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Додаток 1 
 

Звіт 
про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік за січень-березень 2016 року 

 

№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
2.1. Ресурсне забезпечення розвитку міста 
2.1.1. Бюджетно-фінансова політика 

1.  Проведення аналізу 
виконання дохідної частини 
бюджету міста Києва на 
постійній основі 

Аналіз виконання бюджету м. Києва за січень-
березень 2016 року свідчить про збільшення 
надходжень до загального та спеціального 
фонду 
Зокрема, надходження до: 
загального фонду бюджету м. Києва (без 
урахування субвенцій) склали 
в тому числі: 
- податок з доходів фізичних осіб 
- плата за землю  
- єдиний податок 
- частка прибутку комунальних підприємств  
- податок на прибуток підприємств 
спеціального фонду бюджету м. Києва (без 
урахування субвенцій) 
в тому числі: 
- власні надходження бюджетних установ 
- кошти від продажу землі 
- надходження від відчуження майна, що 
знаходиться у комунальній власності 
- кошти від сплати пайової участі у розвиток 
інфраструктури населених пунктів 
- кошти від плати за право тимчасового 

 
 
 
 
 
 

млн грн 
 

млн грн 
млн грн 
млн грн 
млн грн 
млн грн 

 
млн грн 

 
млн грн 
млн грн 

 
млн грн 

 
млн грн 

 

 
 
 
 
 
 

5412,7 
 

2323,1 
1132,5 
748,3 
12,9 
641,9 

 
967,4 

 
714,0 
3,7 

 
42,1 

 
122,8 

 

 
 
 
 
 
 

34,1 
 

29,1 
40,3 
39,4 
86,1 
47,0 

 
45,9 

 
58,9 
1,5 

 
42,1 

 
43,6 

 

 
 
 
 
 
 

145,5 
 

133,5 
205,7 
156,9 
138,7 

- 
 

25,2 
 

20,4 
33,0 

 
24,3 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
використання місць для розташування об’єктів 
зовнішньої реклами 

 
млн грн 

 
- 

 
- 

 
- 

2.  Здійснення моніторингу 
процедур закупівель з метою 
запобігання порушенням 
законодавства з питань 
закупівель, обмеження 
конкуренції, завищення 
закупівельних цін 

Попереджено порушень в сфері закупівель 
товарів, робіт та послуг на суму 
Проаналізовано тендерної документації на суму 

 
млн грн 
млн грн 

 
315,6 
1714,2 

 
- 
- 

 
91,9 

більше в 2,2 раза 

 

3.  Контроль за ефективністю 
використання бюджетних 
коштів головними 
розпорядниками бюджетних 
коштів шляхом проведення 
моніторингу та оцінки 
виконання бюджетних 
програм 

Головними розпорядниками бюджетних коштів 
проводиться моніторинг ефективності 
використання бюджетних коштів 

     

4.  Недопущення виникнення 
кредиторської та 
дебіторської заборгованості у 
бюджетній сфері шляхом 
посилення бюджетної 
дисципліни та проведення 
внутрішнього аудиту 

Станом на 01.04.2016 по загальному фонду:  
- дебіторська заборгованість 
у тому числі прострочена 
- кредиторська заборгованість  
у тому числі прострочена 
По спеціальному фонду  
- дебіторська заборгованість 
у тому числі прострочена 
- кредиторська заборгованість 
у тому числі прострочена 

 
тис грн 
тис грн 
тис грн 
тис грн 

 
тис грн 
тис грн 
тис грн 
тис грн 

 
3273,5 
2169,7 

656559,9 
240801,0 

 
97022,8 
13918,9 
38235,3 
11346,0 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
150,3 
114,8 
115,2 
138,0 

 
73,3 
99,2 
101,3 
41,5 

 

5.  Здійснення заходів щодо 
забезпечення своєчасної та в 
належних розмірах сплати 

Надходження до: 
- Зведеного бюджету України у м. Києві 
- Державного бюджету України у м. Києві 

 
млн грн 

 

 
63534,4 

 

 
- 
 

 
121,5 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
фізичними та юридичними 
особами податків, зборів та 
обов’язкових платежів до 
бюджетів усіх рівнів 

(за даними органів Державної фіскальної 
служби) 
- бюджету м. Києва (без урахування 
субвенцій) 

 
млн грн 

 
млн грн 

 
57154,3 

 
6380,1 

 
- 
 
- 

 
127,8 

 
84,4 

6.  Проведення системної 
роботи щодо поліпшення 
адміністрування податків, 
розширення податкової бази, 
виявлення та усунення 
негативних чинників, що 
негативно впливають на 
рівень надходжень податків, 
зборів і обов’язкових 
платежів до бюджету міста 
Києва 

