСНОВКИ 

Діяльність комунальних підприємств та рішення, що ухвалюються власником та органом управління 
щодо них, несуть ризики негативного впливу на конкуренцію. Зловживати монопольним чи 
домінуючим становищем може будь-який господарюючий суб’єкт, що є оператором інфраструктури, 
до якої має надаватися доступ третім сторонам. Тому правила надання такого доступу мають бути 
закріплені законодавчо чи відрегульовані так, щоб не справляти негативний вплив на конкуренцію.  

Київська міська рада та Департамент економіки та інвестицій мають запровадити регулярну оцінку 
можливого негативного впливу на конкуренцію чи наявності дискримінаційних практик у діяльності 
комунальних підприємств міста, які є природними монополіями, надають послуги загального 
економічного інтересу або виконують певну адміністративну функцію, покладену на них власником. 

Слід зауважити, що передавання вищезазначених функцій на приватний ринок не обов’язково 
призведе до мінімізації порушень конкурентного законодавства, але змінить стимули міської влади 
щодо контролю можливих порушень та здійснення регулювання (за умови посилення компетенцій 
відповідних департаментів). 

Доцільно залучити фахівців з питань публічних закупівель, ДП «Прозорро» і «Прозорро.Продажі» для 
формування стратегічного бачення щодо того, які сфери діяльності підприємств комунальної форми 

 
25 «Муніципальна охорона» забезпечить якісну охорону комунального майна – Геннадій Пліс (kyivcity.gov.ua) Офіційний 
портал Києва. 2017. «Муніципальна охорона» забезпечить якісну охорону комунального майна – Геннадій Пліс.  
26 КиевВласть. 2019. Наказ Київської міської ради №401 від 06.09.2019. Про закріплення транспортних засобів за комунальним 
підприємством виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Муніципальна охорона». 
https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/ysF7bbtz.pdf  
27 Київське обласне територіальне відділення .Антимонопольного комітету України (amc.gov.ua) Київську міську раду 
зобов'язано проводити прозорий (відкритий) конкурсний відбір надавачів охоронних послуг щодо об'єктів комунальної 
власності територіальної громади м. Києва (11.11.2019) 
28 Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України рішення Адміністративної колегії. 2020. 
Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 
www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=88255&schema=lviv  
29 Комунальне підприємство «Муніципальна охорона» реорганізують у комунальну організацію та розширять адресний перелік 
об’єктів, що потребують захисту | Київська міська рада (kmr.gov.ua) Офіційний веб-сайт КМДА. 2021. Комунальне 
підприємство «Муніципальна охорона» реорганізують у комунальну організацію та розширять адресний перелік об’єктів, що 
потребують захисту.  

https://kyivcity.gov.ua/news/munitsipalna_okhorona_zabezpechit_yakisnu_okhoronu_komunalnogo_mayna__gennadiy_plis.html
https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/ysF7bbtz.pdf
http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/publish/article/91096
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=88255&schema=lviv
https://kmr.gov.ua/uk/content/komunalne-pidpryyemstvo-municypalna-ohorona-reorganizuyut-u-komunalnu-organizaciyu-ta
https://kmr.gov.ua/uk/content/komunalne-pidpryyemstvo-municypalna-ohorona-reorganizuyut-u-komunalnu-organizaciyu-ta
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власності можуть бути замінені механізмом публічних закупівель товарів/послуг та проведення 
аукціонів. 

Приватизація комунальних підприємств та пакетів акцій товариств міста Києва має бути якісно 
розпланованою та порівнюваною за обсягами продажів активів з тією, що здійснює Фонд державного 
майна України. 

7. КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ 

Корупційні ризики присутні в усіх сферах, де залучені кошти та майно, що належать громадянам на 
праві державної і комунальної власності. Разом з тим, корупційні правопорушення складно 
ідентифікувати, оцінити їх негативний вплив та довести провину організаторів та виконавців. У цьому 
розділі розглянемо, що пишуть про корупцію в комунальних підприємствах журналісти-розслідувачі 
в засобах масової інформації, наведемо приклади кримінальних справ, фігурантами яких є декілька 
КП, а також проаналізуємо, які інструменти використовують КМР та КМДА для запобігання та протидії 
корупції і наскільки ефективно. 

7.1. МЕДІА-МОНІТОРИНГ (КОРУПЦІЯ) 

Київські комунальні підприємства регулярно фігурують у журналістських розслідуваннях про 
корупцію та новинах на тему корупції. Серед досліджуваних КП фігурантами таких публікацій стали 
78 підприємств за останні 4 роки. Здебільшого розслідування та новини стосуються порушень у сфері 
закупівельної діяльності підприємств та виявлення схем розтрати і привласнення коштів громади. 
Кожній сфері діяльності притаманні свої особливості.  

Будівництво 

Найбільш резонансним стало повідомлення народного депутата від «Слуги народу» Гео Лероса про 
цілий пул пов'язаних між собою юридичних осіб, які останні 4 роки «розігрують» між собою тендери 
комунальних підприємств – КП «Спецжитлофонд», КП «Житлоінвестбуд-УКБ», КП «Дирекція 
будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва». Серед цих фірм були названі ТОВ «Еко-Буд-
Трейд», ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж», ТОВ «Скайбуд Груп», ПАТ «Всеукраїнський науково-дослідний 
інститут аналітичного приладобудування», ТОВ «Форма». Журналісти  Bihus.Info30 та  Наші.Гроші 
провели низку журналістських розслідувань та з’ясували, що ці 5 фірм отримали державні підряди на 
11,32 млрд грн і пов'язані з екс-депутатом Київради Денисом Комарницьким. У файлах, які вивчали 
журналісти, містився детальний перелік тендерів, які мали «виграти» ці фірми. Вибіркова перевірка 
показала, що в подальшому київські комунальники оголошувати ці самі торги (слово в слово), і перемоги 
діставалися якраз компаніям з орбіти Комарницького. 

Комунальні підприємства «Житлоінвестбуд-УКБ» і «Спецжитлофонд» засвітилися і в іншій схемі. 
Журналісти Наші.Гроші знайшли ряд ухвал Дніпровського райсуду Києва, з яких випливало, що КП 
укладали з приватними компаніями «попередні договори купівлі-продажу квартир», у яких 
зазначалися ціни нижче ринкових.31 Ці компанії не сплачували гроші за квартири, а підшукували 
реальних покупців, які за договором «переуступки права вимоги» сплачували: 1) суму, зазначену у 

 
30 Bihus.info. 2020 Bihus.Info https://www.youtube.com/watch?v=4wEOgKStvmE&t=1269s .  
31 Наші гроші. 2019. У Баканова побачили, що комунальники Кличка виводили квартири на посередників, у яких осідали 20-
30%. https://nashigroshi.org/2019/10/01/u-bakanova-pobachyly-shcho-komunal-nyky-klychka-vyvodyly-kvartyry-na-poserednykiv-u-
iakykh-osidaly-20-30/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4wEOgKStvmE&t=1269s
https://nashigroshi.org/2020/06/04/11-mil-iardiv-natenderyly-firmy-iaki-leros-pov-iazav-zi-smotriashchym-po-kyievu-vid-yermaka-i-tyshchenka/
https://nashigroshi.org/2020/06/04/11-mil-iardiv-natenderyly-firmy-iaki-leros-pov-iazav-zi-smotriashchym-po-kyievu-vid-yermaka-i-tyshchenka/
https://nashigroshi.org/2019/10/01/u-bakanova-pobachyly-shcho-komunal-nyky-klychka-vyvodyly-kvartyry-na-poserednykiv-u-iakykh-osidaly-20-30/
https://orgces.sharepoint.com/sites/KyivMunicipalEnterprisesAtlas/Shared%20Documents/General/Research%20Folder%20(Atlas%202021%20MEs%20Kyiv)/Drafts/Paper/Bihus.Info
https://www.youtube.com/watch?v=4wEOgKStvmE&t=1269s%20%20
https://nashigroshi.org/2019/10/01/u-bakanova-pobachyly-shcho-komunal-nyky-klychka-vyvodyly-kvartyry-na-poserednykiv-u-iakykh-osidaly-20-30/
https://nashigroshi.org/2019/10/01/u-bakanova-pobachyly-shcho-komunal-nyky-klychka-vyvodyly-kvartyry-na-poserednykiv-u-iakykh-osidaly-20-30/
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«попередньому договорі», на користь комунальних підприємств, 2) 20-30% цієї суми – на користь 
згаданих компаній-посередників.  

Також класичними схемами для цієї сфери господарства є завищення вартості робіт, невідповідність 
фактично виконаних робіт актам приймання-передачі (по факту якість є нижчою або роботи взагалі 
не проводилися), укладення фіктивних договорів з метою виведення коштів з підприємства та їх 
подальшого привласнення. За даними видання  Киев.Власть, КП «Житло-сервіс» скористалося усіма 
цими схемами. У 2018-2019 роках підприємство замовило у трьох фірм – ТОВ «Смарагд Пол Сервіс», 
ТОВ «Вікінг Строй» і ТОВ «Салютсервіс» – різні послуги (ремонт спортивних майданчиків, 
обслуговування внутрішньобудинкових систем) на суму в 55 млн гривень. Згодом було виявлено, що 
вартість робіт була завищена, деякі з них взагалі не проводилися, а близько 25 млн були виведені на 
рахунки фіктивної фірми і переведені в готівку. 

КП «Київбудреконструкція» заробляло на спортивних майданчиках. За повідомленнями журналістів-
розслідувачів Dozorro, службові особи КП «Київбудреконструкція» конвертували через низку 
підприємств з ознаками фіктивності кошти на суму понад 200 млн грн.32 А КП 
«Київжитлоспецексплуатація», за повідомленнями Киев.Власть, взагалі підозрюється в системному 
розкраданні бюджетних коштів на загальну суму 5,08 млн грн.33  

Обслуговування житлового фонду 

У кожному районі міста діє власне комунальне підприємство – Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду. Такі компанії підпорядковані відповідним районним державним адміністраціям. 
Але схеми в них однакові, а іноді й спільні.  Наприклад, оплата послуг, які по факту надають не 
підрядники (які ці кошти отримали), а працівники самих КП (вірогідно, без жодних доплат). Так, за 
даними видання Наші.Гроші, Керуючі компанії Дніпровського та Печерського районів провернули 
таку схему на закупівлі послуг з прибирання під’їздів. Ще й скористалися послугами однієї фірми – ТОВ 
«Комун-сервіс», перерахувавши їй по 12 мільйонів гривень кожна.34  

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва» 
провернула ще одну схему згідно за документами, під час ремонту під'їздів встановлювалися 5-
камерні склопакети, а по факту встановлені найдешевші однокамерні склопакети.35  

Також майже всі Керуючі компанії з обслуговування житлового фонду були задіяні в одній спільній 
схемі розтрати коштів під час робіт з очищення димоходів та вентиляцій (про це докладніше в розділі, 
присвяченому аналізу судових справ). 

Транспорт 

В цій сфері схеми більш індивідуальні і залежать від напрямку діяльності комунального підприємства.  

 
32 Офіційний веб-сайт Dozorro. 2020. Як купують спортивні та ігрові майданчики в Києві. https://dozorro.org/blog/yak-kupuyut-
sportivni-ta-igrovi-majdanchiki-v-kiyevi 
33 КиевВласть. 2019. “Схемы и откаты”: должностных лиц КП “Киевжилспецэксплуатация” подозревают в системном хищении 
бюджетных денег. https://kievvlast.com.ua/text/shemy-i-otkaty-dolzhnostnyh-lits-kp-kievzhilspetse-kspluatatsiya-podozrevayut-v-
sistemnom-hishhenii-byudzhetnyh-deneg 
34 Наші гроші. 2018. Комунальники Кличка заплатили 24 мільйони за прибирання під’їздів фірмі, замість якої прибирають самі 
– поліція. https://nashigroshi.org/2018/05/07/komunalnyky-klychka-zaplatyly-24-miljony-za-prybyranni-pidjizdiv-firmi-zamist-
yakoji-prybyrayut-sami-politsiya/ 
35 Наші гроші. 2018. Комунальники віддали мільйон за 5-камерні вікна для під’їздів, які виявились забороненими 1-
камерними. https://nashigroshi.org/2018/11/12/komunal-nyky-viddaly-mil-yon-za-5-kamerni-vikna-dlia-pid-izdiv-iaki-vyiavylys-
zaboronenymy-1-kamernymy/ 

https://kievvlast.com.ua/text/sbu-ulichilo-kp-zhitlo-servis-v-rastrate-55-millionov-griven
https://dozorro.org/blog/yak-kupuyut-sportivni-ta-igrovi-majdanchiki-v-kiyevi
https://kievvlast.com.ua/text/shemy-i-otkaty-dolzhnostnyh-lits-kp-kievzhilspetse-kspluatatsiya-podozrevayut-v-sistemnom-hishhenii-byudzhetnyh-deneg
https://nashigroshi.org/2018/05/07/komunalnyky-klychka-zaplatyly-24-miljony-za-prybyranni-pidjizdiv-firmi-zamist-yakoji-prybyrayut-sami-politsiya/
https://nashigroshi.org/2018/11/12/komunal-nyky-viddaly-mil-yon-za-5-kamerni-vikna-dlia-pid-izdiv-iaki-vyiavylys-zaboronenymy-1-kamernymy/
https://dozorro.org/blog/yak-kupuyut-sportivni-ta-igrovi-majdanchiki-v-kiyevi
https://dozorro.org/blog/yak-kupuyut-sportivni-ta-igrovi-majdanchiki-v-kiyevi
https://kievvlast.com.ua/text/shemy-i-otkaty-dolzhnostnyh-lits-kp-kievzhilspetse-kspluatatsiya-podozrevayut-v-sistemnom-hishhenii-byudzhetnyh-deneg
https://kievvlast.com.ua/text/shemy-i-otkaty-dolzhnostnyh-lits-kp-kievzhilspetse-kspluatatsiya-podozrevayut-v-sistemnom-hishhenii-byudzhetnyh-deneg
https://nashigroshi.org/2018/05/07/komunalnyky-klychka-zaplatyly-24-miljony-za-prybyranni-pidjizdiv-firmi-zamist-yakoji-prybyrayut-sami-politsiya/
https://nashigroshi.org/2018/05/07/komunalnyky-klychka-zaplatyly-24-miljony-za-prybyranni-pidjizdiv-firmi-zamist-yakoji-prybyrayut-sami-politsiya/
https://nashigroshi.org/2018/11/12/komunal-nyky-viddaly-mil-yon-za-5-kamerni-vikna-dlia-pid-izdiv-iaki-vyiavylys-zaboronenymy-1-kamernymy/
https://nashigroshi.org/2018/11/12/komunal-nyky-viddaly-mil-yon-za-5-kamerni-vikna-dlia-pid-izdiv-iaki-vyiavylys-zaboronenymy-1-kamernymy/
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Bihus.Info з'ясували, що КП «Київпастранс», наприклад, довіряв розробку проектної документації з 
реконструкції трамвайних колій та фунікулеру тільки фірмі «Архітектурно-реставраційне 
підприємство “Софія”», засновником якої був Віктор Рафальський – дядько начальника Дирекції з 
будівництва та утримання об’єктів транспорту КП «Київпастранс».36 Пан Рафальський також працював 
у компанії КП «Спецавтоматика», яка перемогла у тендері на капітальний ремонт станції швидкісного 
трамваю «Гната Юри».37 Журналісти встановили, що компанія купувала трамвайні рейки, шпали і 
комплекти скріплень не безпосередньо у виробника, а через фірму-посередника «Авіра Маркетс», що 
суттєво вплинуло на вартість. Наприклад, шпали із комплектом скріплень до рейок Р-65 посередник 
купував у виробника за 1587 грн за штуку, а продавав «Спецавтоматиці» за 4500 грн за штуку – майже 
в три рази дорожче. Про це йшлося вже в іншому розслідуванні журналістів Bihus.Info .38  

КП «Київський метрополітен» зробило ставку на «правильно прописану» документацію торгів. На 
порталі Наші.Гроші з'явилася інформація,39 що згідно з даними Clarity Project, у 2018-2019 рр. 
«Київський метрополітен» уклав з «Київметробуд» 8 угод на 6,18 млрд грн; «Форт-Плюс» протягом двох 
років отримав від столичної підземки 3 підряди на 15,1 млн грн, «Укрінвестгруп» – 2 підряди на 7,1 
млн грн, а «Теплоенергоавтоматика» стала переможцем 18 тендерів на 99,7 млн грн. Тобто у 2018-2019 
рр. 4 фірми отримали 31 замовлення на 6,3 млрд грн. Журналісти припускають, що саме за цими 
угодами була відкрита кримінальна справа. Посадові особи КП «Київський метрополітен» запровадили 
протиправний механізм сприяння та надання переваг цим фірмам, підготували технічні умови 
тендерної документації, у якій зазначаються вимоги під конкретного учасника, що виключає можливість 
участі інших підприємств. Ці чотири фірми постачали «Київметрополітену» матеріали, які не 
відповідають заявленим якісним показникам, а капремонти на визначених об’єктах проводились без 
дотримання вимог державних будівельних норм. Після розрахунку за надані послуги представники 
«Київметробуд», «Форт-Плюс», «Теплоенергоавтоматика», «Укрінвестгруп» переказували кошти 
фірмам-представникам, які, своєю чергою, переказували гроші підприємствам транзитно-
конвертаційної спрямованості з ознаками фіктивності. 

КП «Київтранспарксервіс» уклало кілька десятків договорів на експлуатацію парковок (які 
перебувають у них на балансі) з різними фірмами. Згодом аудитори з'ясували, що керівництво КП 
«Київтранспарксервіс» занизило кількість машиномісць на паркувальних майданчиках і тим самим 
заробляє «чорний нал». Також посадовців підприємства ловили на вимаганні хабарів за оформлення 
документів і укладення договорів на розміщення паркувальних майданчиків, повідомляє 
Киев.Власть.40 

 

 

 
36Bihus.info. 2018. 70 мільйонів на тендерах Київпастрансу виграв дядько його начальника.  https://bihus.info/70-milioniv-na-
tenderah-kiivpastransu-vigrav-dadko-iogo-nacalnika/  
37 Офіційний веб-сайт Prozorro. 2019.Тендер на «Капітальний ремонт станції «ГНАТА ЮРИ» лінії швидкісного трамваю від вул. 
Старовокзальна до Великої Кільцевої дороги у місті Києві» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 («Будівельні роботи та поточний 
ремонт» код 45000000-7 за ДК 021:2015). https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-14-000466-c 
38 Bihus.Info. 2020. Фірми, пов’язані з дядьком начальника Київпастрансу, “навигравали” будівельних підрядів на 300 млн грн. 
https://bihus.info/firmy-povyazani-z-dyadkom-nachalnyka-kyyivpastransu-navygravaly-budivelnyh-pidryadiv-na-300-mln-
grn/?fbclid=IwAR2wkZrwMkhZGcj7vBCdzMfgc0ZVS38e16wrlR4a_UVn20_cfoC2VtfG6VQ 
39 Наші гроші. 2019. Посадовців «Київметрополітену» підозрюють у розпилі на заточених тендерах. 
https://nashigroshi.org/2019/11/26/posadovtsiv-kyivmetropolitenu-pidozriuiut-u-rozpyli-na-zatochenykh-tenderakh/ 
40 КиевВласть. 2020. Коллекция уголовных дел: Нацполиция заинтересовалась сотрудничеством “Киевавтодора” с группой 
подрядчиков. https://kievvlast.com.ua/text/kollektsiya-ugolovnyh-del-natspolitsiya-zainteresovalas-sotrudnichestvom-
kievavtodora-s-gruppoj-podryadchikov?noredirect=true 

https://bihus.info/70-milioniv-na-tenderah-kiivpastransu-vigrav-dadko-iogo-nacalnika/
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-14-000466-c
https://bihus.info/firmy-povyazani-z-dyadkom-nachalnyka-kyyivpastransu-navygravaly-budivelnyh-pidryadiv-na-300-mln-grn/?fbclid=IwAR2wkZrwMkhZGcj7vBCdzMfgc0ZVS38e16wrlR4a_UVn20_cfoC2VtfG6VQ
https://nashigroshi.org/2019/11/26/posadovtsiv-kyivmetropolitenu-pidozriuiut-u-rozpyli-na-zatochenykh-tenderakh/
https://kievvlast.com.ua/news/dolzhnostnyh-lits-kp-kievtransparkservis-zaderzhali-za-vzyatochnichestvo-foto
https://bihus.info/70-milioniv-na-tenderah-kiivpastransu-vigrav-dadko-iogo-nacalnika/
https://bihus.info/70-milioniv-na-tenderah-kiivpastransu-vigrav-dadko-iogo-nacalnika/
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-14-000466-c
https://bihus.info/firmy-povyazani-z-dyadkom-nachalnyka-kyyivpastransu-navygravaly-budivelnyh-pidryadiv-na-300-mln-grn/?fbclid=IwAR2wkZrwMkhZGcj7vBCdzMfgc0ZVS38e16wrlR4a_UVn20_cfoC2VtfG6VQ
https://bihus.info/firmy-povyazani-z-dyadkom-nachalnyka-kyyivpastransu-navygravaly-budivelnyh-pidryadiv-na-300-mln-grn/?fbclid=IwAR2wkZrwMkhZGcj7vBCdzMfgc0ZVS38e16wrlR4a_UVn20_cfoC2VtfG6VQ
https://nashigroshi.org/2019/11/26/posadovtsiv-kyivmetropolitenu-pidozriuiut-u-rozpyli-na-zatochenykh-tenderakh/
https://kievvlast.com.ua/text/kollektsiya-ugolovnyh-del-natspolitsiya-zainteresovalas-sotrudnichestvom-kievavtodora-s-gruppoj-podryadchikov?noredirect=true
https://kievvlast.com.ua/text/kollektsiya-ugolovnyh-del-natspolitsiya-zainteresovalas-sotrudnichestvom-kievavtodora-s-gruppoj-podryadchikov?noredirect=true
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Дорожнє будівництво та утримання автомобільних шляхів 

У цій сфері працює Комунальна корпорація «Київавтодор» та ШЕУ в кожному районі. Як повідомляє 
Киев.Власть, Київавтодор фігурує в цілій низці кримінальних справ щодо завищення вартості 
будівельних робіт як на стадії проектування, так і безпосередньо в ході виконання ремонтних та 
будівельних робіт. Також виявлені факти завищення вартості використаних будівельних матеріалів та 
обсягів робіт при капітальному ремонті та будівництві доріг. У подальшому різницю грошових коштів, 
яка утворилася в результаті внесення недостовірних даних до кошторисної документації, переводили 
в готівку. Ця схема Київавтодору в роботі з підрядниками використовувалася неодноразово. 
Детальніше про одного з підрядників корпорації ТОВ «Онур Конструкцiон Інтернешнл» – можна 
прочитати в досьє Наші Гроші41 

Була і курйозна історія: за повідомленням журналістів Наші Гроші42, Київавтодор витратив 395,42 
мільйони гривень на роботи з прибирання і вивезення снігу з листопада 2019 по квітень 2020 року. І 
це при тому, що за весь цей період у Києві випало лише 46 мм опадів, жодного разу не сформувавши 
покриву, який потрібно було б прибирати. 

Підпорядковані Комунальний корпорації «Київавтодор» комунальні підприємства (районні ШЕУ) 
фігурували у протизаконних схемах (в одних і тих самих, що може свідчити про спільну координацію), 
але про це докладніше в розділі, присвяченому аналізу судових справ. 

Утримання зелених насаджень 

Так само як і в дорожньому будівництві, в цій сфері є головне підприємство – Комунальне об'єднання 
«Київзеленбуд», та комунальні підприємства з утримання зелених насаджень у кожному районі 
столиці. Тому і тут можна припустити, що районні підприємства, які фігурують у схемах, вірогідно, не 
були самостійні і виконували вказівки керівництва Київзеленбуду.  

Київзеленбуд регулярно ставав фігурантом журналістських розслідувань. Тут вже ми бачимо «повний 
набір» – і завищення вартості використаних матеріалів, і завищення обсягів робіт, і торги під «своїх» 
через встановлення дискримінаційних кваліфікаційних вимог, і фіктивні договори, і оплату послуг, 
які по факту надають не підрядники, а працівники районних комунальних підприємств з утримання 
зелених насаджень, підпорядкованих КО «Київзеленбуд». 

Журналісти регулярно повідомляють про порушення під час реконструкції парків. Є підозри, що на 
ремонті парку Наталка в Оболонському районі 43  комунальники завищили вартість та обсяг робіт на 
22 мільйони гривень, на впорядкуванні озера в парку Відрадний у Солом’янському районі 44 – на 4 
мільйони гривень. На неякісний ремонт парку Партизанської Слави в Дарницькому районі витрачено 

 
41 Наші гроші. 2020. Кримінальне досьє лідерів картелю. «Онур Конструкцiон» і «Онур Таахут». 
https://nashigroshi.org/2020/04/22/kryminal-ne-dos-ie-lideriv-karteliu-onur-konstruktsion-i-onur-taakhut/ 
42 Наші гроші. 2020. Кличко витратив майже 400 мільйонів гривень на прибирання неіснуючого снігу у столиці. 
https://nashigroshi.org/2020/05/22/94565/ 
43 Наші гроші. 2020. Поліція розслідує завищення на 22 мільйона ремонту парку на Оболоні, яку комунальники Кличка 
замовили за 120 мільйонів. https://nashigroshi.org/2020/01/16/politsiia-rozsliduie-zavyshchennia-na-22-mil-yona-remontu-parku-
na-oboloni-iaku-komunal-nyky-klychka-zamovyly-za-120-mil-yoniv/ 
44 Наші гроші. 2019. Поліція розслідує завищення на 40% робіт з благоустрою озера в парку Відрадний, який у Кличка замовили 
за 40 мільйонів. https://nashigroshi.org/2019/12/04/politsiia-rozsliduie-zavyshchennia-na-40-robit-z-blahoustroiu-ozera-v-parku-
vidradnyy-iakyy-u-klychka-zamovyly-za-40-mil-yoniv/ 

https://kievvlast.com.ua/text/kollektsiya-ugolovnyh-del-natspolitsiya-zainteresovalas-sotrudnichestvom-kievavtodora-s-gruppoj-podryadchikov?noredirect=true
https://nashigroshi.org/2020/04/22/kryminal-ne-dos-ie-lideriv-karteliu-onur-konstruktsion-i-onur-taakhut/
https://nashigroshi.org/2020/05/22/94565/
https://nashigroshi.org/2020/01/16/politsiia-rozsliduie-zavyshchennia-na-22-mil-yona-remontu-parku-na-oboloni-iaku-komunal-nyky-klychka-zamovyly-za-120-mil-yoniv/
https://nashigroshi.org/2019/12/04/politsiia-rozsliduie-zavyshchennia-na-40-robit-z-blahoustroiu-ozera-v-parku-vidradnyy-iakyy-u-klychka-zamovyly-za-40-mil-yoniv/
https://nashigroshi.org/2019/08/09/komunal-nykiv-klychka-pidozriuiut-u-pryvlasnenni-koshtiv-na-neiakisnomu-remonti-parku-partyzans-koi-slavy-za-45-mil-yoniv/
https://nashigroshi.org/2020/04/22/kryminal-ne-dos-ie-lideriv-karteliu-onur-konstruktsion-i-onur-taakhut/
https://nashigroshi.org/2020/05/22/94565/
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45 мільйонів гривень45, після якого довелося все переробляти і знов витрачати кошти. І це далеко не 
вичерпний перелік розслідувань – спільнота Dozorro випустила цілу підбірку щодо схем на 
будівництві парків. Dozorro46 ловила Київзеленбуд і на встановленні дискримінаційних умов при 
проведенні тендерів.47  

Благоустрій 

В цій сфері найбільше повідомлень про діяльність КП «Київблагоустрій», КП «Плесо», КП 
«Київводфонд» . У розслідуваннях фігурують вже стандартні схеми – завищення вартості і обсягів 
робіт, фіктивні договори, маніпуляції з тендерами. Іноді ці КП беруть участь у спільних схемах, у т.ч. 
з КО «Київзеленбуд», коли, наприклад, у них один підрядник з ознаками фіктивності (про це 
докладніше в розділі «Судові справи»).  