Протягом січня-березня 2016 року (за даними 
Головного управління Державної фіскальної 
служби у м. Києві):  
- проведено документальних перевірок СГД 
фізичних осіб 
- донараховано 
- узгоджено донарахованих сум 
- сплачено до бюджету 
Міжрегіональним Головним управлінням ДФС 
– Центрального офісу з обслуговування 
великих платників постійно проводилася 
робота щодо недопущення мінімізації 
податкових зобов’язань або ухилення від 
сплати платежів до бюджету 
Внесено кримінальних правопорушень у сфері 
оподаткування відносно суб’єктів 
господарської діяльності м. Києва до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань  
Із загальної кількості правопорушень: 
- за фактами ухилення від сплати податків в 
особливо великому розмірі  
- виявлено фактів незаконної заяви на 
відшкодування ПДВ з бюджету на суму  

 
 
 
 

од. 
млн грн 
млн грн 
млн грн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

од. 
 
 

од. 
 

млн грн 

 
 
 
 

549 
874,3 
1221,6 

1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 

11 
 

3,7 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114,3 
 
 

84,6 
 

18,5 

 

7.  Недопущення виникнення 
заборгованості з виплати 
заробітної плати в 

Протягом І кварталу 2016 року в повному 
обсязі забезпечено виплату заробітної плати 
працівникам бюджетних установ та організацій 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
бюджетній сфері соціально-культурної сфери. Станом на 

01.04.2016  заборгованість відсутня 
8.  Розробка Порядку передачі 

та прийняття майна для 
усунення ризику 
недостовірної оцінки майна 
та його обліку 

Видано накази Департаменту комунальної 
власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), які розміщено на 
офіційному веб-сайті (https://gukv.gov.ua/): 
- від 02.02.2016 № 15 «Про затвердження 
переліків документів, які надаються для 
прийняття, зарахування до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 
основних засобів та їх закріплення»;  
- від 02.02.2016 № 17 «Про затвердження 
переліків документів, які надаються для 
прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх 
інженерних мереж» 
Підготовлено проект рішення Київської міської 
ради «Про затвердження порядків, що 
регламентують питання управління майном 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва», який винесено на громадське 
обговорення у розділі «Оприлюднення проектів 
регуляторних актів» офіційного веб-сайту 
Київської міської державної адміністрації 
(portal@kievcity.gov.ua)  

од. 2    

9.  Співпраця з міжнародними 
рейтинговими агентствами 
щодо підтримки кредитного 
рейтингу міста Києва з 

Місто Київ співпрацює з 3 міжнародними 
рейтинговими агенствами: «Moody's Investors 
Service Ltd», «Standard & Poor’s» та «Fitch 
Ratings Ltd» 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
метою здійснення зовнішніх 
запозичень 

10.  Проведення внутрішніх 
аудитів діяльності 
комунальних підприємств з 
метою її оцінки в частині 
забезпечення прибутковості, 
виконання затверджених 
показників фінансового 
плану 

Проведено внутрішніх аудитів на 
підприємствах, установах та організаціях 
комунальної форми власності 
Встановлено порушень на суму 
Передано матеріалів до правоохоронних 
органів 
Притягнуто до дисциплінарної та матеріальної 
відповідальності 

 
 

од. 
млн грн 

 
од. 

 
осіб 

 
 

12 
56,1 

 
16 
 
2 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 

70,6 
40,8 

 
84,2 

 
100,0 

 

11.  Розробка рекомендацій щодо 
зменшення чи уникнення 
збитковості комунальних 
підприємств на основі 
внутрішнього аудиту та 
пропозицій балансових 
комісій 

Під час проведення аудитів Департаментом 
комунальної власності м. Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) перевіряється:  
- правильність складання фінансових планів 
комунальними підприємствами, зокрема, 
включення у фінансовому плані зростання 
фінансових результатів діяльності 
підприємства, отримання валового прибутку та 
чистого прибутку; 
- забезпечення виконання комунальними 
підприємствами затверджених показників 
фінансових планів 
У разі виявлення недоліків та порушень в 
частині складання та виконання фінансових 
планів - надаються рекомендації щодо їх 
усунення 
За результатами проведених аудитів у 
І кварталі 2016 року порушень із зазначених 
питань не виявлено 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
 