За повідомленням порталу Киев.Власть, тільки в діяльності КП «Плесо» за 2016-2018 рр. виявлені 
фінансові порушення майже на 614 млн грн48, а його керівництво наразі фігурує в кримінальних 
справах.49 Київський центр розвитку міського середовища збагатив підрядника з ознаками 
фіктивності, фігуранта низки кримінальних справ, на 50 млн грн при реконструкції парку «Кіото»50. 
КП «Київводфонд», ймовірно, «розпиляв» 15 млн грн  на бюветах і туалетах51, та ще й вкрав у київської 
громади 14 громадських вбиралень52 (здебільшого у центральній частині столиці площею від 70 до 205 
кв.м). А КП «Київблагоустрій» «загубив» понад 3500 демонтованих МАФів зі свого майданчику 
тимчасового зберігання.53 

Шкільне харчування 

Майже в кожному районі столиці є спеціалізоване КП, яке займається організацією харчування в 
навчальних закладах. Ці КП функціонують за рахунок тендерів від районних управлінь освіти, 
створюючи один одному штучну конкуренцію, тож є залежними від РДА. Заради перемоги профільних 
КП на тендерах із забезпечення харчування в навчальних закладах, РДА йдуть і на включення 
дискримінаційних умов до документації, і на відхилення інших пропозицій, і на скасування торгів. 
Більш детально про ці схеми розповіли журналісти Наші Гроші54. Але найбільш жахливою є схема, 

 
45 Наші гроші. 2019. Комунальників Кличка підозрюють у привласненні коштів на неякісному ремонті парку «Партизанської 
Слави» за 45 мільйонів. https://nashigroshi.org/2019/08/09/komunal-nykiv-klychka-pidozriuiut-u-pryvlasnenni-koshtiv-na-
neiakisnomu-remonti-parku-partyzans-koi-slavy-za-45-mil-yoniv/ 
46 Веб-сайт Dozorro. 2021. Скільки коштував ваш парк: витрати і втрати. https://dozorro.org/blog/skilki-koshtuvav-vash-park-
vitrati-i-vtrati 
47 Веб-сайт Dozorro. 2020. Закупівлі не для всіх: як Київ займається озелененням. https://dozorro.org/blog/zakupivli-ne-dlya-vsih-
yak-kiyiv-zajmayetsya-ozelenennyam 
48 КиевВласть. 2019. Как КП “Плесо” за 2,5 года “расстроило киевлян” на 613,8 млн гривен. https://kievvlast.com.ua/text/kak-kp-
pleso-za-25-goda-rasstroilo-kievlyan-na-6138-mln-griven 
49 КиевВласть. 2020. Коррупция в КП “Плесо”: подозрение замдиректору, обвинительный акт экс-руководителю. 
https://kievvlast.com.ua/text/korruptsiya-v-kp-pleso-podozrenie-zamdirektoru-obvinitelnyj-akt-e-ks-rukovoditelyu 
50 КиевВласть. 2019. Реконструкция столичного парка “Киото” предположительно обогатила мошенников на 50 млн гривен. 
https://kievvlast.com.ua/text/rekonstruktsiya-stolichnogo-parka-kioto-predpolozhitelno-obogatila-moshennikov-na-50-mln-griven 
51 КиевВласть. 2018. Руководство КП “Киевводфонд” подозревают в распиле 15 миллионов гривен на бюветах и туалетах. 
https://kievvlast.com.ua/text/rukovodstvo-kp-kievvodfond-podozrevayut-v-raspile-15-millionov-griven-na-byuvetah-i-tualetah 
52 Наші гроші. 2019. Як громадські туалети Києва вкрали за допомогою найманців з ЛНР. https://nashigroshi.org/2019/07/29/yak-
hromads-ki-tualety-kyieva-vkraly-za-dopomohoiu-naymantsiv-z-dnr/ 
53 КиевВласть. 2020. С площадок хранения исчезли почти 3,5 тыс. демонтированных в Киеве МАФов. 
https://kievvlast.com.ua/news/s-ploshhadok-hraneniya-ischezli-pochti-35-tys-demontirovannyh-v-kieve-mafov 
54 Наші гроші. 2018. Оболонці протягнули намолених харчувальників за 29 мільйонів, наплювавши на АМКУ і відмічених 
Порошенком литовців. https://nashigroshi.org/2018/03/15/obolontsi-protyahnuly-namolenyh-harchuvalnykiv-za-29-miljoniv-
naplyuvavshy-na-amku-i-vidmichenyh-poroshenkom-lytovtsiv/ 
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впроваджена КП «Школяр» Солом'янської РДА. За повідомленням видання «Кореспондент»55, проти 
КП та Управління освіти Солом'янської РДА відкрито кримінальне провадження у зв'язку з тим, що 
вони мали господарські відносини з суб'єктами підприємництва, які мають ознаки фіктивності 
(зокрема, таким суб'єктом підприємництва був покійник). Потім з'ясувалося, що продукти купувалися 
не за контрактами – бо вони були фіктивні. Закуповувалися несертифіковані продукти, зокрема, масло 
і молоко, які не відповідають нормам ДСТУ, і ними годували дітей. 

Інше 

Серед інших комунальних підприємств варто також відзначити кількох найчастіших фігурантів 
журналістських розслідувань та новин на тему корупції. 

КП «Інформатика» фігурувало в розслідуваннях Наші Гроші про закупівлі системи 
відеоспостереження56, системи керування освітленням57, для оснащення диспетчерського центру 
програмного забезпечення та обладнанняпрограмного забезпечення та обладнання58, а також в 
розслідуваннях Киев.Власть про витрати на систему вимірювання стану навколишнього середовища59 
та на систему відеоспостереження60. 

КП «Київреклама» фігурувало в розслідуванні Наші Гроші тендерів на закупівлі61, які вигравало 
оточення екс-керівництва КП, завищення вартості оренди62, у матеріалах журналістів Киев.Власть 
щодо зловживань керівництвом службовим становищем63, можливої розтрати коштів64 тощо.  

 
55 Кореспондент. 2019. Як небіжчик київських школярів харчував. https://blogs.korrespondent.net/blog/kyiv/4106256/ 
56 Наші гроші. 2018. Оточення Назарова розіграло 400 мільйонів на вуличному відеоспостереженні у Києві. 
https://nashigroshi.org/2018/10/05/otochennya-nazarova-rozihralo-400-miljoniv-na-vulychnomu-videosposterezhenni-u-kyjevi/ 
57 Наші гроші. 2018. У Кличка без торгів злили дилеру словаків 50 мільйонів на керування вуличним освітленням. 
https://nashigroshi.org/2018/12/06/u-klychka-bez-torhiv-daly-dyleru-slovakiv-50-mil-yoniv-na-keruvannia-vulychnym-osvitlenniam/ 
58  Наші гроші. 2019. Прокуратура розслідує скільки мільйонів комунальники Кличка переплатили за імітований 
сертифікований софт. https://nashigroshi.org/2019/11/06/prokuratura-rozsliduie-skil-ky-mil-yoniv-komunal-nyky-klychka-
pereplatyly-za-imitovanyy-sertyfikovanyy-soft/ 
59 КиевВласть. 2020. Миллионы на ветер? КП “Информатика” активно осваивает бюджеты на создании системы измерения 
состояния окружающей среды. https://kievvlast.com.ua/text/milliony-na-veter-kp-informatika-aktivno-osvaivaet-byudzhety-na-
sozdanii-sistemy-izmereniya-sostoyaniya-okruzhayushhej-sredy 
60 КиевВласть. 2020. КП “Информатика” заподозрили в отмывании бюджетных средств на видеонаблюдении в интересах 
Кличко. https://kievvlast.com.ua/text/kp-informatika-zapodozrili-v-otmyvanii-byudzhetnyh-sredstv-na-videonablyudenii-v-
interesah-klichko 
61 Наші гроші. 2018. Третину мільйона «Київреклами» на плакати розіграло оточення її екс-керівництва. 
https://nashigroshi.org/2018/05/16/tretynu-miljona-kyjivreklamy-na-plakaty-rozihralo-otochennya-jiji-eks-kerivnytstva/ 
62 Наші гроші. 2021. «Київреклама» платить Хмельницькому півмільйона на місяць за оренду приміщень. 
https://nashigroshi.org/2021/01/26/kyivreklama-platyt-khmel-nyts-komu-pivmil-yona-na-misiats-za-orendu-prymishchen/ 
63 КиевВласть.2019. Должностных лиц КП “Киевреклама” подозревают в злоупотреблении служебным положением. 
https://kievvlast.com.ua/text/dolzhnostnyh-lits-kp-kievreklama-podozrevayut-v-zloupotreblenii-sluzhebnym-
polozheniem?noredirect=true 
64 КиевВласть. 2020. Распилы на Подоле: прокуратура расследует, как местные “бюджетники” тратили деньги. 
https://kievvlast.com.ua/text/raspily-na-podole-prokuratura-rassleduet-kak-mestnye-byudzhetniki-tratili-dengi 
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https://kievvlast.com.ua/text/milliony-na-veter-kp-informatika-aktivno-osvaivaet-byudzhety-na-sozdanii-sistemy-izmereniya-sostoyaniya-okruzhayushhej-sredy
https://kievvlast.com.ua/text/kp-informatika-zapodozrili-v-otmyvanii-byudzhetnyh-sredstv-na-videonablyudenii-v-interesah-klichko
https://kievvlast.com.ua/text/kp-informatika-zapodozrili-v-otmyvanii-byudzhetnyh-sredstv-na-videonablyudenii-v-interesah-klichko
https://nashigroshi.org/2018/05/16/tretynu-miljona-kyjivreklamy-na-plakaty-rozihralo-otochennya-jiji-eks-kerivnytstva/
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https://kievvlast.com.ua/text/raspily-na-podole-prokuratura-rassleduet-kak-mestnye-byudzhetniki-tratili-dengi
https://blogs.korrespondent.net/blog/kyiv/4106256/
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КП «Поділ-Нерухомість» фігурувало в ряді публікацій Киев.Власть, зокрема щодо незаконних поборів 
з підприємців під час організації ярмарків65, службових розслідувань у КМДА66, затримки одного з 
керівників під час отримання хабаря67, тощо. 

КП «Київтеплоенерго» фігурувало в розслідуваннях Наші Гроші про закупівлі автопалива автопалива 
на 106 млн грн68, ремонт аварійної ділянки69, ремонт тепломереж70, у розслідуванні Киев.Власть про 
нецільове використання 600 млн грн71 тощо. 

КП «ГІОЦ» фігурувало в розслідуванні Наші Гроші  про закупівлі безконтактних карток, привласнення 
бюджетних коштів на договорах охорони72, а Киев.Власть повідомила про розтрату коштів (понад 20 
млн грн) директором КП73. 

7.2. КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ (СУДОВІ СПРАВИ) 

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, за останні 4 роки серед досліджуваних нами КП 62 
підприємства були фігурантами судових справ (кримінальне судочинство). Частково справи були 
відкриті за повідомленнями Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, який 
регулярно проводить перевірки діяльності суб'єктів господарювання. За інформацією Департаменту, 
станом на 31.12.2020 за матеріалами аудитів Департаменту зареєстровано 164 кримінальні 
провадження або долучені до матеріалів існуючих кримінальних проваджень.  

Ми зупинимося на кримінальних справах, фігурантами яких є одразу кілька київських КП. Матеріали 
цих справ свідчать про реалізацію підприємствами спільних корупційних схем. Іноді фігурантами 
стають і РДА, яким підпорядковані КП. Наводимо декілька типових кримінальних справ, які вже 
розглядаються в судах. Одразу зазначимо, що по більшості справ ще немає вироків, а злочинні схеми 
описані з матеріалів досудових розслідувань, які висвітлені в судових рішеннях по кримінальних 
справах.  

Справа 42019100000000649 

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП «Солом’янка-Сервіс», КП 
«Київтеплоенерго», КП «Спецжитлофонд», КП «Київблагоустрій», КП «Керуюча компанія з 

 
65 КиевВласть. 2018. Предприниматели возмущены поборами операторов по организации ярмарок в Киеве. 
https://kievvlast.com.ua/news/predprinimateli-vozmushheny-poborami-operatorov-po-organizatsii-yarmarok-v-kieve-
video?noredirect=true 
66 КиевВласть. 2018. Кличко распорядился провести служебные расследования по директорам двух столичных предприятий. 
https://kievvlast.com.ua/news/klichko-rasporyadilsya-provesti-sluzhebnye-rassledovaniya-po-direktoram-dvuh-stolichnyh-
predpriyatij 
67 КиевВласть. 2020. Задержан и.о. директора КП “Подол-Недвижимость” Кузьменко. https://kievvlast.com.ua/news/zaderzhan-
direktor-kp-podol-nedvizhimost-kuzmenkoistochnik?noredirect=true 
68 Наші гроші. 2019. «Київтеплоенерго» розіграло 106 мільйонів на автопаливо на заточеному тендері. 
https://nashigroshi.org/2019/03/11/kyivteploenerho-rozihralo-106-mil-yoniv-na-avtopalyvo-na-zatochenomu-tenderi/ 
69 Наші гроші. 2020. «Київтеплоенерго» віддає 17 мільйонів на ремонт аварійної ділянки фігуранту кримінальної справи з 
оточення чиновників Кличка. https://nashigroshi.org/2020/11/10/kyivteploenerho-viddaie-17-mil-yoniv-na-remont-avariynoi-
dilianky-fihurantu-kryminal-noi-spravy-z-otochennia-chynovnykiv-klychka/ 
70 Наші гроші. 2019. «Київтеплоенерго» віддало 60 мільйонів на ремонт аварійних тепломереж фігуранту кримінальної справи 
з оточення чиновників Кличка. https://nashigroshi.org/2019/08/05/kyivteploenerho-viddav-60-mil-yoniv-na-remont-avariynykh-
teplomerezh-fihurantu-kryminal-noi-spravy-z-otochennia-chynovnykiv-klychka/ 
71 КиевВласть. 2020. “Киевтеплоэнерго” уличили в нецелевом использовании 600 млн гривен. 
https://kievvlast.com.ua/text/kievteploe-nergo-ulichili-v-netselevom-ispolzovanii-600-mln-griven?noredirect=true   
72 Наші гроші. 2019. Комунальників Кличка підозрюють у привласненні коштів на охороні за 17 мільйонів. 
https://nashigroshi.org/2019/11/01/komunal-nykiv-klychka-pidozriuiut-u-pryvlasnenni-koshtiv-na-okhoroni-za-17-mil-yoniv/  
73 КиевВласть. 2020. СБУ вменяет директору КП “ГИВЦ” Виталию Козубскому растрату более 20 млн гривен. 
https://kievvlast.com.ua/text/sbu-vmenyaet-direktoru-kp-givts-vitaliyu-kozubskomu-rastratu-bolee-20-mln-griven?noredirect=true 
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https://kievvlast.com.ua/text/kievteploe-nergo-ulichili-v-netselevom-ispolzovanii-600-mln-griven?noredirect=true
https://nashigroshi.org/2019/09/26/aytishnyky-klychka-zamovyly-elektronni-proizni-kartky-po-29-hryven-shchob-prodavaty-po-50-hryven/
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https://youcontrol.com.ua/articles/yak-otrymaty-shtraf-z-finmonu-antyporady/
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обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва», Управління житлово-
комунального господарства Шевченківського району м. Києва та ПрАТ «АК “Київводоканал”» у змові з 
групою осіб, які контролюють діяльність різних комерційних фірм, запровадили злочинну схему з 
метою привласнення бюджетних коштів у ході виконання робіт з реконструкції на об’єктах 
життєзабезпечення м. Києва. Так, обсяг виконаних робіт на частині об’єктів критичної інфраструктури 
є значно завищеним, до актів виконаних робіт та наданих послуг посадові особи згаданих суб’єктів 
господарювання за домовленістю із посадовими особами комунальних підприємств внесли 
недостовірні дані. 

Справа 42019000000002284 

Розслідування стосується діяльності двох столичних КП – «Група впровадження проекту з 
енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» і КП 
«Київжитлоспецексплуатація» . Правоохоронці вважають, що комунальники протягом 2017-2019 
років, змовившись з підрядниками, організували схему «розпилу» при виконанні різного роду робіт на 
об'єктах життєзабезпечення столиці. В полі зору СБУ – співпраця зазначених КП з 14 компаніями на 
загальну суму 709 млн грн.  

Справа 12016100040015396 

Досудове розслідування встановило, що Київавтодор та підпорядковані йому комунальні 
підприємства (ШЕУ Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Деснянського, Оболонського, 
Печерського, Подільського, Святошинського, Солом’янського, Шевченківського районів м. Києва, КП 
«Магістраль» та КП «Київавтошляхміст») замовили ТОВ «Костанза» 41 тис. тонн солі на загальну суму 
понад 36 млн грн. У торгах цих підприємств також брало участь ТОВ «Укрсільінвест», яке, за 
інформацією правоохоронців, є підконтрольним ТОВ «Костанза» і було лише формальним учасником 
конкурсних торгів.  

Справа 42019101070000240 

У ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи Управління освіти Подільської 
РДА, КП «Шляхово-експлуатаційне управління з ремонту та утриманню автомобільних шляхів та 
споруд на них Подільського району» і КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Подільського району Києва», ймовірно, вчинили привласнення і розтрату бюджетних коштів при 
проведенні тендерних закупівель для потреб Подільського району. Розслідування сконцентроване на 
співпраці комунальників з 9 компаніями, які сукупно отримали більше 26 млн грн. Згодом у рамках 
цієї ж справи прокурорів зацікавила і діяльність КП «Київреклама». 

Справа 42019100000000420 

У цій кримінальній справі фігурують всі столичні комунальні керуючі компанії. Слідство розглядає 
факти розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах невстановленими службовими особами 
КП «Київжитлоспецексплуатація», восьми керуючих компаній, ТОВ «Укрбіоекологія», ПБФ «Овен», 
ТОВ «Комуналка», ТОВ «Облгазсервіс» та ТОВ «Укрдимовент». Зокрема, перевіряється витрачання 
понад 40 млн грн за надання послуг із прочищення димових та вентиляційних каналів.  

Справи 12018100000000354 та 12017000000001327 

Заступник генерального директора КК «Київавтодор», начальник КП «ШЕУ Оболонського району м. 
Києва» та головний інженер КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва» змовились спільно заволодіти 
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бюджетними коштами та розробили і узгодили між собою план дій. Кошти, виділені на виконання 
робіт з нанесення горизонтальної розмітки в місті Києві, були перераховані підрядникам 
(комерційним компаніям), але роботи по факту не проводилися або проводилися не в повному обсязі. 
Також до реалізації схеми були залучені працівники ШЕУ – начальство дало підлеглим вказівку 
виконати роботи з нанесення горизонтальної розмітки замість підрядників.  

Ця схема – коли гроші йдуть підрядникам, а по факту роботи виконують працівники комунальних 
підприємств – є доволі розповсюдженою.  

Справи 42019100000000205, 12017100060005718 та 42018101030000036 

У цих справах фігурує один і той самий підрядник – ТОВ «БК КУБ», який допоміг реалізувати схожі 
схеми КП «Плесо», КО «Київзеленбуд» та КП «Київміськрозвиток». На думку правоохоронців, ТОВ «БК 
КУБ» має ознаки фіктивності, перераховані бюджетні кошти в подальшому були переведені в готівку 
та незаконно привласнені посадовими особами згаданих підприємств та їх оточенням. Так, від КП 
«Плесо» підрядник отримав 16 млн грн на благоустрій Русанівського каналу, від КО «Київзеленбуд» –  
90 млн грн на ремонт дитячих та спортивних майданчиків, парків та скверів, від КП 
«Київміськрозвиток» – 50 млн грн на реконструкцію парку «Кіото». Як з'ясувало слідство, вартість та 
обсяги проведених робіт були суттєво завищені. Частина робіт по факту проведена силами 
комунальних підприємств, підпорядкованих КО «Київзеленбуд» – районними комунальними 
підприємствами з утримання зелених насаджень. 

7.3. АНТИКОРУПЦІЙНІ ПРОГРАМИ КП 

Враховуючи кількість корупційних скандалів, робота з визначення та мінімізації корупційних ризиків 
в діяльності київських КП є на низькому рівні. У відкритому доступі ми знайшли антикорупційні 
програми 22 комунальних підприємств, ще 3 КП оприлюднили плани заходів з усунення корупційних 
ризиків. Хоча до якості цих документів теж виникають питання. Також варто зазначити, що КП не 
публікують звіти за результатами оцінки корупційних ризиків, а це є основним документом для 
розуміння якості та всеохопності виконаної роботи з оцінки корупційних ризиків на підприємстві. 

Більшість КП розробили свою програму на базі Типової антикорупційної програми юридичної особи, 
затвердженої НАЗК, не застосовуючи індивідуальний підхід залежно від сфери та видів діяльності 
підприємства. Майже слово в слово з типовою програмою затверджені антикорупційні програми КП 
«Житлоінвестбуд-УКБ»74, КП «Житло-Сервіс»75, КП «Керуюча компанія з ОЖФ Святошинського 
району»76, КП «Керуюча компанія з ОЖФ Оболонського району»77, КП «Київпастранс»78, КП ЦОДР79, КП 
«Київміськсвітло»80, КП «Київкомунсервіс»81,», КП «Інформатика»82. Інші КП, хоч і взяли за основу 
типову програму, прибрали звідти деякі незручні для себе пункти. Наприклад, КП «Київський 

 
74 Антикорупційна програма КП «Житлоінвестбуд-УКБ». http://investbud.kiev.ua/pro-kompaniyu 
75 Антикорупційна програма КП «Житло-Сервіс». https://cutt.ly/EntB0a6 
76 Антикорупційна програма КП «Керуюча компанія з ОЖФ Святошинського району». https://cutt.ly/YntB6t4  
77 Антикорупційна програма КП «Керуюча компанія з ОЖФ Оболонського району». https://cutt.ly/rntNtH2 
78Антикорупційна програма КП «Київпастранс». 
https://test.kpt.kyiv.ua/files/user/other/Antikoruptsiyna_programa_KP_Kiivpastrans_2020r.pdf 
79 Антикорупційна програма КП «ЦОДР». https://drive.google.com/file/d/1KHkiSJIY1sh4KxqXYGvaxNTMjrGPxEz5/view 
80 Антикорупційна програма КП «Київміськсвітло». http://xn--b1aaqhchetxbm0jsffg.xn--j1amh/pidpryiemstvo/protydiia-
koruptsi%d1%97/ 
81 Антикорупційна програма КП «Київкомунсервіс». https://kks.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/10/antikorupcijna-programa.pdf 
82 Антикорупційна програма КП «Інформатика». https://cutt.ly/5ntNROe 

http://investbud.kiev.ua/pro-kompaniyu
https://zhitlo-service.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/04/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
http://kk-svyatoshin.org.ua/images/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_2020.pdf
http://kk-svyatoshin.org.ua/images/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_2020.pdf
http://obolonmk.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/06/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf
http://obolonmk.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/06/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf
https://test.kpt.kyiv.ua/files/user/other/Antikoruptsiyna_programa_KP_Kiivpastrans_2020r.pdf
https://drive.google.com/file/d/1KHkiSJIY1sh4KxqXYGvaxNTMjrGPxEz5/view
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метрополітен»83, КП «ШЕУ Печерського р-ну»84, КО «Київзеленбуд»85 та КП «Плесо»86 вилучили 
оприлюднення на сайті звіту за результатами оцінки корупційних ризиків. Також Типова 
антикорупційна програма передбачає процедуру антикорупційної перевірки ділового партнера, але 
КП «Київжитлоспецексплуатація»87,», КП «Керуюча компанія з ОЖФ Печерського району»88, та КП 
«Київтелесервіс»89 вирішили, що їм такі стандарти та процедури не потрібні. Дуже недоречне рішення, 
особливо з урахуванням тих кримінальних справ, у яких наразі фігурують КП «Київблагоустрій» та КП 
«Київреклама». 

Але й у тих підприємствах, які прописали процедуру антикорупційної перевірки ділових партнерів, ця 
норма вочевидь не працює на практиці. Наприклад, 10 січня 2020 року КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 
прийняло Антикорупційну програму, в якій, зокрема, передбачена обов'язкова антикорупційна 
експертиза ділових партнерів. А вже в липні КП підписує договір з ТОВ «БК “Азур Груп”» на 4 млн 
гривень – тобто з підприємством, з яким КП «Житлоінвестбуд-УКБ» фігурує у кримінальному 
провадженні щодо незаконної фінансово-господарської діяльності (безтоварні операції, штучне 
формування ПДВ на фактично виконані роботи з метою мінімізації податкових зобов'язань). Те саме 
стосується підрядників КО «Київзеленбуд», КП «Плесо», КП «Київський метрополітен».  

КП «Київблагоустрій»90 та КП «Київреклама»91 затвердили антикорупційні програми, які взагалі не 
містять переліку антикорупційних заходів, відсутня й антикорупційна перевірка ділових партнерів. 
Це дуже недоречне рішення, особливо з урахуванням тих кримінальних справ, в яких наразі фігурують 
КП «Київблагоустрій» та КП «Київреклама». 

Більш індивідуально до розробки антикорупційних програм підійшли КП «Київтеплоенерго»92, КП 
«Інститут земельних відносин»93, КП «Київкінофільм»94 та КК «Центр комунального сервісу»95. Ще три 
комунальних підприємства розмістили у відкритому доступі плани заходів щодо запобігання та 
протидії корупції без самих антикорупційних програм – КП «Київводфонд»96, КП «Спецкомбінат 
ПКПО»97 та СКП «Київський крематорій»98. 

 
83Антикорупційна програма КП «Київський метрополітен». 
http://www.metro.kiev.ua/sites/default/files/antukorupciyna%20programa.pdf 
84 Антикорупційна програма КП «ШЕУ Печерського району». https://pechersk.kyivcity.gov.ua/files/docs/antikor_sheo.PDF 
85 Антикорупційна програма КП «Київзеленбуд». http://kyivzelenbud.com/_img/_files/antikorupcijna-programa.pdf 
86 Антикорупційна програма КП «Плесо». https://cutt.ly/VntMh9X 
87 Антикорупційна програма КП «Київжитлоспецексплуатація». https://kgse.gov.ua/pdf/an_cor_19.pdf 
88 Антикорупційна програма КП «Керуюча компанія з ОЖФ Печерського району». 
https://pechersk.kyivcity.gov.ua/files/media/korrupcia_programma.pdf 
89 Антикорупційна програма КП «Київтелесервіс». https://kts.kmda.gov.ua/aboutus 
90 Антикорупційна програма КП «Київблагоустрій». https://www.blagoustriy.kiev.ua/images/inform/program.pdf 
91 Антикорупційна програма КП «Київреклама». https://www.kyivreclama.kyiv.ua/wp-
content/uploads/antikorupciyna_programa/antikorupciyna_programa_nom_2_vid_17_01_20.pdf 
92 Антикорупційна програма КП «Київтеплоенерго». https://kte.kmda.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Nakaz-320-vid-
17.10.2018r-.pdf?x83141 
93 Антикорупційна програма КП «Інститут земельних відносин». https://cutt.ly/nnt9EsK 
94 Антикорупційна програма КП «Київкінофільм». https://kinokiev.com/news/antikorupcijna-programa-165/ 
95 Антикорупційна програма КП «Центр комунального сервісу». https://drive.google.com/file/d/1QA9XvzQfXfXY-
IKuFL7U6QRSYTUFfgGw/view 
96 Антикорупційна програма КП «Київводфонд». https://kyivvodfond.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/Plan-zahodiv-shhodo-
zapobigannya-i-protydiyi-koruptsiyi-Kyyivvodfond-na-2021-rik.pdf 
97 Антикорупційна програма СКП «Спецкомбінат ПКПО». https://kievritual.com/wp-content/uploads/2021/02/Perelik-zahodiv-pro-
zapobigannya-koruptsiyi.pdf 
98 Антикорупційна програма СКП «Київський крематорій». http://kievkrm.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Perelik-
zahodiv.pdf  
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https://kyivvodfond.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/Plan-zahodiv-shhodo-zapobigannya-i-protydiyi-koruptsiyi-Kyyivvodfond-na-2021-rik.pdf
https://kievritual.com/wp-content/uploads/2021/02/Perelik-zahodiv-pro-zapobigannya-koruptsiyi.pdf
https://kievritual.com/wp-content/uploads/2021/02/Perelik-zahodiv-pro-zapobigannya-koruptsiyi.pdf
http://kievkrm.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Perelik-zahodiv.pdf
http://kievkrm.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Perelik-zahodiv.pdf
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7.4. ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ КМДА ТА КМР СТОСОВНО КП 

У 2019 році була затверджена Антикорупційна програма Виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на 2019–2020 роки99. Серед корупційних ризиків 
діяльності КМДА були ідентифіковані й ті, що стосувалися діяльності підпорядкованих комунальних 
підприємств, а саме: 

- ризик невиконання фінансових планів та неефективне використання комунального майна, 
чинником якого визначено недостатні координація та контроль за діяльністю комунальних 
підприємств, непрозорість їх діяльності. Заходи для усунення ризиків: систематичне 
проведення нарад, засідань, робочих груп з керівниками підпорядкованих структурним 
підрозділам комунальних підприємств; 

- ризик суб'єктивного оцінювання структурними підрозділами КМДА ефективності діяльності 
комунальних підприємств, чинником якого визначено відсутність об'єктивних показників 
оцінки діяльності, що може призвести до неефективного використання ресурсів. Заходи для 
усунення ризиків: визначення ключових показників ефективності діяльності та завдань 
підприємств і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які здійснюють господарську діяльність з метою одержання прибутку і діють на 
засадах економічної самостійності, самоокупності та самофінансування; 

- ризик зловживань комунальних підприємств під час затвердження проектів будівництва, 
реконструкції та ремонту об’єктів, що реалізуються за рахунок власних коштів КП, чинником 
якого визначено дискреційні повноваження під час підготовки проектів будівництва, 
реконструкції та ремонту, що може призвести до збільшення бюджетних видатків на 
реалізацію проектів. Заходи для усунення ризиків: розробка Порядку, який регулюватиме 
затвердження та погодження проектно-кошторисної документації проектів будівництва 
(нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), що реалізується за 
власні кошти КП;  

- недостатній контроль, що перешкоджає ефективній координації діяльності підпорядкованих 
комунальних підприємств, ускладнює визначення точності прогнозів фінансових показників 
при плануванні; неефективне освоєння коштів бюджету м. Києва, чинником якого визначено 
непрозорість у діяльності комунальних підприємств та недостатній контроль за їх діяльністю. 
Заходи для усунення ризиків: щотижневі (за потреби частіше) наради за участі керівництва, 
надання доручень, нагадування, оприлюднення відомостей про діяльність підприємств, 
перевірки правильності ведення підпорядкованими підприємствами кадрової, юридичної 
роботи, фінансової звітності.  

За інформацією КМДА, здійснюється координація роботи підпорядкованих КП, систематично 
проводяться наради, робочі зустрічі з керівниками КП, два рази на рік – засідання балансових комісій, 
на яких надаються пропозиції щодо звільнення керівників КП. Затверджено Методичні рекомендацій 

 
99 Антикорупційна програма Виконавчого органу КМР (КМДА) на 2019-2020 роки. 
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_zatverdzhennya_antikoruptsiyno_programi_vikonavchogo_organu_kivsko_misko_radi_kivsko_misko_der
zhavno_administratsi_na_2019_-_2010_roki/zqs4gkxzam_kmda__883/ 

https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_zatverdzhennya_antikoruptsiyno_programi_vikonavchogo_organu_kivsko_misko_radi_kivsko_misko_derzhavno_administratsi_na_2019_-_2010_roki/zqs4gkxzam_kmda__883/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_zatverdzhennya_antikoruptsiyno_programi_vikonavchogo_organu_kivsko_misko_radi_kivsko_misko_derzhavno_administratsi_na_2019_-_2010_roki/zqs4gkxzam_kmda__883/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_zatverdzhennya_antikoruptsiyno_programi_vikonavchogo_organu_kivsko_misko_radi_kivsko_misko_derzhavno_administratsi_na_2019_-_2010_roki/zqs4gkxzam_kmda__883/
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щодо визначення КРІ КП.100 Наразі триває оцінювання корупційних ризиків у діяльності КМДА, які 
ляжуть в основу нової Антикорупційної програми.101 

19 грудня 2019 року Київська міська рада прийняла Антикорупційну програму на 2019-2020 роки. 
Серед корупційних ризиків своєї діяльності в Антикорупційні програмі на 2019-2020 рр. КМР не 
ідентифікувала ті, що стосуються діяльності комунальних підприємств. Наразі триває підготовка 
проекту Антикорупційної програми КМР на 2021–2025 рр. 

7.5. РЕАКЦІЯ КМДА ТА КМР НА ВИПАДКИ КОРУПЦІЇ В КП 

Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства в КМДА здійснює профільне Управління  
з питань запобігання та виявлення корупції102, а в Київській міській раді – Відділ з питань запобігання 
та виявлення корупції секретаріату КМР (не поширює свою діяльність на комунальні підприємства) і 
профільна депутатська комісія. 

Профільна депутатська комісія КМР 

Попереднє скликання Київради поклало функції контролю на постійну комісію з питань дотримання 
законності, правопорядку та запобігання корупції. Вивчаючи протоколи засідань, ми виявили, що 
іноді комісія розглядала конкретні повідомлення про можливі факти вчинення корупційних 
правопорушень на комунальних підприємствах, зокрема, повідомлення в ЗМІ. Так, на засіданні комісії  
від 07.02.2018 р.103 розглядалися питання корупційних дій посадових осіб КП «Київблагоустрій, КО 
«Київзеленбуд», КП «Плесо», КП «Святошинське лісопаркове господарство» (переважно під час 
проведення закупівель); на засіданні від 07.09.2018 р. – можливі корупційні дії КП 
«Спецжитлофонд»104; на засіданні від 20.02.2019 р. – можливі зловживання при здійсненні публічних 
закупівель Київводоканалу та КП «Житлоінвестбуд-УКБ»105; на засіданні від 20.03.2019 р. – можливі 
зловживання при здійсненні публічних закупівель КП «Інформатика»106; на засіданні від 03.04.2019 р. 
– можливі зловживання при здійсненні публічних закупівель КО «Київзеленбуд»107; на засіданні від 

 
100 ЛІГА-Закон. 2018. Розпорядження, Методичні рекомендації №2178 от 03.12.2018, Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо визначення ключових показників ефективності діяльності та завдань підприємств, організацій, що 
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та здійснюють господарську діяльність з метою 
одержання прибутку і діють на засадах економічної самостійності, самоокупності та самофінансування. 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MA182178.html  
101 Веб-сайт Департаменту соціальної політики КМДА. Розпорядження №775 від 05.04.2021 Про проведення оцінки 
корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу КМР (КМДА). https://dsp.kyivcity.gov.ua/files/2021/4/21/rozp775.pdf 
102 Офіційний портал Києва. Управління з питань запобігання та виявлення корупції. 
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/vikonavchiy_organ_kivsko_misko_radi_kivska_miska_derzhavna_administrats
iya/aparat_kmda/struktura_aparatu_kmda/upravlinnya_z_pitan_zapobigannya_ta_viyavlennya_koruptsi_386573/ 
103 Офіційний портал Києва. 2018. Протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання 
законності, правопорядку та запобігання корупції №3/59 від 07.02.2018. 
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__359_vid_07022018/protokol__359_vid_07022018_374705/  
104 Офіційний портал Києва. 2018. Протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання 
законності, правопорядку та запобігання корупції №18/74 від 07.09.2018. 
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__1874_vid_07092018/protokol__1874_vid_07092018_374674/ 
105 Офіційний портал Києва. 2019. Протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання 
законності, правопорядку та запобігання корупції №3/84 від 20.02.2019. 
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__384_vid_20022019/protokol__384_vid_20022019_374651/ 
106 Офіційний портал Києва. 2019. Протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання 
законності, правопорядку та запобігання корупції №5/86 від 20.03.2019. 
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__586_vid_20032019_protokol_robgrupi_vid_20032019/protokol__5
86_vid_20032019_protokol_robgrupi_vid_20032019_374646// 
107 Офіційний портал Києва. 2019. Протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання 
законності, правопорядку та запобігання корупції №6/87 від 03.04.2019. 
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__687_vid_03042019/protokol__687_vid_03042019_374644/  

https://kmr.gov.ua/sites/default/files/504-8077_0.pdf
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_organizatsiyno__pravovi_zakhodi_z_provedennya_otsinki_koruptsiynikh_rizikiv_u_diyalnosti_kivsko_misko_radi_ta_pidgotovki_proyektu_antikoruptsiyno_programi_kivsko_misko_radi_na_2021-2025_roki/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_organizatsiyno__pravovi_zakhodi_z_provedennya_otsinki_koruptsiynikh_rizikiv_u_diyalnosti_kivsko_misko_radi_ta_pidgotovki_proyektu_antikoruptsiyno_programi_kivsko_misko_radi_na_2021-2025_roki/
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/vikonavchiy_organ_kivsko_misko_radi_kivska_miska_derzhavna_administratsiya/aparat_kmda/struktura_aparatu_kmda/upravlinnya_z_pitan_zapobigannya_ta_viyavlennya_koruptsi_386573/
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/vikonavchiy_organ_kivsko_misko_radi_kivska_miska_derzhavna_administratsiya/aparat_kmda/struktura_aparatu_kmda/upravlinnya_z_pitan_zapobigannya_ta_viyavlennya_koruptsi_386573/
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/kmr/pro_kyivsku_misku_radu/sekretariat/struktura/upravlinnya_z_pitan_zapobigannya_koruptsi_ta_kontrolno-analitichno_roboti/viddil_z_pitan_zapobigannya_ta_viyavlennya_koruptsi_349751/
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__359_vid_07022018/protokol__359_vid_07022018_374705/
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__359_vid_07022018/protokol__359_vid_07022018_374705/
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__359_vid_07022018/protokol__359_vid_07022018_374705/
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__1874_vid_07092018/protokol__1874_vid_07092018_374674/
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__384_vid_20022019/protokol__384_vid_20022019_374651/
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__586_vid_20032019_protokol_robgrupi_vid_20032019/protokol__586_vid_20032019_protokol_robgrupi_vid_20032019_374646/
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__687_vid_03042019/protokol__687_vid_03042019_374644/
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__687_vid_03042019/protokol__687_vid_03042019_374644/
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__182_vid_16012019/protokol__182_vid_16012019_374656/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MA182178.html
https://dsp.kyivcity.gov.ua/files/2021/4/21/rozp775.pdf
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/vikonavchiy_organ_kivsko_misko_radi_kivska_miska_derzhavna_administratsiya/aparat_kmda/struktura_aparatu_kmda/upravlinnya_z_pitan_zapobigannya_ta_viyavlennya_koruptsi_386573/
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/vikonavchiy_organ_kivsko_misko_radi_kivska_miska_derzhavna_administratsiya/aparat_kmda/struktura_aparatu_kmda/upravlinnya_z_pitan_zapobigannya_ta_viyavlennya_koruptsi_386573/
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__359_vid_07022018/protokol__359_vid_07022018_374705/
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__1874_vid_07092018/protokol__1874_vid_07092018_374674/
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__384_vid_20022019/protokol__384_vid_20022019_374651/
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__586_vid_20032019_protokol_robgrupi_vid_20032019/protokol__586_vid_20032019_protokol_robgrupi_vid_20032019_374646/
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__586_vid_20032019_protokol_robgrupi_vid_20032019/protokol__586_vid_20032019_protokol_robgrupi_vid_20032019_374646/
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__687_vid_03042019/protokol__687_vid_03042019_374644/
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16.01.2019 р. – можливі корупційні дії керівництва КП «Київтранспарксервіс»108. Врешті було прийняте 
рішення щодо систематичного залучення до участі в спеціальних засіданнях комісії журналістів та 
представників антикорупційних громадських організацій, але протоколів спеціальних засідань ми не 
знайшли (вірогідно, ці засідання не проводилися).  

Після місцевих виборів і формування нового складу Київської міської ради питання корупції віднесли 
до компетенції комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції. Ця комісія  на 
своїх засіданнях  не розглядає повідомлення (зокрема, у ЗМІ) про можливі факти корупції на 
комунальних підприємствах.  

Управління з питань запобігання та виявлення корупції КМДА  

Ця структура забезпечує роботу «Лінії довіри Управління з питань запобігання та виявлення корупції», 
збирає інформацію про працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень (у т.ч. працівників комунальних підприємств), надає 
роз'яснення щодо врегулювання конфлікту інтересів. Також, з метою координації дій щодо 
запобігання, виявлення та припинення можливих корупційних та інших протиправних діянь з боку 
посадових та службових осіб, Управління узагальнює інформацію про будь-які офіційні запити, 
вимоги, виклики до правоохоронних органів, факти здійснення процесуальних дій, у т.ч. щодо 
комунальних підприємств. У 2018 році під час спільної спецоперації прокуратури міста Києва, УЗЕ у 
місті Києві ДЗЕ НП України, СУ ГУ НП України в місті Києві, за сприяння Управління з питань 
запобігання та виявлення корупції КМДА, викрито та припинено діяльність організованої злочинної 
групи у складі 4 службових осіб КП «Київтранспарксервіс», які організували схему системного 
вимагання та отримання від підприємців неправомірної вигоди за розміщення на території столиці 
паркувальних майданчиків. 

Реакція міського голови 

Київський міський голова кілька разів ініціював проведення службових розслідувань з метою 
виявлення причин та умов, що призвели до правопорушень, пов'язаних з корупцією (КП 
«Київжитлоспецексплуатація»109, КП «Госпкомобслуговування»110, КП «Київський метрополітен»111, КП 
«Спецжитлофонд»112, КО «Київзеленбуд»113), Але такі розслідування проводилися на виконання 
приписів НАЗК, а не за ініціативою місцевої влади. Також було кілька службових розслідувань у зв'язку 

 
108 Офіційний портал Києва. 2019. Протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання 
законності, правопорядку та запобігання корупції №1/82 від 16.01.2019. 
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__182_vid_16012019/protokol__182_vid_16012019_374656/  
109 Офіційний портал Києва. 2021. Розпорядження Київського міського голови №30 від 29.01.2021 про проведення службового 
розслідування. https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_provedennya_sluzhbovogo_rozsliduvannya_422947/bmbqyoo1fz_mg__30/ 
110 Офіційний портал Києва. 2018. Розпорядження Київського міського голови №345 від 23.05.2018 про проведення службового 
розслідування. https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_provedennya_sluzhbovogo_rozsliduvannya_243876/mg__345/ 
111 Офіційний портал Києва. 2018. Розпорядження Київського міського голови №369 від 04.06.2018 про проведення службового 
розслідування. https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_provedennya_sluzhbovogo_rozsliduvannya_244566/mg__369_244567/ 
112 Офіційний портал Києва. 2018. Розпорядження Київського міського голови №448 від 06.07.2018 про проведення службового 
розслідування. https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_provedennya_sluzhbovogo_rozsliduvannya_247571/mg__448_247572/ 
113 Офіційний портал Києва. 2017. Розпорядження Київського міського голови №845 від 31.10.2017 про проведення службового 
розслідування. https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_provedennya_sluzhbovogo_rozsliduvannya_128539/kopiya_mg__845/ 
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з неналежним виконанням посадових обов'язків директорів (КП «Київська спадщина»114, КП «Дирекція 
будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»115, КП «Поділ-Нерухомість»116).  

Додаткові заходи 

Окремо в КМДА було створено Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту, який 
надає висновки та рекомендації за результатами контролю за ефективністю діяльності та 
дотриманням законодавства, в т.ч. комунальними підприємствами Києва. Частково кримінальні 
справи щодо зловживань на комунальних підприємствах були відкриті за повідомленнями 
Департаменту, який регулярно проводить перевірки діяльності суб'єктів господарювання. Серед 
найчастіших порушень – використання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають бюджетним 
асигнуванням; відсутність достатнього контролю (технічного нагляду) під час виконання ремонтно-
будівельних робіт підрядними організаціями, що призводить до завищення вартості будівельних 
робіт; оплата послуг без належного документального підтвердження їх надання (або оплата фіктивних 
робіт); уникнення відкритих процедур закупівель; встановлення дискримінаційних вимог до 
учасників тендерів; не відхилюються тендерні пропозиції учасників, які не відповідають вимогам 
тендерної документації. 

Так, за результатами проведених аудитів (у тому числі і діяльності КП) у 2018 році117 були виявлені 
фінансові порушення на загальну суму 445 312,8 тис. грн, а саме: порушення, що призвели до втрат 
фінансових та матеріальних ресурсів на суму 134 004,9 тис. грн, та порушення на суму 311 307,9 тис. 
грн, що не призвели до втрат; у 2019 році118 – на загальну суму 2,3 млрд грн, а саме: порушення, що 
призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 257,2 млн грн, та порушення на суму 
2 млрд грн, що не призвели до втрат; у 2020 році119 – на загальну суму 274,8 млн грн, а саме: порушення, 
що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 28,4 млн грн, та порушення на суму 
246,4 млн грн, що не призвели до втрат. Як уже говорилося, станом на 31.12.2020 за матеріалами  
аудитів зареєстровано 164 кримінальні провадження або вони долучені до матеріалів існуючих 
кримінальних проваджень. За інформацією, опублікованою на офіційній сторінці Департаменту, з 
2018 року аудит проводився в 25 комунальних підприємствах (у деяких – по кілька разів). 

7.6. ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Враховуючи численні кримінальні справи та повідомлення у ЗМІ про корупційні правопорушення в 
діяльності комунальних підприємств, можна зробити висновок, що робота із запобігання корупції на 
підприємствах проводиться не на належному рівні. Антикорупційні програми КП здебільшого є 
типовими та не містять індивідуальних заходів та положень залежно від сфери діяльності 
підприємств. А прописані заходи на практиці не завжди виконуються (як-от антикорупційна 
перевірка ділових партнерів). Рекомендуємо КМДА та КМР звернути увагу на виконання заходів, 
передбачених антикорупційними програмами КП, та розглянути можливість підвищення кваліфікації 

 
114 Офіційний портал Києва. 2019. Розпорядження Київського міського голови №37 від 21.01.2019 про проведення службового 
розслідування. https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_provedennya_sluzhbovogo_rozsliduvannya_317679/geimur7try_mg__37/ 
115 Офіційний портал Києва. 2018. Розпорядження Київського міського голови №313 від 14.05.2018 про проведення службового 
розслідування. https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_provedennya_sluzhbovogo_rozsliduvannya_242088/mg__313_242089/  
116 Офіційний портал Києва. 2018. Розпорядження Київського міського голови №349 від 25.05.2018 про проведення службового 
розслідування. https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_provedennya_sluzhbovikh_rozsliduvan/mg__349_245243/ 
117 Офіційний портал "Київаудит". 2018. Звіт про результати діяльності за 2018 рік. https://cutt.ly/vnt78CK 
118 Офіційний портал "Київаудит". 2019. Звіт про результати діяльності за 2019 рік. https://cutt.ly/6nt5qrp 
119 Офіційний портал "Київаудит". 2019. Звіт про результати діяльності за 2019 рік. https://cutt.ly/Rnt5slq 
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уповноважених осіб. Також варто зобов'язати комунальні підприємства публікувати звіти з оцінки 
корупційних ризиків та результати реалізації заходів з їх усунення.  

Слід внести зміни в антикорупційні програми підприємств, враховуючи інформацію про вже виявлені 
корупційні правопорушення (завищення вартості робіт, невідповідність фактично виконаних робіт 
актам приймання-передачі, укладення фіктивних договорів з метою виведення коштів з підприємства 
та їх подальшого привласнення, численні маніпуляції з тендерними процедурами, вимагання хабарів 
тощо). Заходами з їх усунення, зокрема, можуть бути такі: 

• розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та 
обов’язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього 
контролю та розподілу функцій, забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів 
закупівель та їх очікуваної вартості; 

• запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженою особою комунального 
підприємства проектів договорів, візування актів виконаних робіт, накладних тощо; 

• проведення зовнішніх перевірок обсягів виконаних робіт перед розрахунками з підрядниками 
(наприклад, перевірка робіт вартістю від 5 млн грн силами Київекспертизи); 

• запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття 
рішення про надання послуг КП для унеможливлення вимагання хабарів з підприємців. 

Антикорупційна програма КМДА на 2019–2020 рр. передбачала захід «Розробка Порядку, який 
регулюватиме затвердження та погодження проектно-кошторисної документації проектів 
будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), що реалізується 
за власні кошти КП» (для мінімізації ризику зловживання комунальними підприємствами під час 
затвердження проектів будівництва). У звіті про стан виконання заходів зазначено, що такий 
документ не був розроблений, тому що загальний порядок затвердження та погодження проектно-
кошторисної документації встановлено постановою КМУ від 11 травня 2011 р. № 560. Тому можемо 
запропонувати встановлення додаткового контролю за фінансовою діяльністю комунальних 
підприємств з боку засновника, в т.ч. шляхом збільшення кількості аудиторських перевірок 
Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту (відповідно, збільшивши штат 
Департаменту).  

Публічна комунікація місцевої влади щодо журналістських розслідувань та повідомлень у ЗМІ про 
можливі факти вчинення корупційних правопорушень на комунальних підприємствах є 
недостатньою. По факту, з офіційних документів така реакція зафіксована лише в протоколах Комісії 
з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції минулого скликання 
Київради. Також на офіційному порталі Києва чітко можна відслідкувати, як у 2015-2017 рр. 
публікувалася велика кількість інформаційних повідомлень за тегом «запобігання корупції». З 2018 
року ми бачимо лише поодинокі повідомлення. Рекомендовано запровадити практику публічної 
комунікації та систематичного реагування на журналістські розслідування та повідомлення у ЗМІ про 
можливі факти вчинення корупційних правопорушень на комунальних підприємствах. 

8. УПРАВЛІННЯ 

У цьому розділі коротко опишемо, які форми власності і управління муніципальними компаніями 
міста існують та використовуються в Києві, а також розглянемо практики призначення та звітування 
керівників КП, політику міста щодо володіння комунальними підприємствами загалом. 
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Прогрес у приватизації комунальних підприємств і товариств з часткою громади у власності останніми 
роками не спостерігається. Наглядові ради на комунальних підприємствах не відбулося, хоча процес 
створення був розпочатий для КП «Київтеплоенерго». Конкурси на посади керівників КП є прозорими, 
однак їх результати рідко знаходять відображення в рішеннях про призначення керівників КП. 
Уніфікована звітність керівників КП, як і інші, передбачені ст. 78 Господарського кодексу України дані, 
не оприлюднюються або оприлюднюються частково.  

8.1. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ КИЄВА 

У Стратегії розвитку Києва до 2025 року120 відображено, з одного боку, посилення контролю за 
діяльністю комунальних підприємств (розробка і впровадження системи управлінської звітності для 
комунальних підприємств міста Києва у відповідності до сучасних міжнародних практик; забезпечення 
контролю фінансової відповідності (розробка правил і процедур, контроль їх дотримання), а з іншого – 
більша автономність (проведення публічних прозорих конкурсів на заміщення керівних посад ключових 
комунальних підприємств міста Києва; створення наглядових рад у ключових комунальних підприємствах 
і акціонерних товариствах, підконтрольних територіальній громаді міста Києва, в яких незалежні 
директори складають більшість членів).  

Загалом, очевидним є прагнення розробників стратегії до зменшення портфелю комунальних 
підприємств міста (приватизація на відкритих електронних аукціонах комунальних підприємств 
(муніципальної частки в статутних капіталах підконтрольних громаді господарських товариств), якщо 
функціонал таких підприємств і товариств не є критичним для належного виконання виконавчим 
органом своїх функцій і не призводить до завдання шкоди суттєвим суспільним інтересам).  

З-поміж комунальних унітарних підприємств вирізняються дві компанії з комплексною 
організаційною структурою: Комунальна організація «Київзеленбуд» та Комунальна корпорація 
«Київавтодор». До їх складу входять районні комунальні підприємства (УЗН та ШЕУ відповідно), 
діяльність яких координується як районними адміністраціями, так і «материнським» підприємством. 
Наявність кількох принципалів може нести управлінські ризики, а відсутність консолідованої 
фінансової звітності знижує рівень підзвітності та фінансового планування. 

Під час дослідження не виявлено чіткого стратегічного бачення управління портфелем КП – 
наприклад, аналога так званого «тріажу», який був прийнятий для державних підприємств і виокремив 
групи державних підприємств, які б залишилися в державній власності, мали бути приватизовані і 
ліквідовані.121 

8.2. ОГЛЯД ПРАКТИК СТВОРЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЇ І РЕОРГАНІЗАЦІЇ 
КИЇВСЬКИХ КП  

Комунальні підприємства мають створюватися для задоволення потреби громади міста в певному 
продукті чи послузі, якщо таку потребу не може забезпечити ринок. Засновником КП міста Києва є 
громада в особі Київської міської ради. Депутати ради, що працюють на безоплатних засадах, 
виконують функцію загальних зборів. Управляє комунальними підприємствами виконавчий підрозділ 

 
120 Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року (нова редакція) 
https://old.kyivcity.gov.ua/files/2017/8/18/Strategie_nouvelle_edition.pdf  
121 Міністерство економіки України, 2017. Уряд ухвалив стратегічне бачення управління державними підприємствами 
https://me.gov.ua/News/Detail?id=18732169-7335-448a-a73d-650ae59a1bdd  
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Київської міської державної адміністрації – департамент, управління або районна адміністрація. 
Міський голова укладає контракт з керівником КП та призначає керівника органу управління ним.  

За даними Єдиного державного реєстру та порталу YouControl, станом на березень 2021 року, в Києві 
203 комунальні підприємства і товариства перебувають у стані припинення. Для переважної більшості 
(169 підприємств) ухвалено рішення про реорганізацію; ще 52 підприємства ліквідовано; 9 
підприємств визнано банкрутами, одне з них – ВАТ «Радикал» – потребує проведення процедури 
екологічної санації122. 

У 2003 році реорганізовано КП «Київський міський центр “Тварини в місті”», діяльність якого 
перебрало на себе новостворене КП «Притулок для тварин»123. У подальшому КП «Притулок для 
тварин» реорганізували, приєднавши до КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»124. 

У 2007 році ліквідували КП «Транспортсервіс» Оболонського району. Наразі підприємство досі 
перебуває у стані припинення діяльності125. 

У 2009 році ліквідували 2 комунальних підприємства, проте одне з них, Спеціалізоване ремонтно-
налагоджувальне управління №8, досі перебуває на обліку в органах доходів і зборів. 

Активно припиняли діяльність КП у 2010 році: було ліквідовано 9 комунальних підприємств, проте 2 з 
них – КП «Голосіївприватсервіс» та КП «Київське муніципальне медичне агентство» у реєстрах 
позначені як такі, що не перебувають у процесі припинення; ще одне підприємство, Міський 
госпрозрахунковий центр «Медицина», досі перебуває на обліку в органах доходів та зборів. 2 
підприємства реорганізували шляхом приєднання до КП «Фармація»126, 127.  