2.1.2. Підвищення рівня конкурентоспроможності промислового комплексу міста 
 
12.  Проведення щоквартального 

моніторингу участі 
підприємств у закупівлях за 
кошти бюджету м. Києва 

Розробляється розділ в ІС «Промисловість і 
наука», в якому буде накопичуватися 
інформація про закупівлю бюджетними 
організаціями м. Києва продукції київських 
підприємств-виробників 
Протягом звітного періоду участь у процедурі 
закупівель продукції, робіт і послуг за кошти 
міського бюджету приймав ПАТ «Київхліб» 
(виробничий майданчик №3), що переміг у 
закупівлі хлібобулочних виробів бюджетними 
організаціями м. Києва на суму  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тис. грн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2519,0 

   

13.  Наповнення та 
супроводження 
інформаційної бази даних 
промислового і наукового 
комплексу м. Києва 
«Промисловість і наука» 

У I кварталі 2016 року почала функціонувати 
база ІС «Промисловість і наука», в якій 
зареєстровано більше 400 комунальних 
підприємств та інших установ (розпорядники 
нижчого рівня), структурні підрозділи 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та 
районні в місті Києві державні адміністрації  
За січень-березень 2016 року в ІС внесено дані: 
- установ з кола розпорядників  
- видів промислової продукції понад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

од. 
од. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

123 
1800 

   

14.  Проведення аналізу 
характеристик імпортованої 
продукції та сприяння 
виробництву нової 
імпортозамінної промислової 

Протягом звітного періоду промисловими 
підприємствами освоєно нові види продукції: 
- ПАТ «КЦКБА» - розробка та виготовлення 
електромагнітного клапану УФ96598-02 для 
насосних установок АЕС; 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
продукції - ДП «ЗАВОД 410 ЦА» - ремоторізація 

літака Ан-26 з наступним присвоєнням йому 
модифікації Ан-26 МСБ, ремонт та 
модернізація вертольота Мі-8Т в модифікацію 
Мі-8МСБ тощо; 
- ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова - 
однофазного лічильника електроенергії, 
виготовлення деталей стрілецької зброї та 
бронетехніки, освоєння нових деталей на 
замовлення з Німецькими фірмами 
Укладено Угоду між Державним концерном 
«Укроборонпром» та Київською міською 
державною адміністрацією про розширення 
співробітництва з підприємствами міста Києва 
у рамках виконання державного оборонного 
замовлення та програм соціального і 
економічного розвитку міста Києва.  
В рамках виконання зазначеної Угоди у січні-
березні поточного року: 
- налагоджена ініціативна кооперація 
виробничих потужностей 15 промислових 
підприємств міста з підприємствами 
Державного концерну «Укроборонпром»; 
- здійснюється пілотний проект модернізації 
виробництва та системи управління 
ДАХК «Артем» з метою імпортозаміщення 
російських комплектуючих, переорієнтації на 
західні ринки та перехід виробництва на 
стандарти НАТО; 
- налагоджено випуск продукції військового 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
призначення на підприємства Державного 
концерну «Укроборонпром» з метою 
імпортозаміщення: 

• ПАТ «Завод «Маяк» виготовив та 
направив в зону АТО партію крупнокаліберних 
мінометів М120 «Молот» та 19 нових 
експериментальних снайперських гвинтівок 
підвищеної точності стрільби VPR-308,  
VPR -338; 

• ПАТ «Меридіан» спільно з інноваційно-
виробничим об’єднанням «Київська 
політехніка» виготовив та направив в зону АТО 
партію безпілотних апаратів БпАК-МП1; 

• ДП «Антонов», ДАХК «Артем», 
ПАТ «Київський завод «Радар» в кооперації 
розробляють тактичний багатофункціональний 
безпілотний авіакомплекс для потреб Збройних 
сил України; 

• ДП «Київський бронетанковий завод» 
наладив здійснення капітального ремонту 
бронетанкової техніки 
Запровадження випуску імпортозамінної 
продукції:  
- ПАТ «УКРПЛАСТИК» - пакувальних 
матеріалів;  
- ПрАТ «ФАНПЛИТ» - вогнезахищеної 
фанери; 
- ТОВ КМЗ «МАГІСТРАЛЬ» - фрези, 
ремонтерів, кущорізів навісних, комплектів 
обладнання для проведення ямкового ремонту 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
міжквартальних проїздів; 
- ТОВ «МІНІМАКС» - будівельних виробів 
для вентиляції з пластмаси 
Випуск експортоорієнтовної продукції: 
- НВПП «АНЄГ» - меблів для офісів та 
магазинів; 
- ТОВ «Виробниче підприємство «Пещерін»- 
кондитерських машин і устаткування 
спеціального призначення; 
- ПрАТ «Бліц-Інформ» та ТОВ «Новий 
друк»- поліграфічної продукції; 
- ПАТ «УКРПЛАСТИК» - гнучких 
пакувальних матеріалів; 
- ПрАТ «ФАНПЛИТ» - вогнезахищеної 
фанери, ДВП; 
- ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» - металобрухту; 
- ПАТ «ГРАНІТ» - гранітних плит та блоків; 
- ДДП бактеріальних заквасок - 
бактеріальних концентратів для виробництва 
кисломолочних продуктів; 
- ТОВ «МІНІМАКС» - будівельних виробів 
для вентиляції, з пластмаси;  
- ТОВ «ЕФКОН – ПРОФІЛЬ» - алюмінієвих 
профілів; 
- ТОВ «КАМ-ТРЕЙД» - дверей металевих 
вхідних, замків та дверної фурнітури; 
- ТОВ «Л І М» - лиття легких кольорових 
металів 