У 2011 році припинено діяльність ще більшої кількості КП: 19 підприємств ліквідували (одне з них, 
Учбово-виробниче комунальне підприємство «Єднання», досі перебуває на обліку в органах доходів та 
зборів), 6 – реорганізували, проте КП «Буджитлопослуги» у реєстрах позначено як таке, що не 
перебуває у процесі припинення. Діяльність 3 підприємств КМР припинила рішенням №102/5489 від 
31 березня128; 7 підприємств з паркування транспортних засобів ліквідували рішенням №377/6593 від 
27 жовтня129, того ж дня рішенням №405/6621 ліквідували 2 КП та передали їхнє майно Печерській 

 
122 Офіційний портал Києва. 2016. Про хід розв’язання екологічних проблем ВАТ «Радикал». 
https://old.kyivcity.gov.ua/news/33846.html  
123 Офіційний веб-сайт КМДА. 2003. Рішення Київської міської ради №366/526 від 24.04.2003 Про реорганізацію комунального 
підприємства Київський міський центр «Тварини в місті». 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/206777920D10AFD9C22573C000523B29?OpenDocument  
124 Офіційний портал Києва. 2017. Віталій Кличко: «У Києві побудують сучасний «Центр захисту тварин». 
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_u_kiyevi_pobuduyut_suchasniy_tsentr_zakhistu_tvarin.html  
125Далі перелічено дані компаній з порталу You-Control, якщо не зазначено інше. 
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=12098260  
126 ЛІГА-Закон. 2010. Рішення Київської міської ради №256/5068 від 2 грудня 2010 року Про припинення діяльності юридичної 
особи державного комунального підприємства госпрозрахункового аптечного інформаційного центру "Інфомед".   
https://kmr.ligazakon.net/document/mr101470$2010_12_02  
127ЛІГА-Закон. 2010. Рішення Київської міської ради №255/5067 від 2 грудня 2010 року Про припинення діяльності 
комунального підприємства "Фармбуд".  https://kmr.ligazakon.net/document/mr101452$2010_12_02  
128 ЛІГА-Закон. 2011. Рішення Київської міської ради №102/5489 від 31 березня 2011 року Про деякі питання діяльності 
комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери 
управління Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації. 
https://kmr.ligazakon.net/document/mr110129$2016_12_22  
129 ЛІГА-Закон. 2011. Рішення Київської міської ради №77/6593 від 27 жовтня 2011 року Про ліквідацію районних комунальних 
підприємств з паркування транспортних засобів. https://kmr.ligazakon.net/document/mr111236$2016_02_11  
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http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/206777920D10AFD9C22573C000523B29?OpenDocument
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_u_kiyevi_pobuduyut_suchasniy_tsentr_zakhistu_tvarin.html
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=12098260
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районній адміністрації130; трохи раніше, 6 жовтня, 4 підприємства передали Подільській 
райадміністрації рішенням №200/6416131. Наприкінці року КМР двома рішеннями (№758/6994 від 1 
грудня та №1034/7270 від 29 грудня) припинила діяльність ще 4 підприємств132,133. 

У 2012 році 7 підприємств ліквідували і 2 реорганізували. Рішенням №218/7555 від 15 березня 2 
підприємства передали Святошинській районній адміністрації134. 

У 2013 реорганізували 20 КП, 3 – ліквідували, а ДКП «Київжитлотеплокомуненерго» визнано 
банкрутом135. Левову частку комунальних підприємств – 12 – було реорганізовано чи ліквідовано 22 
травня 2013 року; трохи раніше, 17 квітня, рішенням №153/9210 було реорганізовано та передано до 
КП «Світоч» 3 підприємства136. 

У 2014 році 2 підприємства реорганізували, одне ліквідували, ще одне – Підрядне спеціалізоване 
шляхове ремонтно-будівельне управління було визнано банкрутом137. 

У 2015 році реорганізували 9 КП, 2 ліквідували, ще 2 було визнано банкрутами. Одне ліквідоване 
підприємство, «Поділ-Інвестреконструкція», досі має статус «не перебуває в процесі припинення». 

2016 рік позначився більшою кількістю банкрутств: 3 підприємства збанкрутували, одне було 
ліквідоване, ще 2 реорганізували. Діяльність одного з реорганізованих того року підприємств, а саме 
Ремонтно-експлуатаційна організація 8, було припинено у 2013 році шляхом його приєднання до КП з 
утримання житлового господарства Святошинського району138. 

 
130 ЛІГА-Закон. 2011. Рішення Київської міської ради №405/6621 від 27 жовтня 2011 року Про деякі питання діяльності 
комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та 
передаються до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації. 
https://kmr.ligazakon.net/document/mr111432$2018_04_24  
131 ЛІГА-Закон. 2011. Рішення Київської міської ради №200/6416 від 6 жовтня 2011 року Про деякі питання діяльності 
комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та 
передаються до сфери управління Подільській районній в місті Києві державної адміністрації. 
https://kmr.ligazakon.net/document/mr111069$2016_12_22  
132 ЛІГА-Закон. 2011. Рішення Київської міської ради №758/6994 від 1 грудня 2011 року Про деякі питання діяльності 
комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та 
передаються до сфери управління Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації. 
https://kmr.ligazakon.net/document/mr111599$2016_12_22  
133 ЛІГА-Закон. 2011. Рішення Київської міської ради №1034/7270 від 29 грудня 2011 року Про деякі питання діяльності 
комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. 
https://kmr.ligazakon.net/document/mr111896$2015_07_29  
134 ЛІГА-Закон. 2012. Рішення Київської міської ради №218/7555 від 15 березня 2012 року Про деякі питання діяльності 
комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери 
управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. 
https://kmr.ligazakon.net/document/mr120208$2016_12_22  
135 ЛІГА-Закон. 2013. Рішення Київської міської ради №322/9379 від 22 травня 2013 року Про ліквідацію Державного 
комунального підприємства "Київжитлотеплокомуненерго" Київської міської державної адміністрації . 
https://kmr.ligazakon.net/document/mr130324$2013_05_22  
136 ЛІГА-Закон. 2013. Рішення Київської міської ради №153/9210 від 17 квітня 2013 року Про припинення комунального 
підприємства "Домашній магазин", комунального підприємства "Ріко" виконавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації), комунального підприємства "Київські ринки" шляхом приєднання до комунального підприємства 
"Світоч" м. Києва. https://kmr.ligazakon.net/document/mr130110$2013_11_13  
137 Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень. 2019. Постанова від 16.12.14 у справі № 910/15250/13 за заявою публічного 
акціонерного товариства "Мостобуд" до комунального підприємства "Підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне 
управління" про визнання банкрутом. https://www.uacourt.openregister.info/gospodarski-spravy-do-01-01-2019-4000/spravy-pro-
bankrutstvo-4110/bankrutstvo-4111?document=41992041  
138 ЛІГА-Закон. 2013. Рішення Київської міської ради №323/9380 від 22 травня 2013 року Про припинення комунального 
підприємства "Ремонтно-експлуатаційна організація - 8". https://kmr.ligazakon.net/document/mr130325$2013_10_02  
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У 2017 році 11 підприємств реорганізовано, 3 – ліквідовано, ще 2 – збанкрутували. Одразу 7 
підприємств було реорганізовано 22 червня 2017 року, і 6 з них – одним рішенням №616/2778139. 

У 2018 році реорганізовано 113 підприємств та ліквідовано ще 2. Діяльність 108 підприємств 
припинили одним рішенням КМР №838/4902 від 23 травня140. Одне з реорганізованих у 2018 році 
підприємств, КП «Печерськсервіс», має статус такого, що «не перебуває у процесі припинення». 

Ще одне підприємство не було реорганізоване чи ліквідоване, але де-факто припинило свою 
діяльність – це КП «Дніпро», пансіонат, розташований в Алушті, на території тимчасово окупованої 
АР Крим. 

22 квітня 2021 року реорганізували КП «Муніципальна охорона», створене у 2017 році141, шляхом його 
перетворення у комунальну організацію.142  

8.3. ПРАКТИКА ОБРАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ ДИРЕКТОРІВ КП 

Близько 35 зі 128 досліджуваних комунальних підприємств  за останні 4 роки змінювали керівників 
два чи більше разів. В окремих випадках це було пов'язано з кримінальними справами, фігурантами 
яких ставало керівництво КП (Рисунок 16). 

Рисунок 16. Кількість змін керівників та в.о. керівників у 2017-2020 рр. (2 і більше змін) 

 

Джерело: YouControl, ЄДР, База рішень та розпоряджень Київської міської ради та КМДА 

Якщо в більшості українських міст директори комунальних підприємств призначаються 
безпосередньо міським головою (який має на це право), то у Києві існує практика оголошення 
конкурсів на цю посаду. 

 
139http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/2232F6BF2D1421CBC225815D00688E2B?OpenDocument  ЛІГА-Закон. 
2017. Рішення Київської міської ради №616/2778 від 22 червня 2017 року Про деякі питання діяльності комунальних 
підприємств, що передані до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.  
140 ЛІГА-Закон. 2018. Рішення Київської міської ради №838/4902 від 23 травня 2018 року Про реорганізацію комунальних 
підприємств шляхом приєднання. https://kmr.ligazakon.net/document/mr180806$2018_05_23  
141 Київська міськрада створила муніципальну охорону - портал новин LB.ua LB.ua. 2017. Київська міськрада створила 
муніципальну охорону.  
142 Офіційний портал Києва. 2021. Комунальне підприємство «Муніципальна охорона» реорганізують у комунальну організацію 
та розширять адресний перелік об’єктів, що потребують захисту. 
https://kyivcity.gov.ua/news/komunalne_pidpriyemstvo_munitsipalna_okhorona_reorganizuyut_u_komunalnu_organizatsiyu_ta_rozshir
yat_adresniy_perelik_obyektiv_scho_potrebuyut_zakhistu/  
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Наразі процедура відбору кандидатів на посади директорів комунальних підприємств регулюється 
Рішенням Київської міської ради від 21 липня 2016 року № 786-786 «Про затвердження Положення про 
конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб'єктів господарювання комунального сектора 
економіки в м. Києві».143 27 лютого 2020 року ухвалено Рішення № 143/8313 «Про внесення змін до 
рішення Київської міської ради від 21.07.2016 № 786/786 «Про затвердження Положення про 
конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора 
економіки в місті Києві», яким, зокрема, передбачається обов'язкова відео- або аудіофіксація засідань 
конкурсної комісії з відбору керівників КП з подальшою публікацією цих матеріалів.  

Відбір проводять постійно діючі конкурсні комісії (при суб'єктові управління або окремі конкурсні 
комісії для конкурсного відбору керівників окремих суб'єктів господарювання), до складу яких входять 
особи, подані київським міським головою, профільними постійними комісіями Київради, 
профспілками, антикорупційними громадськими організаціями. Комісія відбирає шляхом 
голосування з числа допущених до конкурсу учасників двох кандидатів на одну керівну посаду та 
вносить подання суб'єкту, який здійснює призначення. Суб'єкт протягом 30 днів з дня внесення 
конкурсною комісією відповідного подання своїм рішенням призначає на керівну посаду одного з 
кандидатів та укладає з ним контракт на термін, рекомендований конкурсною комісією, але не більше 
трьох років. 

За даними бази рішень та розпоряджень Київської міської ради та КМДА, станом на 31 березня 2021 
року, створені постійно діючі конкурсні комісії для конкурсного відбору кандидатур на посади 
керівників комунальних підприємств, підпорядкованих Департаменту житлово-комунальної 
інфраструктури144, Департаменту культури145, Департаменту промисловості та розвитку 
підприємництва146, Департаменту міського благоустрою147, Департаменту транспортної 

 

143 Офіційний портал Києва. 2016. Рішення Київської міської ради від 21 липня 2016 року № 786-786 "Про затвердження 
Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб'єктів господарювання комунального сектора економіки 
в місті Києві". (посилання) 
144 Офіційний портал Києва. 2016. Розпорядження міського голови від 09 грудня 2016 року № РМГ-1184. Про утворення 
постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання 
комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  
145 Офіційний портал Києва. 2017. Розпорядження міського голови від 07 березня 2017 року № РМГ-129. Про утворення 
постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання 
комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).  
146 Офіційний портал Києва. 2017. Розпорядження міського голови від 04 травня 2017 року. Про утворення постійно діючої 
конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора 
економіки, підпорядкованих Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації).  
147 Офіційний портал Києва. 2017. Розпорядження міського голови від 23 травня 2017 року № РМГ-361. Про утворення постійно 
діючої конкурсної комісії для відбору кандидатур на посади керівників суб'єктів господарювання комунального сектора 
економіки, підпорядкованих Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/vikonavchiy_organ_kivsko_misko_radi_kivska_miska_derzhavna_administratsiya/departamenti_ta_upravlinnya/departament_budivnytstva_ta_zhytlovoho_zabezpechennia/konkursniy_vidbir_na_posadi_kerivnikiv_kp_pidporyadkovanikh_departamentu_380938/normativno-pravovi_dokumenti/rishennya_kivsko_misko_radi_vid_21_lipnya_2016_roku__786-786_pro_zatverdzhennya_polozhennya_pro_konkursniy_vidbir_kandidatur_na_posadi_kerivnikiv_subyektiv_gospodaryuvannya_komunalnogo_sektora_ekonomiki_v_misti_kiyevi/
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/vikonavchiy_organ_kivsko_misko_radi_kivska_miska_derzhavna_administratsiya/departamenti_ta_upravlinnya/departament_budivnytstva_ta_zhytlovoho_zabezpechennia/konkursniy_vidbir_na_posadi_kerivnikiv_kp_pidporyadkovanikh_departamentu_380938/normativno-pravovi_dokumenti/rishennya_kivsko_misko_radi_vid_21_lipnya_2016_roku__786-786_pro_zatverdzhennya_polozhennya_pro_konkursniy_vidbir_kandidatur_na_posadi_kerivnikiv_subyektiv_gospodaryuvannya_komunalnogo_sektora_ekonomiki_v_misti_kiyevi/
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/vikonavchiy_organ_kivsko_misko_radi_kivska_miska_derzhavna_administratsiya/departamenti_ta_upravlinnya/departament_budivnytstva_ta_zhytlovoho_zabezpechennia/konkursniy_vidbir_na_posadi_kerivnikiv_kp_pidporyadkovanikh_departamentu_380938/normativno-pravovi_dokumenti/rishennya_kivsko_misko_radi_vid_21_lipnya_2016_roku__786-786_pro_zatverdzhennya_polozhennya_pro_konkursniy_vidbir_kandidatur_na_posadi_kerivnikiv_subyektiv_gospodaryuvannya_komunalnogo_sektora_ekonomiki_v_misti_kiyevi/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_postiyno_diyucho_konkursno_komisi_dlya_konkursnogo_vidboru_kandidatur_na_posadi_kerivnikiv_subyektiv_gospodaryuvannya_komunalnogo_sektora_ekonomiki_pidporyadkovanikh_departamentu_zhitlovo-komunalno_infrastrukturi_vikonavchogo_organu_330276/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_postiyno_diyucho_konkursno_komisi_dlya_konkursnogo_vidboru_kandidatur_na_posadi_kerivnikiv_subyektiv_gospodaryuvannya_komunalnogo_sektora_ekonomiki_pidporyadkovanikh_departamentu_zhitlovo-komunalno_infrastrukturi_vikonavchogo_organu_330276/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_postiyno_diyucho_konkursno_komisi_dlya_konkursnogo_vidboru_kandidatur_na_posadi_kerivnikiv_subyektiv_gospodaryuvannya_komunalnogo_sektora_ekonomiki_pidporyadkovanikh_departamentu_kulturi_vikonavchogo_organu_kivsko_misko_radi_kivsk_342157/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_postiyno_diyucho_konkursno_komisi_dlya_konkursnogo_vidboru_kandidatur_na_posadi_kerivnikiv_subyektiv_gospodaryuvannya_komunalnogo_sektora_ekonomiki_pidporyadkovanikh_departamentu_promislovosti_ta_rozvitku_pidpriyemnitstva_vikonavcho_60570/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_postiyno_diyucho_konkursno_komisi_dlya_konkursnogo_vidboru_kandidatur_na_posadi_kerivnikiv_subyektiv_gospodaryuvannya_komunalnogo_sektora_ekonomiki_pidporyadkovanikh_departamentu_promislovosti_ta_rozvitku_pidpriyemnitstva_vikonavcho_60570/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_postiyno_diyucho_konkursno_komisi_dlya_vidboru_kandidatur_na_posadi_kerivnikiv_subyektiv_gospodaryuvannya_komunalnogo_sektora_ekonomiki_pidporyadkovanikh_departamentu_miskogo_blagoustroyu_ta_zberezhennya_prirodnogo_seredovischa_viko_344398/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_postiyno_diyucho_konkursno_komisi_dlya_konkursnogo_vidboru_kandidatur_na_posadi_kerivnikiv_subyektiv_gospodaryuvannya_komunalnogo_sektora_ekonomiki_pidporyadkovanikh_departamentu_transportno_infrastrukturi_vikonavchogo_organu_kivsko_346204/
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/vikonavchiy_organ_kivsko_misko_radi_kivska_miska_derzhavna_administratsiya/departamenti_ta_upravlinnya/departament_budivnytstva_ta_zhytlovoho_zabezpechennia/konkursniy_vidbir_na_posadi_kerivnikiv_kp_pidporyadkovanikh_departamentu_380938/normativno-pravovi_dokumenti/rishennya_kivsko_misko_radi_vid_21_lipnya_2016_roku__786-786_pro_zatverdzhennya_polozhennya_pro_konkursniy_vidbir_kandidatur_na_posadi_kerivnikiv_subyektiv_gospodaryuvannya_komunalnogo_sektora_ekonomiki_v_misti_kiyevi/
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інфраструктури148, Департаменту комунальної власності149, Департаменту економіки та інвестицій150, 
Управлінню екології та природних ресурсів151, Департаменту земельних ресурсів152 та  Апарату КМДА. 
Для Київського МБТІ та ще двох комунальних підприємств (Київреклама, Київжитлоспецексплуатація) 
були створені персональні комісії. 

У відкритому доступі ми знайшли протоколи комісій ще 5 департаментів КМДА.  

Департамент промисловості та розвитку підприємництва.  

Конкурси на посади керівників КП «Світоч» (4 кандидати)153, КП «Міський магазин» (6 кандидатів154) та 
КП «Київський іподром» (7 кандидатів) пройшли успішно. Комісія визначилася з кандидатами, які 
були рекомендовані та призначені на посади. На посаду керівника КП «Поділ-нерухомість» 
претендували 9 кандидатів, частину з них високо оцінено. Але комісія так і не змогла набрати 
необхідну кількість голосів, щоб порекомендувати 2 кандидатів, наразі на цьому підприємстві керує 
черговий в.о. генерального директора. Ще гірша ситуація склалася з обранням керівника КП «Житній 
ринок». Відбулося вже три конкурси. На перших двох (3 кандидати та 4 кандидати155 відповідно) 
комісія так і не змогла визначитися з двома кандидатами, яких могла би порекомендувати міському 
голові. На третьому конкурсі (9 кандидатів) змогли обрати 2 кандидатів. Як не дивно, директором 
призначили кандидата з гіршими результатами оцінювання (був на четвертому місці за кількістю 
балів). Він пробув директором 9 місяців, але не втримався на посаді. Наразі без жодних конкурсів 
ринком керує вже третій в.о. директора. 

 

 

 

 
148 Офіційний портал Києва. 2017. Розпорядження міського голови від 11 липня 2017 року № РМГ-512. Про утворення постійно 
діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посади керівників суб'єктів господарювання комунального 
сектора економіки, підпорядкованих Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).  
149 Офіційний портал Києва. 2017. Розпорядження міського голови від 13 травня 2017 року № РМГ-337. Про утворення 
конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатури на посаду керівника комунального підприємства Київської міської 
ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», підпорядкованого Департаменту комунальної власності м. Києва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  
150 Офіційний портал Києва. 2017. Розпорядження міського голови від 01 вересня 2017 року № РМГ-668. Про утворення 
постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посади керівників суб'єктів господарювання 
комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської жержавної адміністрації).  
151 Офіційний портал Києва. 2018. Розпорядження міського голови від 03 липня 2018 року № РМГ-435. Про утворення постійно 
діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального 
сектора економіки, підпорядкованих Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).  
152 Офіційний портал Києва. 2019. Розпорядження міського голови від 07 лютого 2019 року № 131. Про утворення постійно 
діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посади керівників суб'єктів господарювання комунального 
сектора економіки, підпорядкованих Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).  
153 Протокол №10 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посади керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих ДПРП виконавчого органу КМР (КМДА) від 
12.02.2018. https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/422.pdf 
154 Протокол №12 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посади керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих ДПРП виконавчого органу КМР (КМДА) від 
12.03.2018. https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/420.pdf 
155 Протокол №20 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посади керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих ДПРП виконавчого органу КМР (КМДА) від 
28.11.2019. https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/4581.pdf 

https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_postiyno_diyucho_konkursno_komisi_dlya_konkursnogo_vidboru_kandidatur_na_posadi_kerivnikiv_subyektiv_gospodaryuvannya_komunalnogo_sektora_ekonomiki_pidporyadkovanikh_departamentu_transportno_infrastrukturi_vikonavchogo_organu_kivsko_346204/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_konkursno_komisi_dlya_konkursnogo_vidboru_kandidaturi_na_posadu_kerivnika_komunalnogo_pidpriyemstva_kivsko_misko_radi_kivske_miske_byuro_tekhnichno_inventarizatsi_pidporyadkovanogo_departamentu_komunalno_vlasnosti_m_kiyeva_vi_344079/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_postiyno_diyucho_konkursno_komisi_dlya_konkursnogo_vidboru_kandidatur_na_posadi_kerivnikiv_subyektiv_gospodaryuvannya_komunalnogo_sektora_ekonomiki_pidporyadkovanikh_departamentu_ekonomiki_ta_investitsiy_vikonavchogo_organu_kivsko_mi/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_postiyno_diyucho_konkursno_komisi_dlya_konkursnogo_vidboru_kandidatur_na_posadi_kerivnikiv_subyektiv_gospodaryuvannya_komunalnogo_sektora_ekonomiki_pidporyadkovanikh_upravlinnyu_ekologi_ta_prirodnikh_resursiv_vikonavchogo_organu_kivsko_m/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_postiyno_diyucho_konkursno_komisi_dlya_konkursnogo_vidboru_kandidatur_na_posadi_kerivnikiv_subyektiv_gospodaryuvannya_komunalnogo_sektora_ekonomiki_pidporyadkovanikh_departamentu_zemelnikh_resursiv_vikonavchogo_organu_kivsko_misko_rad/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_postiyno_diyucho_konkursno_komisi_dlya_konkursnogo_vidboru_kandidatur_na_posadi_kerivnikiv_subyektiv_gospodaryuvannya_komunalnogo_sektora_ekonomiki_pidporyadkovanikh_aparatu_vikonavchogo_organu_kivsko_misko_radi_kivsko_m/
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/422.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/420.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/420.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/844.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/3796.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/4581.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/4581.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/420.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/422.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/420.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/4581.pdf
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Департамент будівництва та житлового забезпечення  

Проведено конкурс на зайняття вакантної посади КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (3 допущених 
кандидати156). Комісія рекомендувала укласти контракт з одним з 2 запропонованих кандидатів 
терміном на 3 роки, і міський голова призначив одного з запропонованих кандидатів.  

Департамент комунальної власності  

Комісія успішно провела конкурс на посаду директора КП «Київське МБТІ» (було 5 кандидатів157), 
рекомендовано укласти контракт з одним з 2 запропонованих кандидатів. Але мер відхилив обидві 
кандидатури, після чого комісія прийняла рішення більше не проводити засідань158. Директор на 
підприємстві так і не змінився.  

Управління екології та природних ресурсів 

Конкурси на посади керівників КП з утримання зелених насаджень Печерського р-ну  (3 кандидати159), 
Голосіївського р-ну (3 кандидати) та Солом'янського р-ну (3 кандидати160) пройшли успішно. Комісія 
визначилася з кандидатами, які були рекомендовані та призначені на посади і досі очолюють 
підприємства. Щодо КП «Плесо» теж успішно відбувся конкурс – було 3 кандидати161, з 2 
запропонованих комісією кандидатів мер призначив директора. Але після закінчення його контракту 
нові конкурси не оголошувалися, наразі підприємством керує вже другий в.о. генерального директора. 
У КО «Київзеленбуд» склалася протилежна ситуація – з 15.05.2018 (після звільнення скандального 
директора Наконечного) змінилося три в.о. генерального директора. І тільки в кінці 2020 провели 
конкурс, на якому з 3 кандидатів162 обрано двох з рекомендацією укласти контракт на 2 роки. Міський 
голова призначив кандидата, який зайняв 1-е місце в конкурсі і за сумісництвом був чинним в.о. 
генерального директора КО «Київзеленбуд». 

Дивна ситуація склалася під час обрання керівника КП з утримання зелених насаджень Подільського 
району. На першому конкурсі було 6 кандидатів163, комісія рекомендувала укласти контракт з одним з 

 
156 Офіційний портал Києва. Протокол №7 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур 
на посади керівників суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих ДПРП виконавчого органу 
КМР (КМДА) від 27.12.2019.  
157 Протокол №5 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівника 
комунального підприємства КМР "Київське міське бюро технічної інвентаризації", підпорядкованого Департаменту 
комунальної власності м. Києва виконавчого органу КМР (КМДА) від 12.10.2017 
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://old.kyivcity.gov.ua/files/2017/10/23/Protokol-5-20102017.pdf 
158 Протокол №7 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівника 
комунального підприємства КМР "Київське міське бюро технічної інвентаризації", підпорядкованого Департаменту 
комунальної власності м. Києва виконавчого органу КМР (КМДА) від 08.11.2017 
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://old.kyivcity.gov.ua/files/2017/11/8/Protokol-7-08112017.pdf 
159 Протокол №1 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Управлінню екології та природних ресурсів 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 21.01.2019. https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/31/protokol_1_2019.pdf 
160 Протокол №6 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Управлінню екології та природних ресурсів 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 23.11.2018. https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2018/11/29/protokol_6_23.11.2018.pdf 
161 Протокол №7 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Управлінню екології та природних ресурсів 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 26.11.2018. https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2018/11/29/protokol_7_26.11.2018.pdf 
162 Протокол №4 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Управлінню екології та природних ресурсів 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 24.11.2020. https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2020/11/27/protokol_4_24.pdf 
163 Протокол №2 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Управлінню екології та природних ресурсів 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 28.01.2019. https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/31/protokol_2_2019.pdf 

https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://old.kyivcity.gov.ua/files/2017/10/23/Protokol-5-20102017.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://old.kyivcity.gov.ua/files/2017/11/1/Protokol-6-31102017.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://old.kyivcity.gov.ua/files/2017/11/8/Protokol-7-08112017.pdf
https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2018/11/29/protokol_7_26.11.2018.pdf
https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2018/11/29/protokol_7_26.11.2018.pdf
https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/31/protokol_2_2019.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://old.kyivcity.gov.ua/files/2017/10/23/Protokol-5-20102017.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://old.kyivcity.gov.ua/files/2017/11/8/Protokol-7-08112017.pdf
https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/31/protokol_1_2019.pdf
https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2018/11/29/protokol_6_23.11.2018.pdf
https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2018/11/29/protokol_7_26.11.2018.pdf
https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2020/11/27/protokol_4_24.pdf
https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/31/protokol_2_2019.pdf
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2 запропонованих кандидатів (Гаєвой, Горбенко), але мер відхилив їх кандидатури. На другому 
конкурсі було 5 кандидатів164, рекомендовано укласти контракт з одним з 2 запропонованих 
кандидатів (Гаєвой, Григоренко), і мер знову їх відхилив. На третьому конкурсі було 4 кандидати165, 
рекомендовано укласти контракт з одним з 2 запропонованих кандидатів (Бабенюк, Григоренко), 
контракт укладений з Бабенюком. Варто також зазначити, що в цих конкурсах чинна на той час в.о. 
директора Манько займала 3-є місце та не потрапляла до списку рекомендованих. У відкритому 
доступі не вдалося знайти інформацію про причини відхилення кандидатів-переможців перших 
конкурсів. Нестандартна ситуація склалася і при проведенні конкурсу на керівника КП 
«Київміськрозвиток». У грудні 2019 проведено конкурс, на який подалися 3 кандидати166, але 
оцінювання так і не відбулося, наразі підприємством керує в.о. директора. 

Департамент транспортної інфраструктури 

Ця комісія провела найбільше конкурсів. На жаль, останнє її засідання відбулося ще 20 травня 2019. 
Наразі має сформуватися новий склад комісії, але процес досі не розпочато. 

Конкурси на посади керівників КП «Київміськсвітло» (8 кандидатів)167, КП «Автодорсервіс» (2 
кандидати), КП «ШЕУ Солом'янського р-ну м. Києва» (6 кандидатів)168, та ще 2 конкурси по КП «ШЕУ 
Деснянського р-ну м. Києва» (обидва з 2 кандидатами)169 пройшли успішно. Комісія визначилася з 
кандидатами, які були рекомендовані та призначені на посади.  

Частину конкурсів доводилося проводити повторно через те, що комісія не могла визначитися з двома 
кандидатами серед допущених осіб – не було достатньо голосів. Але за результатами повторних 
конкурсів директори призначені: на КП «ШЕУ Дарницького р-ну м. Києва» (перший конкурс – 2 
кандидати, другий – 3 кандидати); КП «Міськпаливо» (три конкурси – по 3 кандидати)170; КП «Учбово-

 
164 Протокол №7 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Управлінню екології та природних ресурсів 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 21.06.2019. https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2019/7/4/protokol_7_19.pdf 
165 Протокол №10 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Управлінню екології та природних ресурсів 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 28.11.2019. https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2019/12/9/protokol_10_2019.pdf 
166 Протокол №11 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Управлінню екології та природних ресурсів 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 10.11.2019. https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2019/12/13/protokol_11_2019.pdf 
167 Протокол №3 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 13.02.2018. 
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/442.pdf 
168 Протокол №10 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту  транспортної інфраструктури 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 29.11.2017. 
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/441.pdf 
169 Протокол №7 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 12.10.2017. 
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/444.pdf 
170 Протокол №1 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 10.01.2018. 
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/438.pdf 

https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2019/7/4/protokol_7_19.pdf
https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2019/12/13/protokol_11_2019.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/1309.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/1309.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/442.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/438.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/438.pdf
https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2019/7/4/protokol_7_19.pdf
https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2019/12/9/protokol_10_2019.pdf
https://ecodep.kyivcity.gov.ua/files/2019/12/13/protokol_11_2019.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/442.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/441.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/444.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/438.pdf
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курсовий комбінат» (перший конкурс – 3 кандидати, другий – 2 кандидати171, третій – подана 1 заявка, 
конкурс не відбувся, четвертий – подано 2 кандидатури)172. 

Ще одна причина, через яку конкурси перезапускалися: міський голова відхиляв кандидатури, 
запропоновані комісією. Для деяких комунальних підприємствах доводилося проводити кілька 
конкурсів, щоб визначитися з керівником. Так, на посаду директора КП «Київтранспарксервіс» на 
першому конкурсі претендувало 15 кандидатів173, комісія рекомендувала укласти контракт з одним з 
2 запропонованих кандидатів на 3 роки, мер обох відхилив. На другому конкурсі було вже лише 5 
кандидатів174, серед яких і був обраний директор. А потім було ще 2 керівники – призначені вже без 
жодних конкурсів в.о. директора. 

На конкурсі у КП «Київавтошляхміст» у першому конкурсі було 4 кандидати, але комісія так і не змогла 
обрати 2 кандидатів; у другому конкурсі –4 кандидати175, комісія рекомендувала 2 кандидатів, але мер 
обох відхилив. У третьому конкурсі було 5 кандидатів176, комісія рекомендувала кандидатів, але з 
умовою випробувального терміну. Спочатку директором призначили першого кандидата 
(пропрацював 3 місяці), потім директором став другий. 

У КП «ШЕУ Шевченківського р-ну м. Києва» на першому конкурсі було  3 кандидати177, з яких комісія 
обрала двох, але мер обох відхилив; на другому було 2 кандидати178, але тут вже комісія не змогла 
визначитися, а переможців третього конкурсу (було 5 кандидатів179) знов відхилив міський голова. 

 
171 Протокол №12 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 24.09.2018. 
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/1309.pdf 
172 Протокол №5 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.05.2019. 
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/3244.pdf 
173 Протокол №12 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 18.12.2017. 
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/439.pdf 
174 Протокол №13 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 16.10.2018. 
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/1446.pdf 
175 Протокол №11 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 15.12.2017. 
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/440.pdf  
176 Протокол №5 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 20.05.2019. 
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/3244.pdf 
177 Протокол №10 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 29.11.2017. 
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/441.pdf 
178 Протокол №7 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 18.05.2018. 
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/820.pdf 
179 Протокол №10 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 23.07.2018. 
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/1019.pdf 

https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/434.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/444.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/441.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/441.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/1309.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/3244.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/439.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/1446.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/440.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/3244.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/441.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/820.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/1019.pdf
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Лише четвертий конкурс (було 2 кандидати180) завершився успішно, хоча директором була призначена 
особа, яка в другому і третьому конкурсі була відхилена комісією. Втім, нині підприємством керує вже 
інший керівник – і знов це в.о. директора, призначений без конкурсу.  

Окремо розглянемо конкурс на директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних 
споруд». На конкурсі було лише 2 кандидати181, обидва були запропоновані комісією до призначення, 
але з окремою рекомендацією міському голові – перед прийняттям рішення про призначення 
перевірити обох кандидатів на поліграфі на предмет доброчесності. Чи була проведена перевірка, 
невідомо, але один з кандидатів став до праці. Вже через рік директора звільняють за порушення умов 
контракту, і в.о. директора стає його заступник (другий кандидат з конкурсу), але і його звільняють 
через кілька місяців. Зараз підприємством керує в.о. директора, призначений без конкурсу. 

Такий стан справ сигналізує про потребу всебічного аудиту процесу призначення та звільнення 
керівників з боку КМДА. Також це може бути ілюстрацією низької інституційної спроможності 
виконавчого органу щодо управління комунальними підприємствами. 

Оцінку діяльності керівників КП проводить орган управління на основі визначених КРІ (не 
оприлюднюються), а також комісія з питань ефективності діяльності комунальних підприємств. 

За результатами півріччя відбуваються засідання комісій КМР з питань ефективності діяльності 
комунальних підприємств. До складу комісій входять представники органів управління, Департаменту 
економіки та інвестицій, Департаменту фінансів, Департаменту комунальної власності, Департаменту 
фінансового контролю і аудиту тощо.182 У 2021 році комісія проаналізувала діяльність 287 підприємств 
(у т.ч. некомерційних), що подають звітність структурам КМДА. Засідання транслюються онлайн на 
офіційному YouTube-каналі КМР.183 Засідання комісій проходять у формі коротких звітів 
представників КП про фінансові і операційні результати, члени комісії ставлять кілька питань, далі 
комісія голосує про визнання результатів діяльності кожного КП задовільною чи незадовільною. 

8.4. ПРАКТИКА «ВІЧНИХ В.О.» КЕРІВНИКІВ КОМУНАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

Незважаючи на наявність відповідних процедур, на деяких підприємствах практикується призначення 
«вічних в.о.». Конкурси на призначення директорів не оголошуються або перезапускаються по кілька 
разів, а КП керують «виконуючі обов'язки», призначені без конкурсу і відкритих процедур. Наприклад, 
з кінця 2017 року КП «Київреклама» керує в.о. директора, а повноцінного керівника за останні 3 роки 
так і не спромоглися знайти. 27 квітня 2020 року навіть  створили окрему комісію  для цього 
комунального підприємства, і ця комісія оголошувала конкурс цілих 3 рази –– 16 червня 2020, 4 

 
180 Протокол №16 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 26.12.2018. 
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/1917.pdf 
181 Протокол №3 засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу КМР (КМДА) від 22.03.2019. 
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/2641.pdf 
182 Розпочались засідання комісій з оцінки ефективності роботи комунальних підприємств столиці за 2020 рік - Портал Києва 
(kyivcity.gov.ua) Офіційний портал Києва. 2021. Розпочались засідання комісій з оцінки ефективності роботи комунальних 
підприємств столиці за 2020 рік.  
183 YouTube канал «Онлайн трансляції. Київська міська рада». 2020. Онлайн трансляція засідання комісії з аналізу фінансово-
господарської діяльності за 2020 рік 04.03. https://youtu.be/EJlhlsBj0Qc  

https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/1917.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/1917.pdf
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_konkursno_komisi_dlya_konkursnogo_vidboru_kandidatur_na_posadu_kerivnika_komunalnogo_pidpriyemstva_vikonavchogo_organu_kivradi_kivsko_misko_derzhavno_administratsi_kivreklama_pidporyadkovanogo_upravlinnyu_z_pitan_re/
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/1917.pdf
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/2641.pdf
https://kyivcity.gov.ua/news/rozpochalis_zasidannya_komisiy_z_otsinki_efektivnosti_roboti_komunalnikh_pidpriyemstv_stolitsi_za_2020_rik/
https://kyivcity.gov.ua/news/rozpochalis_zasidannya_komisiy_z_otsinki_efektivnosti_roboti_komunalnikh_pidpriyemstv_stolitsi_za_2020_rik/
https://youtu.be/EJlhlsBj0Qc
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вересня 2020 та 2 листопада 2020. Протоколи комісії неможливо знайти у відкритому доступі, а 
підприємством вже четвертий рік керує в.о. директора, призначений без конкурсу (Рисунок 17). 

Рисунок 17. Час, упродовж якого КП очолював виконуючий обов’язки (10% і більше) (2017-2020) 

 

Джерело: YouControl, ЄДРПОУ, База рішень та розпоряджень Київської міської ради та КМДА  

Як бачимо, керівниками 24 КП протягом значного періоду були виконуючі обов’язки. Серед них –  одні 
з найбільш корупціогенних КП, підприємства, що виконують адміністративні функції (БТІ, 
Київреклама, Київтранспарксервіс), та підприємства, що утримують велику кількість активів 
(Київзеленбуд, Плесо тощо).  

Керівництво підприємством з боку виконуючого обов’язки несе ризики для підприємства і для міста 
як власника, зокрема: 

Ризик невідповідності займаній посаді. Заступник керівника (що зазвичай виконує обов’язки) не 
завжди має достатньо кваліфікації і досвіду, щоб повноцінно управляти підприємством упродовж 
тривалого періоду часу, а якщо має – це жодним чином не можна довести з формальної точки зору. 

Ризик опортуністичної поведінки.. Керівник, що виконує обов’язки тимчасово, може мати відмінні 
від повноцінного керівника мотивацію і стимули через нижчу передбачуваність строку перебування 
на посаді виконуючого обов’язки та можливий нижчий рівень легітимності керівника. Це включає в 
себе і корупційні ризики. 

Ризик стагнації підприємства. Наведені вище ризики можуть призвести до того, що управлінські 
рішення на підприємстві будуть прийматися без урахування його стратегічних пріоритетів, але з 
огляду на короткотермінові вигоди для менеджменту та пов’язаних з ним осіб. 
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Не дарма термін виконання обов’язків обмежено трьома місяцями для посад державної служби.184 

8.5. СПРОБИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАГЛЯДОВИХ РАД У КП КИЄВА 

Наявність високих корупційних ризиків, відсутність стимулів до ефективного управління та 
політичний вплив на державні і комунальні підприємства є причинами того, що управління ними має 
відбуватись аналогічно до приватних. Такий принцип закладено до Керівних принципів управління 
державними підприємствами ОЕСР185. Тому в 2016 році у Києві та інших українських містах постала 
ініціатива утворення наглядових рад у комунальних підприємствах та господарських товариствах 
міста. 

Відповідно до рішення Київради №174/1178 від 6 жовтня 2016 року «Про організаційно-правові заходи 
щодо створення наглядових рад комунальних підприємств територіальної громади міста Києва», 
Департамент комунальної власності КМДА мав в одномісячний термін розробити і подати на 
затвердження Київради низку заходів зі створення і функціонування наглядових рад у столичних КП. 
Більш ніж через рік, 8 лютого 2018 року, Київрада ухвалила зміни до цього рішення, якими також 
зобов’язала КМДА розробити ті ж заходи упродовж наступного місяця.186 

Ще майже через два роки, 19 грудня 2019 року, Київрада ухвалила рішення №495/8068 «Про деякі 
питання управління підприємствами, які належать до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва». Цим рішенням був затверджений порядок створення наглядових рад у КП столиці, їх 
комітетів, організації їх діяльності та ліквідації, обрання і призначення членів, вимог до цих членів. 

Також було затверджено критерії, відповідно до яких створення наглядової ради в КП є обов'язковим: 

1) вартість активів підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності, перевищує 2 
млрд гривень; 

2) розмір чистого доходу, за даними останньої річної фінансової звітності, перевищує 1,5 млрд 
гривень; 

3) розмір статутного капіталу підприємства перевищує 2 млрд гривень. 

Це рішення дозволило формально створити наглядову раду та оголосити тендер на пошук кандидатів 
на посади незалежних членів наглядової ради КП «Київтеплоенерго».187  

Разом з тим, Київська міська рада не підтримала альтернативний проект рішення, розроблений та 
підтриманий постійною комісією з питань власності. Зазначений проект наближав місто до стандартів 
управління комунальними підприємствами, закріпленим у Керівних принципах ОЕСР, та деталізував 

 
184 Закон України «Про державну службу» ч. 8 ст. 31. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text  
185 OECD (2019), КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ОЕСР ЩОДО КОРПОРАТИВНОГО ВРЯДУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ДЕРЖАВНОЇ 
ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, РЕДАКЦІЯ 2015 РОКУ, OECD Publishing, Paris,  https://www.oecd-
ilibrary.org/governance/2015_9789264312906-uk;jsessionid=okeOdc1DOjh4as7Z8LhpmX2b.ip-10-240-5-183  
186 ЛІГА-Закон. 2018. Рішення №15/4079 «Про внесення змін до рішення Київради “Про організаційно-правові заходи для 
створення наглядових рад комунальних підприємств територіальної громади Києва”».  
187 Офіційний портал Києва. 2020. Розпорядження КМДА від 17 липня 2020 року № 1052 про утворення Наглядової ради 
Комунального підприємства виконавчого органу Київради (КМДА) «Київтеплоенерго». 
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_naglyadovo_radi_komunalnogo_pidpriyemstva_vikonavchogo_organu_kivradi_kivsko_misk
o_derzhavno__administratsi_kivteploenergo/  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/2015_9789264312906-uk;jsessionid=okeOdc1DOjh4as7Z8LhpmX2b.ip-10-240-5-183
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/2015_9789264312906-uk;jsessionid=okeOdc1DOjh4as7Z8LhpmX2b.ip-10-240-5-183
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_naglyadovo_radi_komunalnogo_pidpriyemstva_vikonavchogo_organu_kivradi_kivsko_misko_derzhavno__administratsi_kivteploenergo/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_naglyadovo_radi_komunalnogo_pidpriyemstva_vikonavchogo_organu_kivradi_kivsko_misko_derzhavno__administratsi_kivteploenergo/
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питання виключних повноважень наглядової ради КП, процедуру обрання та призначення незалежних 
членів, а також встановлював терміни та порядок призначення таких рад на найбільших КП міста.188  

У 2018 році між міською владою, ЄБРР та USAID було ухвалено меморандум про взаєморозуміння, на 
основі якого у 2019 році підписано угоду про підготовку кредитного фінансування. Це фінансування 
передбачає надання «Київтеплоенерго» кредиту в сумі 140 мільйонів євро на 12-13 років за низькою 
відсотковою ставкою (не більше 6% річних). Ці кошти планують витратити на модернізацію міських 
теплових мереж189. «Київтеплоенерго» очікувало на отримання кредиту на початку 2020 року, проте 
станом на квітень 2021 року ЄБРР не ухвалив остаточного рішення про початок фінансування190. 
Однією з причин затримки є відсутність у «Київтеплоенерго» наглядової ради. Про створення 
наглядової ради заявляли ще у 2019 році191, формально її створили у липні 2020192, але тендер на пошук 
незалежних членів з міжнародним досвідом для неї оголосили тільки у березні 2021193. 

Врізка. Акціонерні товариства у власності громади 

На початку 2000-х років окремі системні комунальні підприємства були частково 
приватизовані. На рисунку 20 спрощено зображена поточна схема власності таких 
господарських товариств. 

Хоча ці компанії підпадають під дію Закону України «Про акціонерні товариства», система 
корпоративного управління на них не відповідає кращим практикам управління державними 
підприємствами ОЕСР. Продаж пакетів акцій цих підприємств відбувався за старим 
приватизаційним законодавством, що означало непрозорість та продаж політично 
пов’язаним особам.  

 

 

 

 

 

 
188 ПРОЕКТ РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ-2092048983 Про деякі питання управління підприємствами, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, і акціонерними товариствами, що перебувають під контролем 
територіальної громади міста Києваhttps://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2092048983  
189 Офіційний веб-сайт Київтеплоенерго. 2018. Київрада, Київтеплоенерго та Європейський Банк Реконструкції та Розвитку 
уклали угоду щодо можливості залучення кредитних коштів у модернізацію теплоенергетичного комплексу. 
https://kte.kmda.gov.ua/kyyivrada-kyyivteploenergo-ta-yevropejskyj-bank-rekonstruktsiyi-ta-rozvytku-uklaly-ugodu-shhodo-
mozhlyvosti-zaluchennya-kredytnyh-koshtiv-u-modernizatsiyu-teplonergetychnogo-kompleksu/  
190 European Bank for Reconstruction and Development. 2020. GrCF2 W2 – Kyiv District Heating. https://www.ebrd.com/work-with-
us/projects/psd/50839.html  
191 Офіційний портал Києва. 2019. Петро Пантелеєв: «Створення наглядової ради в «Київтеплоенерго» – крок до європейських 
стандартів корпоративного управління». 
https://kyivcity.gov.ua/news/petro_panteleyev_stvorennya_naglyadovo_radi_v_kivteploenergo__krok_do_yevropeyskikh_standartiv_korp
orativnogo_upravlinnya/  
192 Офіційни портал Києва. 2020. Розпорядження КМДА від 17 липня 2020 року № 1052 Про утворення наглядової ради 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». 
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_naglyadovo_radi_komunalnogo_pidpriyemstva_vikonavchogo_organu_kivradi_kivsko_misk
o_derzhavno__administratsi_kivteploenergo/  
193 Prozorro. 2021. Тендер UA-P-2021-03-01-008627-a. https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-01-008627-a  

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2092048983
https://kte.kmda.gov.ua/kyyivrada-kyyivteploenergo-ta-yevropejskyj-bank-rekonstruktsiyi-ta-rozvytku-uklaly-ugodu-shhodo-mozhlyvosti-zaluchennya-kredytnyh-koshtiv-u-modernizatsiyu-teplonergetychnogo-kompleksu/
https://kte.kmda.gov.ua/kyyivrada-kyyivteploenergo-ta-yevropejskyj-bank-rekonstruktsiyi-ta-rozvytku-uklaly-ugodu-shhodo-mozhlyvosti-zaluchennya-kredytnyh-koshtiv-u-modernizatsiyu-teplonergetychnogo-kompleksu/
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50839.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50839.html
https://kyivcity.gov.ua/news/petro_panteleyev_stvorennya_naglyadovo_radi_v_kivteploenergo__krok_do_yevropeyskikh_standartiv_korporativnogo_upravlinnya/
https://kyivcity.gov.ua/news/petro_panteleyev_stvorennya_naglyadovo_radi_v_kivteploenergo__krok_do_yevropeyskikh_standartiv_korporativnogo_upravlinnya/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_naglyadovo_radi_komunalnogo_pidpriyemstva_vikonavchogo_organu_kivradi_kivsko_misko_derzhavno__administratsi_kivteploenergo/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_naglyadovo_radi_komunalnogo_pidpriyemstva_vikonavchogo_organu_kivradi_kivsko_misko_derzhavno__administratsi_kivteploenergo/
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-01-008627-a
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Рисунок 20. Структура власності окремих господарських товариств, в яких громада м. 
Києва має частку у власності 

 

Джерело: SMIDA, YouControl 

8.6. ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Створення, реорганізація та ліквідація комунальних підприємств відбувається не у відповідності 
до певної міської політики, а реактивно – залежно від наявної державної політики та ініціативи з боку 
зацікавлених сторін (КМДА, депутати КМР, міський голова тощо). Зокрема, окремі КП дублюють 
функції одне одного а також надають товари та послуги, які можна закупити на приватному ринку. 
Наприклад, КП «Муніципальна охорона міста Києва» мало альтернативу на ринку охоронних послуг, 
на що звертав увагу АМКУ. 

Приватизувати чи ліквідувати якнайшвидше можна принаймні 42 КП. Зокрема, районні 
автотранспортні підприємства, окремі КП сфери ЗМІ, культури і спорту; більшість інвестиційних і 
будівельних компаній; сервісні компанії районного підпорядкування; ринки: КП шкільного 
харчування; КП "Фармація"; а також КП структури Київавтодору, які не є балансоутримувачами доріг  

52 комунальні підприємства - це ті, приватизація яких найближчим часом є малоймовірною, оскільки 
вони вважаються суспільно важливими. В сфері ІТ - це ГІОЦ та "Інформатика"; В сфері благоустрою - 
це 2 ритуальні КП, ветеринарна лікарня, Плесо та Київводфонд. Також до цієї сфери ми віднесли 12 
житлово-комунальних КП, 14 КП під управлінням Київзеленбуду, 14 шляхово-експлуатаційних КП 
Київавтодору та 4 транспортних КП (Київпастранс, Київський метрополітен, Київтранспарксервіс та 
МА "Київ" (Жуляни). Приклад аеропорту Жуляни, який знаходиться в оренді, демонструє, що у 
вищезазначені КП можливо залучити приватний капітал у формі  
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Також логічно змінити філософію управління КО "Київзеленбуд" та КК "Київавтодор", консолідувавши 
їх фінансову звітність та виокремивши непрофільні активи та види діяльності. КП, що займаються 
благоустроєм, варто об'єднати (зокрема, «Київблагоустрій» та районні благоустрої). 

Окремі рішення мають бути прийняті стосовно реорганізації чи передачі функціоналу 18 КП, які 
виконують певні адміністративні функції виконавчого органу влади: в тому числі 3 іміджевих, окремі 
КП що здійснюють функцію замовника, 5 сервісних КП (ЦОДР, Київреклама, Київекспертиза тощо), а 
також 4 КП, що організують ярмарки.  

Комунальні підприємства, що перебувають у стані припинення чи реорганізації, потребують ресурсів 
для завершення припинення юридичної особи. Декілька КП не перебувають у процесі припинення 
згідно з ЄДР, хоча рішення про їх припинення було прийнято декілька років тому. Депутатам міської 
ради варто звернути увагу на підприємства, процес ліквідації яких розпочався на виконання рішення 
Київради, але наразі не завершився. 

Господарські товариства, єдиним чи мажоритарним акціонером яких є громада міста, на даний час 
перебувають поза полем зору депутатів міської ради, хоча їхня діяльність є важливою для міста. 
Частково приватизовані у 2000-х роках, вони мають не завжди прозору структуру власності. 
Аналогічно до продажу часток державних підприємств, приватизація згідно старого законодавства 
відбувалась почасти непрозоро та на користь пов’язаних осіб. Разом з тим, альтернативи залученню 
приватного капіталу в оновлення основних засобів комунальних підприємств і товариств на даному 
етапі немає, а нове законодавство дозволяє обмежити участь компаній з походженням капіталу з 
держави-агресора та офшорних країн в приватизаційних аукціонах та концесійних конкурсах, а також 
залучити максимальну кількість потенційних інвесторів. 

КП «Київтеплоенерго», найбільше в Києві за операційним доходом, є унікальним через свою історію 
повернення активів теплопостачання до його управління від приватизованої «Київенерго», вирішення 
проблеми з накопиченими боргами та масштабні бюджетні інвестиції та гарантії (описані в розділі 
«Фінансове здоров’я»). КП «Київтеплоенерго» має отримати професійну наглядову раду та інші 
елементи корпоративного управління задля подальшого успішного залучення інвестицій та 
продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. 

Відбір, призначення і підзвітність керівників КП 

Наразі процедура конкурсного відбору кандидатур на посади керівників комунальних підприємств є 
доволі прозорою, окрім процедури відхилення міським головою кандидатур, запропонованих 
комісією. Якщо інформація про конкурс є відкритою, публікуються протоколи засідань комісій, 
ведеться відеотрансляція, то відхилення кандидатур відбувається непрозоро. У відкритому доступі 
немає аргументованої відповіді міського голови про причини, тому може скластися враження щодо 
кулуарних призначень, необґрунтованого відхилення «неправильних кандидатів».  

Рекомендовано розробити чітку прозору процедуру відхилення кандидатів або прибрати з Положення 
про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального 
сектора економіки в місті Києві пункт про можливість відхилення міським головою обох кандидатів, 
запропонованих комісією. Можна закласти додаткові критерії для оцінки кандидатів (якщо в мера 
виникають питання до кандидатів, які йому подаються комісією), але чітко визначити, що один з 
запропонованих кандидатів призначається керівником КП. Ще більш непрозорою є практика по факту 
безстрокового призначення виконуючих обов'язки керівників комунальних підприємств (як на КП 
«Київреклама»), її потрібно позбуватися.  
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Важливим заходом з підвищення підзвітності та прозорості діяльності комунальних підприємств є 
публікація річних звітів керівників, як це передбачено ст. 78 ГКУ. Законодавство не містить 
конкретних вимог щодо форми та змісту такого звіту. Ми пропонуємо затвердити для керівників 
столичних КП уніфіковану структуру звіту194, яка включатиме, зокрема, такі розділи: 

• Фінансові показники діяльності підприємства за рік.  
• Інформація про довгострокові і поточні зобов’язання комунального підприємства.  
• Проведені за рік заходи зі зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази.  
• Стан виконання заходів, передбачених цільовими програмами, в яких КП є 

відповідальним.  
• Показники ефективності закупівельної діяльності комунального підприємства за рік 

(середній відсоток економії в конкурентних завершених процедурах; середня кількість 
учасників на конкурентних завершених процедурах; відсоток успішних конкурентних 
процедур; відсоток конкурентних тендерів без задоволених скарг; відсоток конкурентних 
процедур від усіх завершених).  

• Робота з персоналом (реалізовані за рік заходи з підвищення кваліфікації, покращення 
умов праці та охорони праці тощо).  

• Претензійно-позовна робота підприємства.  
• Робота із запитами на публічну інформацію, зверненнями та скаргами громадян.  
• Звіт про досягнення керівником показників відповідно до умов укладеного з ним 

контракту.  
• Діюча стратегія розвитку та подальші плани і напрямки розвитку підприємства. 

На основі такого звіту балансова комісія може давати більш диверсифіковану та обґрунтовану оцінку 
діяльності керівника, ніж «задовільно/незадовільно» (яка використовується зараз). 

Політика власності, тріаж і приватизація КП 

Розділ І «Засади державної форми власності» Керівних принципів ОЕСР. «Кінцевою 
метою володіння підприємством має бути максимізація цінності для суспільства, через 
ефективне розпорядження ресурсами. […] 

Держава має розробити політику власності. Вона має, в тому числі, визначати загальні 
засади державної форми власності, функцію держави в управлінні ДП, як держава 
реалізовуватиме політику власності, а також функції і відповідальність державних 
структур, які залучені в її реалізації […] Політика власності має регулярно аналізуватися і 
переглядатися.» 

Разом з тим, незважаючи на прозорі процедури призначення керівників КП та наявне законодавство 
щодо оприлюднення інформації про їх діяльність, ми бачимо системні проблеми в обох сферах. Це 
може свідчити про низький рівень спроможності міської влади керувати суб’єктами комунального 
сектора економіки.  

 
194 Ейдос-Центр політичних студій та аналітики. Збірник загальних рекомендацій для керівника комунального підприємства. 
http://eidos.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/Збірник-загальних-рекомендацій-для-керівника-комунального-підприємства-
.pdf  

http://eidos.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/Збірник-загальних-рекомендацій-для-керівника-комунального-підприємства-.pdf
http://eidos.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/Збірник-загальних-рекомендацій-для-керівника-комунального-підприємства-.pdf
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Саме тому керівництво міста має, згідно із Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року195, 
максимально відмовитись від володіння та управління комунальними активами на користь 
механізмів закупівлі послуг через систему електронних закупівель та публічно-приватного 
партнерства.  

Програма приватизації КП міста Києва має всі шанси стати не менш масштабною (враховуючи вартість 
активів діючих підприємств, кількість цікавих для інвесторів об’єктів тощо), ніж приватизація 
державних підприємств. Разом з тим, приватизація комунальних підприємств ризикує зіткнутися з 
проблемами та протидією, так само як і приватизація ДП. Тому важливо, щоб процес приватизації 
відбувався згідно політики власності, планомірно і узгоджено і курувався Департаментом комунальної 
власності та ФДМУ як носіями відповідної експертизи та досвіду.  

Також КМДА, КМР та всім зацікавленим сторонам варто сформувати новий підхід до приватизації – 
паралельно з окремими об’єктами комунального майна мають бути приватизовані великі 
підприємства, що працюють на конкурентних ринках. 

Необхідно, щоб програма приватизації була узгоджена із діючим законодавством у сферах діяльності 
КП, щоб знизити ризик блокування приватизації. 

Корпоративне управління 

Розділ ІІ «Функція держави як власника» Керівних принципів ОЕСР: «Органи влади мають 
спрощувати і стандартизувати організаційно-правові форми, в яких діють державні 
підприємства. Їх операційні практики мають слідувати загальноприйнятим корпоративним 
нормам. 

Функції власника мають бути чітко окреслені та закріплені за підрозділом/органом влади. 
Функції мають бути централізовані, або якщо це неможливо – координуватися одним 
органом. В органу власності має бути достатньо компетенцій і повноважень, щоб 
здійснювати таку діяльність. 

Орган влади має надати широку операційну автономію підприємствам для досягнення 
визначених цілей і обмежити втручання в управління ДП. Уряд як акціонер не має змінювати 
цілі ДП в непрозорий спосіб.» 

Комунальні підприємства, що залишаться у власності громади, мають відповідати критеріям 
природної монополії чи надання послуг загальноекономічного інтересу. Адміністративні функції 
мають бути передані до підрозділів Київської міської державної адміністрації. Таким чином, в 
управлінні громади має залишитись обмежена кількість КП (в перспективі, корпоратизованих) та 
товариств з чітко визначеною політикою власності. Функції органів управління з координації та 
спрямування діяльності підприємств мають бути передані новоствореним наглядовим радам. 

Зокрема, рекомендується внести зміни в рішення Київради від 19 грудня 2019 року №495/8068 «Про 
деякі питання управління підприємствами, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва», доповнивши його такими положеннями: 

 
195 Офіційний веб-сайт КМДА. 2016. Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року, розділ 04. Реалізація стратегії, сторінка 129. 
https://old.kyivcity.gov.ua/files/2017/8/18/Strategie_nouvelle_edition.pdf?fbclid=IwAR2Frlz2yo9rSdBhCKig3D284q2kxbajJWmvzoKJl0G
OswBJm4HDwuqcaeo  

https://old.kyivcity.gov.ua/files/2017/8/18/Strategie_nouvelle_edition.pdf?fbclid=IwAR2Frlz2yo9rSdBhCKig3D284q2kxbajJWmvzoKJl0GOswBJm4HDwuqcaeo
https://old.kyivcity.gov.ua/files/2017/8/18/Strategie_nouvelle_edition.pdf?fbclid=IwAR2Frlz2yo9rSdBhCKig3D284q2kxbajJWmvzoKJl0GOswBJm4HDwuqcaeo
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• наділити наглядові ради реальними повноваженнями з управління КП – у тому числі, щодо 
призначення та звільнення керівників, затвердження фінансових планів, стратегій розвитку 
тощо; 

• зобов'язати сформувати відповідно до нових принципів наглядові ради в комунальних 
підприємствах і товариствах, які є суб'єктами природних монополій або займають монопольне 
становище на ринку; 

• зобов'язати наймати рекрутингові агентства для пошуку кандидатів у незалежні члени 
наглядових рад; 

• доповнити вимоги до кандидатів на посаду незалежного члена: мати визнану репутацію на 
міжнародному рівні, профільний досвід роботи і не бути депутатом КМР або працівником 
КМДА; 

• дати можливість незалежним членам отримувати справедливу винагороду. 

9. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Деталізовані рекомендації на основі аналізу кожного з напрямків (фінанси, закупівлі, конкуренція та 
управління) надані у попередніх розділах. 

Загальною рекомендацією є зменшення ролі комунальних підприємств та господарських товариств у 
системі прийняття рішень та скорочення їх частки в економіці міста. Це призведе до зниження рівня 
корупції, підвищення рівня конкуренції між приватними компаніями на конкурентних ринках та 
зменшення обсягів нецільового чи неефективного використання коштів киян. Цього можна досягти 
завдяки запровадженню таких напрямів політики: 

1. приватизація комунальних підприємств, що діють у конкурентних секторах, незалежно від 
фінансових показників; 

2. реформа управління комунальними підприємствами і господарськими товариствами, що 
залишаються у власності міста, відповідно до засад політики власності та принципів 
корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР; 

3. посилення спроможності департаментів комунальної власності, економіки та інвестицій, 
фінансового контролю і аудиту задля якіснішого управління портфелем комунальних 
підприємств і товариств міста; 

4. максимальне розкриття інформації про діяльність комунальних підприємств і господарських 
товариств, регулярний аналіз та публічна презентація результатів діяльності керівників; 

5. збільшення ефективності використання системи публічних закупівель КП та іншими 
замовниками в структурі КМДА. 

Деталізувати ці рекомендації можна таким чином: 

1. Структура КМДА (структурні підрозділи, РДА, КП) 

1.1. Стратегічні рекомендації 

1.1.1. Розробити дорожню карту реформи управління комунальним сектором економіки міста. 

1.1.2. Реформувати департаменти комунальної власності, економіки та інвестицій, 
фінансового контролю і аудиту з метою їх трансформації в центри формування міських 
політик, стратегій і контролю у сфері власності. 
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1.1.3. Сформувати спроможний механізм роботи наглядових рад на муніципальному рівні, 
проактивно залучати до них професіоналів та надати їм виключні повноваження 
відповідно до стандартів ОЕСР. 

1.2. Тактичні рекомендації 

1.2.1. Сформувати наглядову раду КП «Київтеплоенерго» відповідно до стандартів ОЕСР 

1.2.2. Опублікувати всі наявні дані про КП та товариства у власності, в т.ч. у форматі відкритих 
даних (фінансова звітність, тарифи, звітність керівництва, оцінки діяльності керівництва 
тощо) 

1.2.3. Призначати керівників КП, обраних на прозорих конкурсах (внести зміни до положення 
про конкурс за необхідності) та відійти від практики «вічних в.о.» 

1.2.4. Розробити та опублікувати деталізовану методологію оцінки діяльності керівників КП, 
шкалу оцінки та здійснювати щопіврічну оцінку діяльності КП на балансових комісіях 
відповідно до неї 

1.2.5. Запровадити регулярний розрахунок економічного ефекту від всіх бюджетних 
асигнувань в КП 

1.2.6. Організація навчальних заходів для уповноважених осіб КП щодо нецінових критеріїв 
оцінки тендерних пропозицій. 

1.2.7. Звернути увагу на визначення КП корупційних ризиків в їх діяльності та виконання 
заходів, передбачених антикорупційними програмами КП. 

1.2.8. Зобов'язати комунальні підприємства публікувати звіти з оцінки корупційних ризиків та 
результати реалізації заходів по їх усуненню. 

1.2.9. Збільшення кількості аудиторських перевірок Департаменту внутрішнього фінансового 
контролю та аудиту. 

2. Київська міська рада 

2.1. Стратегічні рекомендації 

2.1.1. Проводити консультації з АМКУ до прийняття рішень, що можуть становити державну 
допомогу КП (пільги, гарантії, компенсації тощо) 

2.1.2. Не створювати нових КП та не наділяти новими функціями наявні 

2.1.3. Розробити механізми, які дозволять максимально замістити функції КП механізмом 
публічних закупівель та аукціонів. 

2.1.4. Ухвалити рішення про засади політики власності міста Києва, які включатимуть 
виключний перелік цілей, з якими місто може володіти підприємствами та частками в 
капіталі 

2.1.5. Зобов’язати КМДА розробити політики власності для кожного підприємства в 
комунальній власності згідно засад 

2.2. Тактичні рекомендації 

2.2.1. Першочергово розглянути доцільність припинення та приватизації підприємств, що 
протягом тривалого періоду демонструють скорочення обсягів діяльності.  

2.2.2. Вивчити стан реалізації процесів припинення КП та сприяти їх завершенню 
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2.2.3. Конкретизувати рішення від 19 грудня 2019 року №495/8068 "Про деякі питання 
управління підприємствами, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва" відповідно до стандартів ОЕСР 

2.2.4. Приймати рішення щодо виділення коштів комунальним підприємствам ґрунтуючись на 
показниках економічного ефекту. 

2.2.5. Ухвалити положення про проведення  попередніх ринкових консультацій комунальними 
підприємствами для аналізу ринку для та підготовки до проведення закупівель.    

2.2.6. Затвердити структуру щорічного звіту керівника КП та зобов’язати директорів публічно 
звітуватися  

2.2.7. Розглянути можливість збільшення штату Департаменту внутрішнього фінансового 
контролю та аудиту з метою підвищення кількості аудиторських перевірок та контролю 
за діяльністю КП 
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ДОДАТОК 1. ПРОАНАЛІЗОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА 

№
  

ЄДРПОУ Категорія, назва підприємства  Орган управління (
департамент/РДА)  

    Житлово-комунальне господарство   

1 39605452
  

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва»  

Деснянська РДА  

2 39606435
  

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Дніпровського району м. Києва»  

Дніпровська РДА  

3 39611267
  

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Оболонського району м. Києва»  

Оболонська РДА  

4 35692211
  

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Печерського району м. Києва»  

Печерська РДА  

5 39609111
  

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Подільського району міста Києва»  

Подільська РДА  

6 39607507
  

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Святошинського району м. Києва»  

Святошинська РДА  

7 34966254
  

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Шевченківського району м. Києва»  

Шевченківська РДА  

8 39604270
  

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Дарницького району м. Києва»  

Дарницька РДА  

9 35756919
  

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Солом’янського району м. Києва"  

Солом’янська РДА  

1
0 

32375554
  

Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Г
олосіївського району м. Києва"  

Голосіївська РДА  

1
1 

40538421
  

Комунальне підприємство Виконавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації) «Київтеплоенерго»  

Житлово-
комунальної інфраст
руктури  

1
2 

33745659
  

Комунальне підприємство Виконавчого органу Київради (Київської міської держав
ної адміністрації) «Київкомунсервіс» (вивезення відходів)  

Житлово-
комунальної інфраст
руктури  

    Шляхрембуди, шляхово-експлуатаційні    

1 3359026 Комунальна корпорація «Київавтодор»  Транспортної інфрас
труктури  

2 05446166
  

Комунальне підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та спо
руд на них Дніпровського району міста Києва»  

Транспортної інфрас
труктури  

3 03359090
  

Комунальне підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та спо
руд на них Святошинського району м. Києва»  

Транспортної інфрас
труктури  

4 31806946
  

Комунальне підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та спо
руд на них Солом’янського району м .Києва»  

Транспортної інфрас
труктури  

5 03359115
1 

Комунальне підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та спо
руд на них Печерського району м. Києва»  

Транспортної інфрас
труктури  

6 31722818
  

Комунальне підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та спо
руд на них Дарницького району” м. Києва»  

Транспортної інфрас
труктури  

7 31868786
  

Комунальне підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та спо
руд на них Шевченківського району м. Києва»  

Транспортної інфрас
труктури  

8 03359121
  

Комунальне підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та спо
руд на них Подільського району м. Києва»  

Транспортної інфрас
труктури  
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9 03334894
  

Комунальне підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та спо
руд на них Голосіївського району м. Києва»  

Транспортної інфрас
труктури  

1
0 

04590234
  

Комунальне підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та спо
руд на них Деснянського району м. Києва»  

Транспортної інфрас
труктури  

1
1 

05465258
  

Комунальне підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та спо
руд на них Оболонського району м. Києва»  

Транспортної інфрас
труктури  

1
2 

05445534
  

Комунальне підприємство «Шляхово- експлуатаційне управління по ремонту та 
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них “Магістраль”»  

Транспортної інфрас
труктури  

1
3 

03359018
  

Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київа
втошляхміст»  

Транспортної інфрас
труктури  

1
4 

30441310
  

Комунальне підприємство «Автодорсервіс» (відновлення відсортованих відходів)  Транспортної інфрас
труктури  

1
5 

05433011
  

Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП-273904  Транспортної інфрас
труктури  

1
6 

03360905
  

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київмі
ськсвітло»  

Транспортної інфрас
труктури  

1
7 

05456681
  

Комунальне підприємство «Учбово-курсовий комбінат» 
(навчання, робочі професії, підвищення кваліфікації)  

Транспортної інфрас
труктури  

    Капітальне будівництво, інвестбуди    

1 32855406
  

Комунальне підприємство «Фінансова компанія "Житло-інвест"» Виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраціЇ)  

Будівництва та житл
ового забезпечення  

2 32346958 Комунальне підприємство «Оболонь-інвестбуд» Оболонська РДА  

3 31958324
  

Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестб
уд-УКБ»  

Будівництва та житл
ового забезпечення  

4 32525198
  

Комунальне підприємство капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «
Голосіїво-будінвест» (діяльність головних компаній)  

Голосіївська РДА  

5 31723240
  

Комунальне підприємство «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» 
(інжиніринг, геологія, геодезія)  

Дарницька РДА  

6 30977943 Комунальне підприємство «Ватутінськінвестбуд» (Деснянський р-н)  Деснянська РДА  

7 37932233
  

Комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції 
“Київбудреконструкція”»  

Житлово-
комунальної інфраст
руктури  

8 34879125
  

Комунальне підприємство «Солом’янка-
Сервіс» Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (діяльність г
оловних компаній, будівництво)  

Солом’янська РДА  

9 33239981
  

Комунальне підприємство «Інженерний центр» Виконавчого органу Київської місь
кої ради (Київської міської державної адміністрації) (будівництво, будівельно-
монтажні роботи, проєкти)  

Будівництва та житл
ового забезпечення  

1
0 

31454734
  

Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціальн
ого призначення «Спецжитлофонд»  

Будівництва та житл
ового забезпечення  

1
1 

38506165 Комунальне підприємство «Спеціалізоване управління протизсувних підземних ро
біт»  

Житлово-
комунальної інфраст
руктури  

1
2 

31025659
  

Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-
сервіс»  

Будівництва та житл
ового забезпечення  

1
3 

03366500
  

Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» 
( надання в оренду, обслуга нежитлових будинків)   

Комунальної власнос
ті  

1
4 

05445267
  

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва»  

Транспортної інфрас
труктури  
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1
5 

25772436
  

Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в ад
міністративних і громадських будівлях м. Києва» Виконавчого органу Київської міс
ької ради (КМДА)  

Житлово-
комунальної інфраст
руктури  

    Автотранспортні, транспортні, транспортний сервіс    

1 30723632
  

Комунальне підприємство «Автотранспортне підприємство Шевченківського райо
ну»  

Шевченківська РДА  

2 31725604
  

Комунальне підприємство «Київпастранс»  Транспортної інфрас
труктури  

3 32106047
  

Комунальне підприємство «Автотранспортник» Деснянської районної ради в місті 
Києві   

Деснянська РДА  

4 03328913
  

Комунальне підприємство «Київський метрополітен»  Транспортної інфрас
труктури  

5 35210739
  

Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс»  Транспортної інфрас
труктури  

6 01131514
  

Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт "Київ"» (Жуляни)  Транспортної інфрас
труктури  

7 01879448
  

Київське комунальне виробниче підприємство «Міськпаливо» (торгівля пальним)  Транспортної інфрас
труктури  

8 16281219
  

Комунальне підприємство «Екологія в Святошинському районі м. Києва» 
(ТО і ремонт транспорту)  

Святошинська РДА  

    Шкільне харчування    

1 19475243 Комунальне підприємство «Шкільне харчування Оболонського району м. Києва»  Оболонська РДА  

2 21569402 Комунальне підприємство «Шкільне харчування»  Подільська РДА  

3 20043325 Комунальне підприємство «Шкільне харчування»  Голосіївська РДА  

4 19130066 Комунальне підприємство «Шкільне»  Печерська РДА  

5 16483242
  

Комунальне підприємство «Школяр» Солом’янської районної в м. Києві державної 
адміністрації  

Солом’янська РДА  

6 21476511 Комунальне підприємство «Школяр» Шевченківського району міста Києва  Шевченківська РДА  

7 19483708 Комунальне підприємство «Школярик» Шевченківського району міста Києва  Шевченківська РДА  

8 19027846
  

Комунальне підприємство «Зеніт» Деснянського району м. Києва (харчування дітей
, кейтеринг, пекарня)  

Деснянська РДА  

9 21636104
  

Комунальне підприємство «Промінь в Святошинському районі м. Києва» 
(виробництво сухарів і печива)  

Святошинська РДА  

    ЗМІ, культура, спорт    

1 16303257 Комунальне підприємство «Аптека-Музей»  Подільська РДА  

2 32706231
  

Комунальне підприємство «Дитячий кінотеатр “Кадр”» Оболонського району м. Ки
єва  

Оболонська РДА  

3 32826108
  

Комунальне підприємство «Київський міський Будинок природи»  Екології та природни
х ресурсів  

4 00846346 Комунальне підприємство «Київський іподром»  Освіти і науки   

5 25195855
  

Комунальне підприємство Київської міської ради «Телекомпанія "Київ"»  Суспільних комуніка
цій   

6 32455608
  

Комунальне підприємство «Радіостанція “Голос Києва”  Суспільних комуніка
цій   

7 35531906
  

Комунальне підприємство Виконавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації) «Київкінофільм»  

Культури  

8 41835448 Комунальне підприємство «Спортивний комплекс “СТАРТ”»  Шевченківська РДА  

9 31124662
  

Комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий табір “Зачарована долина” Шевче
нківського району м. Києва»  

Шевченківська РДА  
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1
0 

32554590
  

Комунальне підприємство «Водно-
інформаційний центр» Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськ
ої державної адміністрації) – Музей води  

Житлово-
комунальної інфраст
руктури  

1
1 

02221171 Київський зоопарк   Культури  

1
2 

3768026  КП «Спортивний комплекс»  Молоді та спорту  

1
3 

35648183
  

Комунальне підприємство Виконавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації) «Агентство по обслуговуванню театральної та концертної 
діяльності»  

Культури  

1
4 

14294057
  

Комунальне підприємство Виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації «Європейський культурний центр “КРАКІВ”»  

Культури  

1
5 

20578818 Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА»  Молоді та спорту  

    Торгівля і організація ярмарків   

1 05587984
  

Комунальне підприємство «Бессарабський ринок»  Промисловості  

2 01565129
  

Комунальне підприємство «Володимирський ринок»  Промисловості  

3 05587843
  

Комунальне підприємство ’»Житній ринок’»  Промисловості  

4 25202443
  

Комунальне підприємство «"Київська спадщина» 
Виконавчого" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держа
вної адміністрації)  

Промисловості  

5 36927573
  

Комунальне підприємство «Міський магазин» Виконавчого 
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 

Промисловості  

6 21586843
  

Комунальне підприємство «Світоч» м. Києва (організація виставок, ярмарків)  Промисловості  

7 30114496
  

Комунальне підприємство «Поділ-Нерухомість» 
(склади і зберігання, продаж авто, оптова торгівля напоями)  

Промисловості  

    Іміджеві     

1 21655857
  

Комунальне підприємство Виконавчого органу Київської міської ради (Київської м
іської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство»  

Економіки та інвести
цій  

2 16469058
  

Комунальне підприємство Київської міської ради «Центр публічної комунікації та і
нформації»  

Суспільних комуніка
цій   

3 03358417
  

Комунальне підприємство Виконавчого органу Київської міської ради (Київської м
іської державної адміністрації) «Київський міський туристично-
інформаційний центр»  

Туризму та промоцій
  

4 40092489
  

Комунальне підприємство Виконавчого органу Київської міської ради (Київської м
іської державної адміністрації) «Київський центр розвитку міського середовища»  

Екології та природни
х ресурсів  

    Охорона здоров’я (не КНП)    

1 34840585 Комунальне підприємство «Дарницький медичний центр»  Дарницька РДА  

2 05415852 Комунальне підприємство «Фармація» (аптеки)  Охорони здоров'я   
  

Сервісні 
 

1 31305884
  

Комунальне підприємство «Київський міський бізнес-центр»  Промисловості  

2 16471262 Комунальне підприємство «Центр маркетингу шевченківського району м. Києва»  Шевченківська РДА  

3 26199714
  

Комунальне підприємство Виконавчого органу Київради (Київської міської держав
ної адміністрації) «Київреклама»  

Управління з питань 
реклами  

4 21465789 Комунальне підприємство «Госпкомобслуговування» (обслуговування об’єктів)  Київська міська рада  

5 03359836
  

Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної 
інвентаризації»  

Комунальної власнос
ті  
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6 32955518
  

Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху»  Транспортної інфрас
труктури  

7 04012460
  

Комунальне підприємство «Автотранспортне підприємство Виконавчого органу Ки
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»  

Апарат виконкому  

8 31731838
  

Комунальне підприємство «Центр обслуговування споживачів Шевченківського ра
йону» (комплексне обслуговування об’єктів, видавництво, комп. послуги з програм
ування)  

Шевченківська РДА  

9 39946227
  

Комунальний концерн «Центр комунального сервісу»  Житлово-
комунальної інфраст
руктури  

1
0 

21606480
  

Комунальне підприємство Виконавчого органу Київської міської ради (Київської м
іської державної адміністрації) «Київекспертиза» (перевірка об’єктів, технагляд)  

Внутрішнього фінанс
ового контролю та ау
диту  

    Інші    

1 32049230 Комунальне підприємство «Київкультурасервіс’»  Культури  

2 41680696
  

Комунальне підприємство Виконавчого органу Київської міської ради (Київської м
іської державної адміністрації) «Муніципальна охорона» (реорганізовано в комуналь
ну установу)  

Апарат КМДА  

3 32348604
  

Комунальне підприємство «Київський інститут земельних відносин» 
(землевпорядкування, геодезія, картографія)  

Земельних ресурсів  

    Утримання зелених насаджень, лісопаркові    

1 03359799
  

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського 
району м. Києва  

Екології та природни
х ресурсів  

2 31722949
  

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району 
м. Києва  

Екології та природни
х ресурсів  

3 04589645
  

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району 
м. Києва  

Екології та природни
х ресурсів  

4 03359813
  

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського район
у м. Києва  

Екології та природни
х ресурсів  

5 05416745
  

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району 
м. Києва  

Екології та природни
х ресурсів  

6 03359760
  

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району 
м. Києва  

Екології та природни
х ресурсів  

7 03359701
  

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району 
м. Києва  

Екології та природни
х ресурсів  

8 03359753
  

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського райо
ну м. Києва  

Екології та природни
х ресурсів  

9 31806913
  

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом’янського райо
ну м. Києва  

Екології та природни
х ресурсів  

1
0 

31753249
  

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського рай
ону м. Києва  

Екології та природни
х ресурсів  

1
1 

03359635
  

Комунальне підприємство «Дарницьке лісопаркове господарство»  Екології та природни
х ресурсів  

1
2 

03359747
  

Комунальне підприємство «Лісопаркове господарство “Конча-Заспа”»  Екології та природни
х ресурсів  

1
3 

03359687
  

Комунальне підприємство «Святошинське лісопаркове господарство»  Екології та природни
х ресурсів  

1
4 

03362123 КО «Київзеленбуд» (головний офіс)  Екології та природни
х ресурсів  

    Благоустрій     

1 19033672 Комунальне підприємство «Поділ-благоустрій»  Подільська РДА  

2 26199708
  

Комунальне підприємство «Київблагоустрій» Виконавчого органу Київської місько
ї ради (Київської міської державної адміністрації)  

Міського благоустро
ю  
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3 33790408 Комунальне підприємство «Благоустрій Шевченківського району»  Шевченківська РДА  

4 37292855
  

Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство Виконавчого органу К
иївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» 
(бювети, туалети)  

Житлово-
комунальної інфраст
руктури  

5 23505151
  

Комунальне підприємство  по охороні, утриманню та експлуатації земель водного 
фонду м. Києва «Плесо»  

Екології та природни
х ресурсів  

6 39064171
  

Комунальне підприємство «Профдезінфекція» Виконавчого органу Київської міськ
ої ради (Київської міської державної адміністрації)  

Охорони здоров'я   

7 05416768
  

Ритуальна служба «Спеціалізоване комунальне підприємство “Київський крематор
ій”»   

Житлово-
комунальної інфраст
руктури  

8 03358475
  

Ритуальна служба «Спеціалізоване комунальне підприємство “Спеціалізований ко
мбінат підприємств комунально-побутового обслуговування”»  

Житлово-
комунальної інфраст
руктури  

9 32828319 Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»  Міського благоустро
ю  

 
  IT   

1 31815760
  

Спеціалізоване комунальне підприємство «Київтелесервіс»  Інформаційно-
комунікаційних техн
ологій  

2 31024875 Комунальне підприємство «Інформатика» 
Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністр
ації) – адміністратор системи камер  

Інформаційно-
комунікаційних техн
ологій  

3 04013755 Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр»  Інформаційно-
комунікаційних техн
ологій  

128 
 

ДОДАТОК 2. АНАЛІЗ МАЙНОВОГО СТАНУ КП  

У цьому додатку ми описали ступінь зношеності і рівень оновлення матеріальної бази, а також загальна динаміка 
активів КП Києва. 

Підприємства транспортної сфери, що були найбільшими реципієнтами бюджетних коштів, оновлювали свою 
матеріальну базу протягом усього 3-річного періоду. Найбільший приріст був у КП «Дирекція будівництва 
шляхово-транспортних споруд» та КП «Київпастранс». Середній рівень зношеності основних засобів по 
транспортних КП становить 67%. Загалом за 4 роки активи транспортних КП (за винятком КП структури 
«Київавтодору») подвоїлись і склали на кінець 2020 р. 76,2 млрд грн. Сильно зношеним є автопарк та майно 
«Київпастрансу» (83%), хоча в 2018-20 рр. відбулось оновлення. Матеріальна база Метрополітену зношена на 32%, 
оновлення відбулося в межах 10%. В аеропорту «Київ» основні засоби зношені на 49%, в 2018-2020 рр. відбувалося 
оновлення. 

Щодо підприємств групи «Київавтодору», то за 4 роки активи зросли на 79% і склали на кінець 2020 року 14,7 
млрд грн. Середній рівень зношеності основних засобів становить 58%. Найменш зношеними є основні засоби КП 
«Київавтодор» – 26%, КП «Київміськсвітло» – 21% та КП «Автошляхміст» – 29%. Найбільш зношеним є майно «АТП 
273904» – 88% та КП «Автодорсервіс» – 91%. 

У групі підприємств будівельної сфери зношеність основних засобів є дуже високою в районних інвестбудах 
(Солом’янський, Оболонський, Голосіївський), КП «Інженерний центр» (93%). Середній рівень зношеності по групі 
становить 71%. Значне оновлення основних засобів відбулося в КП «Житло-Інвест». У КП «Київбудреконструкція» 
матеріальна база зросла на 163%, у КП «Житлоінвестбуд УКБ» та КП «Інженерний центр» приріст необоротних 
активів відбувався до 2019 року, в 2020 році майно скоротилося. У КП «Спецжитлофонд» та КП «Солом’янка-
сервіс» матеріальна база за досліджуваний період подвоїлася, проте рівень зношеності залишається в межах 70%. 
Загалом КП цієї групи збільшують свої необоротні активи за рахунок незавершених капітальних інвестицій, тобто 
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об’єктів будівництва, які вони будують. Власних основних засобів на балансах більшості будівельних КП дуже 
мало, і оновлення у них слабке. В цьому і полягає причина високого рівня зношеності. 

По групі підприємств з утримання зелених насаджень (УЗН) за 4 роки активи зросли загалом на 77% і на кінець 
2020 року склали 3,2 млрд грн. Середній рівень зношеності становить 49%. Найбільш зношеними є основні засоби 
Дарницького лісопаркового господарства (73%), найменш зношеними – Дарницького УЗН (9%). Максимальний 
приріст майна відбувся у Деснянського та Шевченківського УЗНів. Відсоток оновлення дуже різниться, але 
загалом менший, ніж у транспортних підприємств. По КО «Київзеленбуд» оновлення матеріальної бази за період 
склало майже 150%, рівень зношеності основних засобів залишається на рівні близько 50%. 

У КП «Київтеплоенерго», матеріальна база за період зросла у 54 рази, основні засоби зношені на 22%.  

Щодо інших КП, то у групи керуючих компаній з обслуговування житлового фонду Києва загалом активи за 4 
роки (до 2020 р.) суттєво скорочувались. Причиною такого сильного скорочення активів є виведення житлових 
будинків з балансів керуючих компаній під ОСББ. У 2020 році загальні активи КП зросли більш ніж удвічі (на 
133%), проте загалом за 4 роки активи скоротились на 75% і склали 7,9 млрд грн. Середнє значення рівня 
зношеності основних засобів керуючих компаній – 65%. По всіх підприємствах у 2019 році спостерігалось вибуття 
основних засобів, що, відповідно, позначається і на зменшенні власного капіталу підприємств. У 2020 році 
загалом відбулося незначне оновлення основних засобів у більшості підприємств. 

У КП сфери благоустрою спостерігається приріст активів. Середній рівень зношеності становить 46%. Найбільш 
зношеними є основні засоби КП «Благоустрій Шевченківського району» (99%), найменш зношеними – КП «Плесо» 
(18%). Матеріальна база КП «Плесо» та інших КП цієї сфери за період подвоїлася. У всіх КП, окрім КП «Благоустрій 
Шевченківського району», відбулося суттєве оновлення основних засобів у 2018 і 2019 роках.  

По групі київських ринків загальні активи майже не змінилися. Основні засоби Житнього ринку мають високий 
ступінь зношеності – 74%. У Бессарабського ринку майно зношене на 65%, протягом 2018-2019 років оновилось 
на 16%. Найновішим є майно Володимирського ринку – 30% зношеності, оновлення за 2 роки – в межах 3%. У 2020 
році загальні активи у ринків скоротилися на 0,6%, відповідно, їх зношеність зросла. 

По групі КП шкільного харчування, які підпорядковуються РДА, загальна сума активів протягом 2019 року 
зросла на 13%. У 2020 році у більшості КП цієї групи активи скоротилися, загальне скорочення по групі становило 
35%. Рівень зношеності дуже високий – 80-90%, у КП «Школярик» Шевченківського району основні засоби зношені 
на 100% і не оновлювались протягом 2018-19 рр. Виняток становить лише КП Голосіївського району, де зношеність 
складає 39% і протягом 2018-19 рр. оновились на 11%. Високий рівень оновлення матеріальної бази (на 67%) був 
у Подільського КП в 2018 році. У Солом’янського КП діяльність в 2019 році не велась і матеріальна база протягом 
2-х років не оновлювалась.  

Серед КП сфери охорони здоров'я загальний приріст за 4 роки склав 232%. Зношеність основних засобів КП 
«Фармація» та ветлікарні становить 65% і 70% відповідно. Протягом 2018 і 2018 років відбулося незначне 
оновлення майна. У Дарницького медичного центру майно зношене на 95%, оновлення незначне. В 2020 році 
активи зросли у всіх КП групи, найбільший темп був у КП «Фармація» – на 463 млн грн.  

Щодо решти КП, то оновлення за 4 роки відбувалося нерівномірно. Ті КП, які не були отримувачами бюджетних 
коштів, мали слабкий ступінь оновлення майна або не мали його взагалі. Так, КП, що задіяні в сфері медіа, 
культури і спорту, в середньому до 2019 року мали скорочення майна і достатньо оновили матеріальну базу лише 
в 2020-му. Високий ступінь оновлення мали радіостанція «Голос Києва», «Київкінофільм», «Спортивний комплекс 
Старт», «Дитячий оздоровчий табір    «Зачарована долина». КП, що задіяні в сфері реклами, туризму, комунікацій 
та залучення інвестицій, матеріальну базу майже не оновлювали, окрім КП «Київреклама», де активи за 4 роки 
подвоїлись. Також вагомий відсоток оновлення спостерігався у КП «Міський магазин» та КП «Група впровадження 
проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва». 

Повернутися до розділу  
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ДОДАТОК 3. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ДОХОДІВ КП  

У групі транспортних підприємств загальна динаміка доходів показувала приріст близько 50% до 2019 року. 
Максимальні доходи отримують КП «Київпастранс» та «Київметрополітен». Динаміка доходів КП «Київпастранс» 
мала високі темпи приросту: 25,4% за 2 роки, до 2,7 млрд грн у 2019-му. . В 2020 доходи впали на 2,3%. Майже 
половину в структурі доходів посідають інші операційні доходи, тобто не від надання транспортних послуг. 
Бюджетні кошти в чистому доході складають від 35% до 65%, інші операційні доходи сформовані переважно 
одержаними грантами і субсидіями і частково орендою. В 2020 році операційні доходи впали, але лише в межах 
2%. 

Динаміка доходів КП «Київський метрополітен» також до 2019 року мала високі темпи зростання – загалом на 
64,3% за 2 роки. У 2018 році не було отримано чистого доходу за рахунок бюджетних коштів, у 2017 і 2019 роках – 
отримано 20% чистого доходу за рахунок бюджетних коштів. Інші операційні доходи сформовані переважно 
одержаними грантами і субсидіями і частково орендою. В 2020 році доходи впали на 12,7% через скорочення 
пасажиропотоку в умовах пандемії. 

У групі КП структури Комунальної корпорації «Київавтодор» в 2018-2020 рр. динаміка доходів була відносно 
рівномірною. Загалом за 4 роки доходи КП структури «Київавтодор» зросли на 85%. Загальні доходи КП цієї групи 
склали 2,165 млрд грн, що на 41% більше від доходів 2019 року. У самої КК «Київавтодор» суттєвий приріст доходів 
був лише в 2020 році. КП «Київміськсвітло» отримало максимальні доходи протягом 4-х років і мало високі 
прирости доходів (40% за 3 роки). Також високі прирости доходів у межах 84-85% за 3 роки спостерігаються у КП 
«Київавтошляхміст» та ШЕУ «Магістраль». Доходи КП «Київавтодорсервіс» мали протягом 2 років негативну 
динаміку і є найменшими у групі – на рівні 5 млн грн у 2020 році. Щодо районних ШЕУ, то динаміка доходів 
переважно є позитивною. Щодо структури доходів, то основна частка (в межах 90%) по всіх КП сформована чистим 
доходом від реалізації послуг. Джерелом отримання доходів в межах 75-90% по всіх ШЕУ є бюджетні кошти, по 
самій корпорацій «Київавтодор» бюджетні кошти формують до 35% доходу від реалізації послуг. По КП 
«Київміськсвітло» та КП «Київавтошляхміст» за рахунок бюджетних коштів отримується понад 90% доходу. 

В групі КП, що задіяні в сфері будівництва, динаміка доходів за 3 роки дуже нерівномірна, проте у КП, що є 
найбільшими отримувачами бюджетного фінансування, динаміка схожа: приріст до 2018 або 2019 року, а потім 
суттєве скорочення. Так, КП «Київбудреконструкція» за 4 роки скоротила свої операційні доходи на 82%, приріст 
доходів був лише у 2018 році. Доходи КП «Житлоінвестбуд УКБ» у 2017 році становили майже 50% доходів групи і 
скоротилися за ці роки на 75% (суттєве скорочення в 2018 і 2020 рр.). У 2017 році підприємство не мало в структурі 
чистого доходу бюджетних коштів, у 2018-2020 рр. частка бюджетних коштів у доході становила 4-5%. Інші 
операційні доходи становили дуже невелику частку в доходах підприємства. КП «Інженерний центр» та КП 
«Солом’янка-сервіс» також мали позитивну динаміку доходів з високим загальним темпом приросту до 2020 року, 
коли доходи суттєво впали і загальне скорочення склало 42%. Доходи КП «Спецжитлофонд» мали негативну 
динаміку до 2020 року, скоротившись на 96,5% за 2 роки, і склали на кінець 2019 року 103 млн грн. У 2020 році 
доходи зросли на 89%. Доходи КП сформовані чистим доходом від реалізації, інші операційні доходи складають 
малу частку. В структурі доходу бюджетні кошти становлять від 1 до 4%. Доходи КП «Дирекція будівництва 
шляхово-транспортних споруд м. Києва» подвоїлись і склали 60,5 млн грн. 

Щодо інших підприємств будівельної сфери, то 4 КП мають обсягом річних доходів до 4 млн грн – це районні 
інвестбуди та КП «Київбудреконструкція». Динаміка доходів за цими КП переважно негативна, окрім КП 
«Ватутінінвестбуд», доходи якого скоротилися лише в 2020 році на 33%. КП «Позняки Інвестбуд» має періоди 
нульових доходів у 2018 і 2020 рр. Стрімке зростання доходів – у 28 разів за 3 роки – демонструвало КП «Фінансова 
компанія “Житло інвест”», проте в 2020 році доходи КП скоротились. Бюджетні кошти не беруть участі у 
формуванні доходу компанії. Доходи КП «Київжитлоспецексплуатація» також мали загалом негативну динаміку, 
в структурі чистого доходу бюджетні кошти майже не були представлені. Натомість доходи КП «Група 
впровадження…» майже на 100% формувалися за рахунок бюджетних коштів у складі або чистого доходу, або 
інших операційних доходів.аступну 
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По групі підприємств з утримання зелених насаджень загальна сума доходів за 2018 рік скоротилася на 25,19%. 
Таке зниження сталося за рахунок зменшення на 67,22% доходів КО «Київзеленбуд», доходи якого становили в 
2017 р. 46% в загальних доходах по групі. По решті підприємств динаміка доходів у 2018 році була позитивною із 
середнім приростом 13%. В 2019 році загальна динаміка доходів підприємств групи зросла на 8,71%. По КО 
«Київзеленбуд» знову спостерігалось падіння доходів на 55%, доходи цього КП на кінець 2019 року впали до 8,5%. 
По решті підприємств динаміка доходів була позитивною із середнім приростом 25%. Особливістю формування 
доходів від операційної діяльності цієї групи підприємств є те, що чистий дохід, який зазвичай є головним 
джерелом доходів підприємств, в УЗНах становить меншу частку (від 5 до 50%), ніж інші операційні доходи. При 
цьому у формуванні чистого доходу бюджетні кошти не беруть участі, а от інші операційні доходи формуються 
переважно за рахунок одержаних грантів і субсидій. Проте в 2020 році ситуація з джерелами і зі структурою 
доходів змінилась, бюджетні кошти формують також і основні доходи всіх київських КП УЗН. Загалом у 2020 році 
загальна динаміка доходів КП була позитивною: доходи зросли на 6% і досягли 929 млн. Негативна динаміка була 
лише у УЗН Оболонського, Святошинського, Солом’янського районів.  

У КП сфери технологій спостерігається позитивна динаміка доходів з високими приростами. Так, доходи від 
операційної діяльності КП «Інформатика» за 3 роки зросли у 20 разів і склали в 2019 році 194,6 млн грн проти 9,6 
млн грн у 2017 році. Проте таке зростання було зумовлено не чистим доходом (який мав доволі високу динаміку 
лише в 2018 році), а іншими операційними доходами в 2019 році, які склали 309% від чистого доходу. В структурі 
чистого доходу бюджетні кошти складають 97-98%. Походження інших операційних доходів підприємство не 
розкриває. В 2020 році доходи підприємства скоротились на 39% за рахунок усіх складових операційного доходу. 
КП «Київтелесервіс» збільшило за 4 роки доходи на 370%, на кінець 2020 року операційні доходи склали 51,2 млн 
грн. Протягом періоду зросла частка бюджетних коштів у доходах: від 24% в 2017 році до близько 80% в наступні 
роки. Інші операційні доходи становили до 20% в чистому доході. КП “ГІОЦ” збільшило доходи за 4 роки на 174%. 
Бюджетні кошти протягом періоду складали від 11% до 30% у складі чистого доходу чи інших операційних доходів. 

В групі керуючих компаній з обслуговування житлового фонду динаміка доходів була нерівномірною у різні 
роки. В 2018 році у більшості КП цієї групи спостерігалася позитивна динаміка доходів, за винятком компаній 
Голосіївського і Подільського районів, у яких доходи в 2018 році суттєво скоротились (на 30-50%). Натомість у 2019 
році динаміка операційних доходів більшості компаній була негативною (падіння в середньому на 16%), за 
винятком керуючих компаній Печерського і Подільського районів, але прирости доходів у них є дуже невисокими 
– до 3%. У 2020 році падіння доходів КП продовжилось: доходи впали на 4,44%, динаміка була нерівномірною. 
Причиною загального скорочення доходів стало падіння доходів керуючих компаній Дніпровського, Печерського, 
Дарницького районів. У решти КП спостерігається невисокий приріст доходів в межах 4-7%, окрім КП 
Святошинського району, де приріст склав 14%. Основна сума доходів формується чистим доходом від операційної 
діяльності, інші операційні доходи у більшості підприємств становлять в середньому до 50% від основного доходу 
і формуються переважно за рахунок оренди активів. У структурі основних доходів бюджетні кошти представлені 
незначним відсотком (до 3-5%).  

КП «Київтеплоенерго» збільшило операційні доходи за 4 роки з 53,5 млн до 16,5 млрд.грн. Це КП формує 
половину доходів всіх КП нашої вибірки. Розрахунковою базою чистого доходу є тарифи на тепло. Доходи на 
понад 90% формуються чистим доходом, бюджетні кошти не беруть участі у його формуванні. Інші операційні 
доходи частково складаються з оренди.  Доходи КП «Київкомунсервіс» за 3 роки зросли у 3 рази і склали на кінець 
2019 року 660,3 млн грн – завдяки збільшенню тарифу. В 2020 році доходи зросли на 10% і склали 723 млн грн. 
Доходи на понад 90% формуються чистим доходом від реалізації продукції, бюджетні кошти не беруть участі у їх 
формуванні. Інші операційні доходи в 2018 році частково складалися з грантів і субсидій.  

Щодо групи підприємств, що задіяні в сфері благоустрою, то за 4 роки спостерігається загалом позитивна висока 
динаміка доходів (+ 103% ). Інтенсивний приріст доходів був у 2018-2019 роках, у 2020 році приріст уповільнився, 
за винятком КП «Плесо».  

По КП «Плесо» загальні доходи зросли на 96% за 4 роки і досягли 160,4 млн грн. У 2019 році динаміка доходів була 
негативною. З 2019 року в КП протягом періоду змінилася структура доходів: з інших операційних доходів 
бюджетні кошти перемістилися в чистий дохід від реалізації продукції і склали більше 90% доходу. В 2019-2020 
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рр. інші операційні доходи наполовину формувалися за рахунок оренди. В 2017-2018 рр. в основних доходах були 
відсутні бюджетні кошти, але інші операційні доходи складались на 90% з грантів і субсидій. 

Інші КП цієї групи мали наступну динаміку операційних доходів. У КП «Київблагоустрій» доходи зросли на 171% 
і на кінець 2020 року становили 157,3 млн грн. Бюджетні кошти становили 75% від чистого доходу. В 2019 році 
бюджетні кошти були і в основних, і в інших операційних доходах. У 2017-2018 році бюджетні кошти не 
формували основного доходу, проте інші операційні доходи на 90% складались за рахунок грантів і субсидій. Щодо 
КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», то загальна динаміка доходів була позитивною (приріст 
90%), операційні доходи на кінець 2020 року склали 27,9 млн грн. У 2019-2020 рр. бюджетні кошти становили 90% 
у доходах, інші операційні доходи складали малу частку і формувалися за рахунок оренди. У 2017-2018 рр. основні 
доходи формувалися без участі бюджетних коштів, інші операційні доходи, які були в 8-9 разів більше від 
основних, формувалися за рахунок грантів і субсидій. 

Аналогічне переструктурування доходів відбулося і на інших КП. В КП «Київводфонд» за 2017-19 рр. загальні 
доходи мали максимальний приріст у групі: зросли на 209% і досягли 46,3 млн грн. До 90% доходу формується за 
рахунок бюджетних коштів. Після переструктурування інші операційні доходи становили до 22% від чистого 
доходу. КП «Поділ-благоустрій» мав незначну динаміку доходів (+14%), в 2020 році була негативна динаміка (-
28%). Бюджетні кошти становлять 3-20% доходу. КП «Благоустрій Шевченківського району» мав негативну 
динаміку доходів (-20% за 4 роки). Бюджетні кошти становили до 40-60% в доході, інших операційних доходів не 
було. 

Для київських ринків та підприємств з організації торгівлі протягом 2017-2019 років динаміка доходів була 
позитивною. Доходи ринків за 2017-19 рр. загалом зросли на 28,7% і склали на кінець 2019 року 103,7 млн грн. У 
2020 році вони скоротились на 19%. Найбільше доходів отримує Володимирський ринок, найвища динаміка 
доходів була у Бессарабського ринку (+19%). У формуванні доходів бюджетні кошти участі не беруть, інші 
операційні доходи становили до 14% у Володимирського та Житнього ринків і до 50% у Бессарабського ринку. КП 
«Міський магазин», «Київська спадщина», «Світоч», «Поділ-нерухомість» у складі доходів не мали бюджетних 
коштів взагалі. Динаміка доходів у цих КП є нерівномірною: КП «Світоч» та «Міський магазин» мали позитивну 
динаміку, у КП «Поділ-нерухомість» та «Київська спадщина» доходи скорочувались. В цілому по групі зростання 
доходів за 4 роки склало 18% 

По КП шкільного харчування динаміка доходів була помірно зростаючою, і до 2019 року доходи загалом зросли 
на 26%. У 2020 році через пандемію доходи впали у всіх підприємств на 30%. У структурі доходів інші операційні 
доходи складають дуже незначну частку або взагалі відсутні у більшості підприємств. Бюджетні кошти у 
формуванні доходів участі не беруть. 

Щодо підприємств у формі КП медичної сфери, динаміка доходів була нерівномірною. У КП «Дарницький 
медичний центр» бюджетні кошти не беруть участі в формуванні доходів, інші операційні доходи в 2020 році були 
отримані за рахунок оренди. Загалом за період доходи виросли на 5% і склали в 2020 році 6,8 млн грн. КП 
«Фармація» мала протягом періоду позитивне рівномірне зростання доходів. За 4 роки доходи зросли на 90%. 
Бюджетні кошти не беруть безпосередньої участі у формуванні доходів КП (хоча, як зазначено в розділі 
«Ефективність закупівель», лікарні структури КМДА є основними замовниками КП), інші операційні доходи 
представлені в основному орендою.  

По групі сервісних КП спостерігається позитивна динаміка доходів майже по всім до 2019 року. В 2020 році 
знизились доходи КП “Київекспертиза”, «Київський міський бізнес-центр», “Госпкомобслуговування”, “Центр 
обслуговування споживачів Шевченківського району”. Так, КП «Київський міський бізнес-центр» за 4 роки 
загалом скоротив свої доходи на 6% внаслідок спаду в 2020 році. В цілому по групі доходи зросли у 2,5 рази за 4 
роки. Так,  у КП «Центр організації дорожнього руху» – доходи зросли на 63,5% і склали 142,9 млн грн. Високі 
прирости мали  КП «Київреклама» та КП «Центр публічної комунікації та інформації». Також зросли доходи КП 
«Центр маркетингу Шевченківського району», але сума доходів невелика (1,9 млн у 2020 році). КП «Київреклама» 
збільшила свої доходи за 4 роки на 79%, динаміка зростання була рівномірною. Бюджетні кошти доходів не 
формували. У КП «Центр комунального сервісу» загальна динаміка доходів була позитивною протягом 

https://docs.google.com/document/d/1oGhu6C4f0Ke7o2i6Gj5KHY9QiuCC3Fgg/edit#heading=h.lnxbz9
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досліджуваного періоду і приріст склав 184%, що забезпечило 240 млн грн доходу на кінець 2020 р. В чистому 
доході бюджетних коштів не було. 

У КП, задіяних в іміджевій сфері, динаміка доходів була негативною, крім одного КП.  В КП «Центр публічної 
комунікації та інформації» загальна динаміка доходів склала 119%, інтенсивне зростання відбулося в 2019-2020 
рр., на кінець 2020 року операційні доходи досягли 28,8 млн грн. У 2020 бюджетні кошти становили 90% у доходах, 
у 2019 – 80% в чистому доході.  КП «Київський центр розвитку міського середовища» мав негативну динаміку 
доходів, загалом за 4 роки доходи скоротились на 45%. У 2018 році 100% інших операційних доходів формували 
гранти і субсидії, в наступних роках бюджетних коштів у доходах по факту не було. КП «Київське Інвестиційне 
агентство» мало негативну динаміку доходів, починаючи з 2019 року, загалом за період доходи скоротились на 
43%. Бюджеті кошти в доходах не представлені, інші операційні доходи формуються за рахунок оренди і 
становлять 10-19% в чистому доході. КП «Туристично-інформаційний центр» мало негативну динаміку доходів, 
починаючи з 2019 року. Протягом періоду походження доходів дещо змінилося. Так, в 2017–2018 рр. бюджетні 
кошти не формували основного доходу підприємства, інші операційні доходи в 18-20 разів перевищували чистий 
дохід і були представлені грантами і субсидіями, в 2019–2020 рр. бюджетні кошти формували 87–97% чистого 
доходу, інших операційних доходів не було. 

У групі підприємств сфери медіа, культури і спорту динаміка доходів також була нерівномірною.  

Так, КП «Телекомпанія Київ» мала позитивну рівномірну динаміку доходів, загалом операційні доходи зросли на 
123%. У 2020 році бюджетні кошти формували більше 90% доходів, інші операційні доходи були представлені 
грантами, субсидіями і орендою. В 2019 році підприємство не отримувало замовлень з бюджету, а в попередні 
роки отримувало. Подібна ситуація зі структурою доходів спостерігається і в Київському зоопарку. В 2020 році 
60% чистого доходу було сформовано бюджетними коштами, інші операційні доходи складали невелику частку і 
були отримані, головним чином, за рахунок оренди. В попередні роки бюджетні кошти відображалися не в 
чистому доході, а в інших операційних (які майже у 2 рази перевищували чистий дохід і на 99% складалися з 
грантів і субсидій). Загалом динаміка доходів мала рівномірний приріст, загальне зростання доходів склало 50%. 
КП «Київкінофільм» мало негативну загальну динаміку доходів за період (зменшення на 35%) – з 66 до 43 млн грн. 
Бюджетні кошти не формували операційних доходів КП, окрім 2020 р., коли у складі інших операційних доходів 
були субсидії і гранти (41% від чистого доходу). В попередні роки інші операційні доходи складали до 15% чистого 
доходу і отримувалися з оренди.  

Щодо решти підприємств групи, то загальну негативну динаміку мали КП «Аптека-Музей», КП «Київська 
спадщина», дитячий кінотеатр «Кадр», КП «Дитячий заклад “Зміна”». У перших двох КП бюджетні кошти взагалі 
не формували доходу, в інших КП в 2020 році бюджетні кошти представлені у чистому доході в обсягах 80-90%. 
КП «Будинок природи», «Київський іподром», радіостанція «Голос Києва», «Спорткомплекс Старт», дитячий табір 
«Зачарована долина», «Спортивний комплекс», «Водно-інформаційний центр» та «Агентство по обслуговуванню 
театральної та концертної діяльності» свої доходи збільшили. Бюджетних коштів у складі доходів не мав лише 
«Київський іподром», у решти підприємств близько 80-90% чистого доходу формувалося бюджетними коштами, 
в попередні роки ці кошти були у складі інших операційних доходів як гранти і субсидії. 

У групі інших підприємств спостерігалась позитивна динаміка доходів. В цілому доходи зросли в 16 разів, проте 
два КП групи - «Муніципальна охорона» та «Київський інститут земельних відносин» повністю формують доходи 
за рахунок бюджету і по суті не є підприємствами, а діють як установи.  КП «Київкультурасервіс» має позитивну 
динаміку доходу (+79% за 4 роки), проте обсяги діяльності цього КП є дуже малими.  

Повернутися до розділу 

ДОДАТОК 4. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ КП 

У групі транспортних підприємств спостерігається нерівномірна динаміка чистого і операційного прибутків. 
Так, лише 2 КП були прибутковими протягом 4х років: КП «Автотранспортник» Деснянської РДА, КП «Екологія» 
Святошинської РДА”. Загалом кількість збиткових підприємств  (4 КП) за 4 роки не змінилася. КП Київський 
метрополітен»,всі 4 роки було збитковим, хоча величина його чистого збитку за 4 роки скоротилася на 20%: з 1,47 
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млрд грн до 1,175 млрд грн. КП «Київпастранс» мало прибуток лише в 2017 році в розмірі 156 млн грн, потім стало 
збитковим, але до 2020 року суму збитку зменшило. «Міжнародний аеропорт “Київ”» отримував прибутки в 2018-
2019 рр., у 2020 році був збитковим, але збиток на 174% менше від збитку 2017 року.   Решта КП мали різні 
фінансові результати. Сукупний фінансовий результат по групі є збиток, за 4 роки він скоротився на 6%. 

КП «Київпастранс», КП «Київський метрополітен» та КП «Київтранспарксервіс»  мали операційні збитки протягом 
2017-2020 років, причому їх величина зростала. Сукупний операційний збиток у групі виріс за 4 роки на 921%. 
Причиною цього в багатьох випадках є амортизаційні відрахування за безоплатно отримані необоротні активи, 
які (відрахування) КП включають до операційних витрат. Лише КП  «Екологія» не мало операційного збитку 
протягом періоду.  

Щодо групи підприємств, що входять до структури Комунальної корпорації «Київавтодор», то більшість 
підприємств протягом періоду  були прибутковими, в 2020 році лише КП «Автодорсервіс» отримав збиток, КП 
“Учбово-курсовий комбінат” був збитковим в 2017 і 2019 рр. П’ять підприємств групи мали негативну динаміку 
чистого прибутку протягом 2017-2019 років, решта КП мали позитивну динаміку чистого прибутку, причому 
приріст був досить високим – від 77% до 436%. Найвищу динаміку чистого прибутку мало КП «ШЕУ 
Святошинського району» – 436%. Проте загальна динаміка чистого прибутку у групі є негативною і становить -
32,1%. Причиною є падіння прибутку КК «Київавтодор» з 13,5 млн грн до 3,7 млн грн. Від операційної діяльності 
всі КП групи протягом 4 років мали збитки за деякими винятками, і загальні збитки у групі за ці роки зросли 
загалом на 66,5%. Лише 4 КП групи скоротили свої операційні збитки за 4 роки: КП «ШЕУ Шевченківського 
району», КК «Київавтодор», КП «Автодорсервіс», КП «АТП 273904». 

По групі будівельних підприємств динаміка операційного і чистого прибутків була переважно негативною, і 
загалом спостерігається суттєве погіршення фінансового результату. Так, у КП «Київбудреконструкція» чистий 
прибуток скоротився на 99%, натомість операційний збиток виріс майже у 4 рази. КП «Житлоінвестбуд УКБ» 
скоротив чистий прибуток на 98%, у 2020 році операційний прибуток перетворився на збиток. У КП «Інженерний 
центр» чистий і операційний прибуток скорочувались до 2019 року і в 2020 перетворились на збиток. КП 
«Спецжитлофонд» та КП «Солом’янка-сервіс» мали прибутки і по операційній діяльності, і загалом за 4 роки, 
проте величина чистого прибутку скоротилася на 97% у першого і на 76% у другого КП. 

Позитивну динаміку чистого прибутку мали такі КП будівельної сфери, як «Фінансова компанія Житло-інвест» та 
КП «Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд». 4 роки поспіль зазнавало чистий збиток КП «Позняки-
Інвест-УКБ», проте в 2020 році сума збитку скоротилася. У решти КП чистий прибуток у 2020 році був менший, 
ніж у 2017-му, хоча в 2018-2019 роках у будівельних КП спостерігалося зростання. В 2020 році суттєво погіршили 
свої результати і стали збитковими КП «Київжитлоспецексплуатація» (збиток 10 млн грн) та КП 
«Голосіївобудінвест» (збиток 1,4 млн в 2019 і 1,6 млн грн в 2020 р.). 

Стосовно групи компаній з утримання зелених насаджень, то протягом 2017-2020 років всі КП групи мали 
чистий прибуток, хоча його динаміка була нерівномірною. Всі КП мали невеликі суми прибутків порівняно з 
сумою майна і отриманих доходів. П’ять з 14 підприємств групи мали спадаючу динаміку чистого прибутку, що 
вплинуло і на сукупну негативну динаміку. Так, чистий прибуток по групі за 4 роки скоротився на 20% –  з 8,7 до 
7 млн грн сукупно. Максимальний прибуток у 2020 році мало КП «Святошинське лісопаркове господарство» – 905 
тис. грн. Щодо операційного прибутку, то тут також спостерігається схожа динаміка. Лише 2 КП групи мали 
операційний прибуток протягом 4-х років: КО «Київзеленбуд» та КП «Дарницьке лісопаркове господарство», 
причому величина операційного прибутку зменшилась. Усі районні КП УЗН були збитковими в операційній 
діяльності протягом 4-х років, до того ж нарощували свої операційні збитки доволі великими темпами – за 4 роки 
збитки переважно збільшились у декілька разів. Тому загальний фінансовий результат операційної діяльності в 
2019-2020 роки став збитковим, і збиток зріс, тимчасом як у 2017 році завдяки високому операційному прибутку 
КО «Київзеленбуд» загальний операційний прибуток по групі становив 433 млн грн. Тобто спостерігається суттєве 
погіршення результатів операційної діяльності. 

Група  ІТ також загалом демонструвала приріст прибутковості - загальний приріст склав 128%. КП «Інформатика» 
працює на межі беззбитковості з майже нульовим чистим прибутком і операційними збитками.  КП «ГІОЦ» мало 
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високі прирости прибутку (3,8 млн грн чистого прибутку, приріст 164% за 4 роки). Також стабільно зростаючу 
динаміку прибутку мало КП «Київтелесервіс» (+36% за 4 роки). 

Протягом 2017-2019 рр. всі компанії сфери ЖКГ мали позитивні результати. Так, керуючі компанії з 
обслуговування житлового фонду були прибутковими, причому 4 КП за цей період збільшили свої прибутки, а 
решта – зменшили. Загалом за 4 роки чистий прибуток всіх керуючих компаній скоротився на 78,3%. Лише дві КК 
збільшили чистий прибуток за 4 роки – «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського 
району» – приріст 70% та «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»  – приріст 
861%. Сукупний фінансовий результат по групі був позитивним протягом усього періоду, але за 4 роки скоротився 
на 78%. Разом з тим, динаміка операційного прибутку була більш нерівномірною. В 2017 році 5 підприємств мали 
операційний збиток, а в 2020 збитковими в операційній діяльності були вже 7 КП. Всі підприємства групи 
зменшили свої операційні прибутки або збитки, окрім КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Оболонського району», у якої операційний прибуток зріс на 15%.  КП «Київтеплоенерго» за 4 роки збільшило 
чистий прибуток з 434 тис. грн до 8,2 млн грн, хоча 2018 рік приніс мільярдні збитки. КП «Київкомунсервіс» мало 
високі темпи зростання чистого прибутку – в 69 разів, операційна діяльність також приносила прибутки. При 
цьому КП мало операційні збитки в 2018-2020 рр. (931 млн грн у 2020 р.), проте їх величина скоротилась на 35%. 

Щодо КП сфери благоустрою, то за період 2017-2020 рр. позитивну динаміку прибутку з високим приростом 
показали КП «Плесо» (+251%), КП «Київводфонд» (+411%), КП «Профдезінфекція» (444%) та Ветлікарня (333%). 
Решта КП мали негативну динаміку чистого прибутку з середнім скороченням прибутку 65%.В цілому по групі 
чистий прибуток зріс на 19% за 4 роки. Лише Київський крематорій мав операційний прибуток протягом усього 
досліджуваного періоду. Збитковими по операційній діяльності 4 роки поспіль були 4 КП:  «Плесо», 
«Київводфонд»,  «Спеціалізований комбінат...» та Ветлікарня, причому збитки від операційної діяльності зросли 
майже на 200%, окрім Ветлікарні, де вони  скоротилися на 55%.  

Щодо київських ринків та підприємств з організації торгівлі, то 3 КП групи були прибутковими за чистим 
прибутком протягом 4-х років: Бессарабський та Володимирський ринки та КП «Міський магазин». В 2020 році 
Житній ринок отримав збиток у розмірі 698 тис. грн., також збитковими стали КП «Поділ-нерухомість» та 
«Київська спадщина». Динаміка прибутків є спадаючою у Володимирського ринку, в інших чистий прибуток 
зростав, хоча загалом за 4 роки чистий прибуток у групі  скоротився на 21% (з 15,7 до 12,5 млн грн). Операційний 
прибуток був протягом усього періоду лише у Володимирського ринку та КП «Міський магазин», але мав 
негативну динаміку. Бессарабський ринок отримував операційні прибутки в 2019-2020 рр., а до цього мав 
операційний збиток, Житній ринок протягом усього періоду мав збитки від операційної діяльності, причому вони 
зросли на 124%.  

Група КП, що працюють в сфері шкільного харчування, усі КП, за винятком КП «Школяр» Солом’янської РДА, 
мали чистий прибуток протягом 2017-2019 рр. У 2020 році чистий збиток у сумі 1 млн грн отримало КП «Шкільне». 
У решти КП через пандемію COVID-19 у 2020 році прибутки впали майже до нульових значень. Загальна динаміка 
чистого прибутку була негативною через порівняно високі збитки згаданих КП та падіння прибутків решти КП – 
загалом падіння склало 470%: з сукупного прибутку в 765 тис. грн у 2017 році до збитку 2,8 млн грн у 2020 році. 
Операційний фінансовий результат був негативним протягом періоду лише у КП «Зеніт», проте збиток 
скорочувався. КП Солом'янської РДА з операційного прибутку в 2017 році прийшло до значного збитку в 2020 році 
(2,1 млн грн). Також операційний збиток мали КП «Шкільне» і КП «Школяр» Шевченківського району. Тому 
загальна динаміка операційного фінансового результату аналогічна динаміці чистого прибутку – перетворення 
прибутку на збиток.  

КП сфери охорони здоров’я були прибутковими протягом 2017-20 рр. і мали позитивну динаміку чистого 
прибутку. КП «Фармація» мало високу зростаючу динаміку (вище 100%). Лідером за обсягом прибутку є КП 
«Фармація», яка в 2020 році заробила 27,8 млн грн чистого прибутку. Операційний прибуток, який зростав 
протягом досліджуваного періоду, мали КП «Дарницький медичний центр» та КП «Фармація».  

У сервісних КП в цілому по групі результат покращився: чистий прибуток на кінець 2020 року склав 5 млн грн, 
тоді як сукупним результатом в 2017 році був збиток. Але позитивну динаміку прибутку протягом усього періоду 
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мали лише 5 КП: «Київреклама», яке зі збиткового стало прибутковим; КП «Центр організації дорожнього руху» 
(40% приріст); «Київекспертиза» (+11%); «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району» (+928%) та 
«Центр комунального сервісу» (в 17 разі). «Госпкомобслуговування» та «АТП КМДА» з прибуткових стали 
збитковими в 2019 році. Динаміка операційного прибутку є нерівномірною і загальним результатом операційної 
діяльності є збиток. 

У групі КП іміджевої сфери протягом досліджуваного періоду спостерігається негативна динаміка чистого 
прибутку і в 2019-2020 рр. сукупним результатом є збиток (3,7 млн. в 2020 р.), за винятком КП «Центр публічної 
комунікації та інформації», чистий прибуток якого зріс на 103% – до 1 млн грн. Три КП погіршили результати і 
стали збитковими: КП «Київське інвестиційне агентство», «Київський туристично-інформаційний центр» та 
«Київський центр розвитку міського середовища».  

Динаміка чистого прибутку КП групи культури, медіа та спорту переважно мала негативний характер. Так, лише 
6 КП отримали прибуток у 2020 році, з них лише 1 КП  «Дитячий оздоровчий табір “Зачарована долина”» мало 
стабільно зростаючу динаміку прибутку (з 200 грн до 72 тис. грн). Решта КП або зменшили прибутки, або стали 
збитковими (Дитячий кінотеатр «Кадр», радіостанція «Голос Києва», «Київкінофільм», «Спортивний комплекс», 
«Агентство по обслуговуванню театральної та концертної діяльності»). Два підприємства були збитковими всі 4 
роки: КП «Аптека-Музей», яке збільшило збиток, та «Спортивний комплекс “Старт”», де збиток скоротився. Серед 
усіх груп КП у цій групі найбільше погіршення фінансового результату відбулося не за сумою, а за кількістю КП і 
динамікою прибутку. Фінансовий результат операційної діяльності є ще гіршим: лише одне КП мало операційний 
прибуток протягом 4 років – ДОТ «Зачарована долина», причому прибуток має позитивну динаміку. 6 КП мали 4 
роки поспіль операційні збитки, які зросли за цей період, решта КП стали збитковими або в 2019, або в 2020 році. 
Загальний фінансовий результат від операційної діяльності – це збиток усі 4 роки, і цей збиток зріс в рази. 
Максимальний операційний збиток у 2020 мав «Київський зоопарк» (45,9 млн грн), причому він є прибутковими 
за чистим прибутком. 

Повернутися до розділу 

ДОДАТОК 5. АНАЛІЗ СТАНУ ФІНАНСУВАННЯ КП 

Рівень самофінансування КП є низький (у середньому менше 1%). 

Так, транспортні КП за 4 роки збільшували свій капітал за рахунок зовнішніх джерел повільними темпами (10% 
за 4 роки), окрім аеропорту «Київ», де відбулося зростання в 12 разів: зі 145 млн грн до 1,7 млрд грн. Суттєва 
декапіталізація спостерігається у двох КП: 1) «Київпастранс» – скорочення вкладеного капіталу на 67% (з 4,8 до 
1,5 млрд грн), що частково компенсувалося дооцінкою активів на 2 млрд у 2018 році; 2) КП «Київський 
метрополітен»  – скорочення вкладеного капіталу на 5,4 млрд грн також частково компенсувалося дооцінкою в 17 
млрд грн у 2020 році. Транспортні КП також відкладають частину прибутку в резерв, частка якого є мізерною.  

У КП структури «Київавтодору» жодного поповнення статутного капіталу за 4 роки не відбулося. Натомість на 11 
КП відбулося поповнення додаткового капіталу, зокрема в ШЕУ Святошинського району – на 189%, ШЕУ 
Оболонського району – на 193%, у решти КП значно менший приріст. У ШЕУ Печерського району капітал 
скоротився на 13%, натомість у 2019 році до капіталу додалось 41,5 млн грн за рахунок дооцінки активів. Загалом 
за рахунок зовнішніх джерел капітал групи за 4 роки зріс на 8,3%, що становить 312,5 млн грн. КП цієї групи також 
формують резерви з прибутку, але частка цього джерела фінансування не досягає 1% від загальних джерел 
фінансування. 

КП, що задіяні в будівельній галузі, мали нерівномірну  динаміку капіталу, але загальний результат вкладеного 
капіталу в 2020 році є меншим, ніж у 2017-му: 3,7 млрд проти 6,9 млрд.  Так, зменшення вкладеного капіталу 
відбулося у 5 КП, з яких у Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд - на 67%, «Київбудреконструкції» 
– на 86%, «Житлоінвестбуді УКБ» – на 4%,«Спецжитлофонді» – на 8%. В двох останніх КП втрати капіталу 
компенсувалися високим рівнем капіталу в дооцінках. Фактична відсутність змін у вкладеному капіталі 
спостерігалась у 4 КП: «Фінансова компанія “Житло-інвест”», «Голосіїво-будінвест», «Позняки-інвест УКБ». У 
решти КП вкладений капітал зростав, і найвищими темпами – у КП «Спеціалізоване управління протизсувних 
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підземних робіт» (на 76%), «Київжитлоспецексплуатація» (на 43%), КП «Ватутінськінвестбуд» (на 230%). Не всі 
підприємства формують резервний капітал, частка його загалом невисока. Значні зміні в капіталі будівельних КП 
пояснюється списанням з балансу побудованих обєктів і постановкою на баланс об'єктів незавершеного 
будівництва 

Компанії групи «Київзеленбуд» мали порівняно невисоку динаміку капіталізації: загалом у групі вкладений 
капітал зріс на 19,6%, що становить 231 млн грн. Суттєвий приріст (більше ніж удвічі) капіталу відбувся у КП УЗН 
Деснянського, Подільського, Шевченківського районів, скорочення додаткового капіталу зазнали КП УЗН 
Голосіївського, Печерського районів, Дарницьке лісопаркове господарство та Київзеленбуд. Змін по статутному 
капіталу не було, значних дооцінок не проводилось. КП групи формують резервний капітал, частка якого 
становить від 0,5 % до 3% у джерелах фінансування. 

У групі КП ІТ-сфери відбувалась висока капіталізація. У всіх КП зріс додатковий капітал, поповнень по статутному 
капіталу  на  220 тис грн було у  КП «Київтелесервіс» у 2019 році. В цілому зростання капіталу за 4 роки склало 57% 
(з 113 до 177 млн грн). 

Динаміка вкладеного капіталу у КП  сфери ЖКГ протягом 2017-2020 років була дуже високою по КП 
«Київтеплоенерго» та «Київкомунсервіс» та спадаючою по керуючим компаніям. Так по КП «Київтеплоенерго» 
відбулося зростання капіталу майже на 8 млрд грн за 4 роки, з них 2,3 млрд поповнення статутного капіталу в 2018 
і 2019 рр. Також високий приріст по вкладеному капіталу мало КП «Київкомунсервіс» (+902%). Загалом у групі 
вкладений капітал скоротився  на 63% ( з 28,2 млрд до 10,57 млрд грн). Причиною такого скорочення є зменшення 
у компаній з утримання житлового фонду загалом за 4 роки частини власного капіталу, яка відображає 
зовнішнє фінансування, на 95% в середньому, за винятком Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду 
Шевченківського району, де капітал скоротився на 60%. Причиною є виведення активів. У трьох КП відбулося 
поповнення статутного капіталу в 2019 році: «КК з обслуговування житлового фонду Печерського району» – на 250 
тис. грн, «КК з обслуговування житлового фонду Солом’янського району» – на 1,4 млн грн, «КК з обслуговування 
житлового фонду Голосіївського району» – на 1,2 млн грн. Керуючі компанії поповнюють резервний капітал з 
чистого прибутку, але частка резервного капіталу не досягає і 1% від загальних джерел фінансування. 

КП сфери благоустрою за 4 роки також мали високу капіталізацію, за винятком КП «Київблагоустрій», вкладений 
капітал якого скоротився за 4 роки на 31% (майже на 10 млн грн) за рахунок скорочення вкладеного капіталу в 
2020 році, та Ветлікарні, де вкладений капітал скоротився на 17%.  Загалом вкладений капітал у групі зріс на 70% 
– з 682 млн грн до 1,15 млрд грн. Найбільше відносне поповнення додаткового капіталу мало КП «Київводфонд» 
– зростання в 11,7 разів, КП «Благоустрій Шевченківського району» - зростання на 452%, «Профдезінфекція»  - 
зростання на 235%. 

Статутний капітал в групі  поповнювався у КП «Спецкомбінат підприємств комунально-побутового 
обслуговування» (213%, приріст близько 15 млн грн, у т.ч. 3,8 млн грн статутного капіталу).  

У київських ринків та підприємств з організації торгівлі спостерігається зростання вкладеного капіталу 
загалом на 91% (від 41 до 78 млн грн), найбільше зріс капітал у Бессарабського ринку  – на 186%. Змін статутного 
капіталу у КП не було. Загалом власний капітал КП групи  на 90% сформований капіталом у дооцінках. Частка 
резервного капіталу становить в межах 0,5-1% в пасивах. 

 КП шкільного харчування мали невисоку зростаючу динаміку поповнення капіталу – 6% загалом у групі (від 
11,2 до 11,9 млн грн). Найвища капіталізація була у двох КП Шевченківського району. КП «Зеніт» скоротило 
додатковий капітал на 36%. Поповнень статутного капіталу і капіталу в дооцінках не було. Частка капітальних 
резервів становить в межах 1-2%.  

У комерційних КП сфери охорони здоров’я протягом 2017-2020 рр. спостерігалося  зростання капіталу: КП 
«Фармація» – на 52% (зі 117 до 157 млн грн), КП «Дарницький медичний центр мав низький приріст капіталу – на 
3% за 4 роки. Частка резервного капіталу становить менше 1%, всі КП його формують і поповнюють.  
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По групі сервісних КП в цілому відбулося зростання вкладеного капіталу на 50%. Єдине КП, де було зменшення 
вкладеного капіталу на 25% - «Київекспертиза». Але у цього  КП резервний капітал становить 13% в загальних 
джерелах фінансування. Тобто це КП є одним з небагатьох, яке має бодай якийсь рівень самофінансування. Частка 
резервного капіталу становить менше 1%, всі КП його формують і поповнюють.  

Динаміка КП іміджевої групи була позитивною з доволі високим приростом, за винятком КП «Київське 
інвестиційне агентство», у якого вкладений капітал скоротився на 4% (з 483 до 465 млн грн). Решта КП мають 
набагато менші розміри вкладеного капіталу з позитивною динамікою. Високий приріст по вкладеному капіталу 
мали КП «Київський центр розвитку міського середовища» – в 34 рази. 

У групі КП сфери медіа, культури і спорту спостерігалась нерівномірна динаміка вкладеного капіталу, хоча 
загалом капіталізація позитивна з приростом 57%. Два підприємства отримали поповнення статутного капіталу: 
2,9 млн грн КП «Спортивний комплекс» у 2019 році, 5 тис грн КП «Київкінофільм» у 2019 році, проте додатковий 
капітал у КП зріс на 179 млн грн. 5 КП групи не мають статутного капіталу. КП «Спортивний комплекс “Старт”» 
збільшив додатковий капітал за 4 роки з 10 до 100 млн грн і провів дооцінку активів на 114 млн грн. У КП «Аптека-
Музей», «Телекомпанія “Київ”», «Водно-інформаційний центр», «Дитячий кінотеатр “Кадр”» та «Київський 
іподром» зміни у вкладеному капіталі були незначні (в межах 2%). 

Інші КП мали загалом негативну динаміку вкладеного капіталу, проте вона була нерівномірною. КП «Київський 
інститут земельних відносин» збільшив додатковий капітал на 10%, у КП «Муніципальна охорона» додатковий 
капітал скоротився на 25%. У КП «Київкультурасервіс» взагалі відсутній зареєстрований капітал. 

Повернутися до розділу 
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ДОДАТОК 6. ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОП-15 КП ОТРИМУВАЧІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 
 

*порожні клітинки означають неможливість розрахунку показника внаслідок відсутності значення, нульового або недопустимого значення одного зі складників формули  
**КП в таблиці розташовані відповідно до суми отримання капітальних інвестицій з бюджету

ЄДРПОУ Назва КП Середні значення за 2017-2020 рр.  

Коефіцієнт 
загальної 
ліквідності 

Коефіцієнт 
співвідношення 
дебіторської і 
кредиторської 
заборгованості 

Коефіцієнт 
фінансового 
ризику 

Коефіцієнт 
покриття 
запасів 
робочого 
капіталу 

Коефіцієнт 
оборотності 
активів 

Коефіцієнт 
зношеності 
основних 
засобів 

Рентабельність 
продажу 

Рентабельність 
активів 

Рентабельність 
власного капіталу 

05445267  Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва 

84,85 82,63 285,25 564,50 0,00 73,8% 11,63% 0,04% 9,5% 

03359026 Київавтодор 1,08 0,01 139,70 46,09 0,01 29,0% 22,94% 0,15% 18,1% 

03360905  Київміськсвітло 0,05 0,00 3,57  * 0,28 27,6% 0,53% 0,19% 0,6% 

31725604  Київпастранс 0,67 0,28 2,08 -1,16 0,19 79,6% -0,57% -0,12% -1,0% 

03328913  Київський метрополітен 0,76 0,48 0,40 -5,72 0,05 40,4% -44,53% -2,57% -3,5% 

03362123  Київзеленбуд 1,21 0,55 28,83 -14,43 0,02 45,4% 0,93% 0,01% 0,4% 

31958324  Житлоінвестбуд-УКБ 0,57 0,13 6,03 -6,36 0,17 61,9% 3,70% 0,74% 5.1% 

37932233  Дирекція з капітального 
будівництва та реконструкції 
«Київбудреконструкція» 

3,03 1,70 41,33 261,03 0,01 76,8% 3,06% 0,02% 0,2% 

34879125  Солом’янка-Сервіс 3,78 0,75 1804 8,41 0,01 93,1% 3,83% 0,03% 42,4% 

33239981  Інженерний центр 0,55 0,54 597 -35247 0,01 93,4% -7,98% 0,01% КП має від’ємний власний 
капітал, тому значення 
рентабельності не має сенсу 

31454734 Спецжитлофонд 2,31 0,76 2,99 207,38 0,17 72,0% 7,17% 2,13% 6,1% 

40538421  Київтеплоенерго 1,12 0,88 0,85 3,61 0,65 24,1% -3,83% -1,60% -2,7% 

33745659 Київкомунсервіс 1,00 0,93 14,28 -17,66 1,54 24,9% 7,10% 12,44% 49,7% 

31024875 Інформатика 0,11 0,03 20,55 -55103 0,06 17,5% 0,16% 0,01% 0,3% 

23505151 Плесо 33,64  * 0,60 243,14 0,05 16,3% 11,49% 0,12% 0,2% 
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ДОДАТОК 7. КП, ЯКІ ВІДНОСИЛИ СЕБЕ ДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, 

ЯКІ НЕ Є ЗАМОВНИКАМИ В РОЗУМІННІ ЗАКОНУ «ПРО ПУБЛІЧНІ 

ЗАКУПІВЛІ» 

2018  2019  2020  

КП «Шляхово-експлуатаційне 
управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них 
“Магістраль”» 

КП «Шляхово-експлуатаційне 
управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них 
“Магістраль”» 

КП «Шляхово-експлуатаційне 
управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них 
“Магістраль”» 

КП «Спортивний комплекс “Старт”» КП «Спортивний комплекс “Старт”» КП «Спортивний комплекс “Старт”» 

КП «Екологія в Святошинському районі 
м. Києва» 

КП «Екологія в Святошинському районі 
м. Києва» 

КП «Екологія в Святошинському районі 
м. Києва» 

КП «Київська спадщина» КП «Київська спадщина»   КП «Центр обслуговування споживачів 
Шевченківського району»  

КП «Школяр» Шевченківського району 
м. Києва  

 КП «Школяр» Шевченківського району 
м. Києва 

 

КП «Поділ-Нерухомість»      

КП «Міський магазин»   

КП Київської міської ради «Київське 
міське бюро технічної інвентаризації»  

    

КП «Фінансова компанія “Житло-
інвест”»  

    

КП «Київський інститут земельних 
відносин»  

    

Повернутися до розділу 
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ДОДАТОК 8. КП, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ДОХОДИ БЕЗ УЧАСТІ КОШТІВ 

БЮДЖЕТУ М. КИЄВА І ПРИ ЦЬОМУ НЕ ОТРИМУЮТЬ 

БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА 

РЕГУЛЯРНІЙ ОСНОВІ 

№ Назва КП Операційні 
доходи в 
2020 р., 
тис. грн. 

Примітка 

1  "Фармація"  1 206 287 бюджетні кошти в 
доходах відсутні, 
проте отрмиує доходи 
від юридичних осіб 
комунальної власності 

2  "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського 
району м. Києва" 

344 383 

раз на 4-5 років 
отримують 
поповнення капіталу з 
бюджету, частка 
бюджетних коштів в 
доходах  у всіх 
керуючих компаній - 
до 5% 

3  "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського 
району м. Києва" 

329 739 

4 "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Святошинського району м. Києва" 

293 825 

5  "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського 
району м. Києва" 

288 637 

6 «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького 
району м. Києва» 

270 166 

7  "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Шевченківського району м.Києва" 

251 176 

8 «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Солом’янського району м. Києва" 

248 200 

9  "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 
району м. Києва" 

158 254 

10  "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського 
району міста Києва" 

182 065 

11 "Київжитлоспецексплуатація" - надання в оренду, обслуга нежитлових 
будинків 

178 190   

12  "Центр комунального сервісу" 239 957   

13 Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) 130 102   

14 "Київтранспарксервіс" 42 729   

15  "Володимирський ринок" 48 199 раз на 4-5 років 
отримують бюджетне 
фінансування 
капітальних 
інвестицій 

16 "Бессарабський ринок" 22 653 

17 ’’Житній ринок’’ 13 416 

18 "Зеніт" Деснянського району м. Києва  38 695 
 бюджетні кошти в 
доходах відсутні, 
проте отримує доходи 
від юридичних осіб 
комунальної власності 

19  "Шкільне харчування Оболонського району м. Києва" 32 233 

20 "Промінь в Святошинському районі м. Києва"  26 392 

21  "Школяр" Шевченківського району міста Києва 13 234 

22 "Шкільне харчування" (Голосієво) 24 133 
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23 "Шкільне харчування" 16 535 

24  "Школярик" Шевченківського району міста Києва 6 025 

25 "Шкільне" 15 086 

26 "Школяр" Солом’янської районної в м.Києві державної адміністрації 13 256 

27  "Госпкомобслуговування"  16 419 раз на 4-5 років 
отримують 
фінансування 
капітальних 
інвестицій з бюджету 

28  ’’Профдезінфекція’’  12 540   

29  ’’Київський іподром’’ 9 136 раз на 4-5 років 
отримують 
фінансування 
капітальних 
інвестицій з бюджету 

30  "Дарницький медичний центр" 6 816   

31 "Світоч"  8 002   

32 ’’Поділ-Нерухомість’’ 3 291   

33 "МІСЬКИЙ МАГАЗИН"  24 149   

34  "Київська спадщина"  3 062   

35  "Київський міський бізнес-центр" 2 047   

36  «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району»  4 778   

37 "Київське інвестиційне агентство" 3 919   

38 ’’ЦЕНТР МАРКЕТИНГУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА’’ 1 950   

39  "Аптека-Музей" 218   

40  ’’Екологія в Святошинському районі м. Києва’’  3 818 
транспортні КП раз на 
3-4 роки отримують 
фінансування 
капітальних 
інвестицій з бюджету 

41  "Міськпаливо"  3 785 

42  ’’АВТОТРАНСПОРТНИК’’  2 811 

43  "Автопарк-Сервіс" Святошинського району 908 

44  "Автотранспортне підприємство Шевченківського району" 461 

 