15.  Впровадження у міське 
господарство 

Проводилася робота, спрямована на більш 
ефективне використання паливно-енергетичних 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
енергозберігаючих та 
енергоефективних 
технологій, перехід 
промислових підприємств на 
альтернативні види палива 

ресурсів, зниження рівня матеріало - та 
енергоємності виробництв, зменшення обсягів 
виробничих та невиробничих витрат та 
підвищення енергоефективності на: 
- ПАТ «КЦКБА» - придбано установки 
плазмово-порошкової наплавки; 
- ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова - 
виготовлено оснастки для освоєння нових видів 
продукції, проведено ремонтні роботи системи 
електроспоживання; замінено вікна на 
склопакети; придбано та встановлено нове 
менш енергоємне металообробне та 
зварювальне обладнання, поновлено та 
замінено ізоляцію теплопроводів; 
- ДП «Завод 410 ЦА» - проведено роботи з 
реорганізації структури керування верстатним 
парком заводу і концентрації усіх верстатів у 
спеціалізованому підрозділі; продовжуються 
роботи з модернізації і відновлення верстатного 
парку; заміна світильників освітлення ангару 
фарбування літаків на світлодіодні, монтаж 
приладу обліку теплової енергії на внутрішніх 
теплових мережах моторної території; 
- ПАТ «ДБК №3» - проводилася 
реконструкція металоформ та касетних 
установок; 
- Філія «ДВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» - 
переведено системи ГВП на індивідуальне 
(встановлення промислових електронагрівачів), 
модернізовано нагрівальні печі, замінено 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
водогрійні котли КВГМ-20 на котли, відповідні 
існуючому тепловому навантаженню, придбано 
та встановлено нові компресори з системою 
автоматичного керування, впроваджено 
енергозберігаючі лампи для зовнішнього 
освітлення території; 
- ТОВ «Євро-Реконструкція» - проводилися 
заходи з заміщення природного газу 
(відновлено працездатність обладнання, яке 
забезпечує роботу станції на вугіллі), 
проведено ремонт пилесистем, газоочисних 
установок котлів, систем внутрішнього та 
зовнішнього золо-шлаковидалення; 
- ПАТ «Київхліб» – замінено люмінесцентні 
лампи на LED лампи в складі готової продукції; 
- ПАТ «Київполіграфмаш» - модернізовано 
рекуператорну установку відбору тепла від 
флексодрукарської машини ФДР – 1200/6 та 
використання його на опалення цеху; 
- ПАТ «Київський суднобудівний 
судноремонтний завод» – проведено заміну 80 
люмінесцентних ламп на світлодіодні; 
- ПАТ «Спецмеблі» - впроваджено місцеву 
аспіраційну систему з обслуговування 
форматно-розкрійних верстатів «Хольцма» та 
«Альтендорф» на дільниці механічної обробки 
плитних матеріалів та здійснено заміну ламп 
накалювання на енергозберігаючі.  
- ТОВ «Агромат-Декор» - встановлено 
сучасне технологічне обладнання фірми 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
«SACMI IMOLA S.C.» виробництва Італії; 
- ПАТ «ДБК-3» - проведено реконструкцію 
металоформ та касетних установок; 
- ПАТ «КЦКБА» - придбано установку 
плазмово-порошкової наплавки 

16.  Формування переліку 
промислової продукції для 
потреб міста 

Протягом І кварталу 2016 року проводилася 
робота з формування переліку промислової 
продукції в IC «Промисловість і наука» 
(внесено понад 1800 видів промислової 
продукції для потреб міста) 

     

17.  Виконання договору між 
НАН України та КМДА 
щодо впровадження на 
промислових підприємствах 
м. Києва розробок наукових 
закладів НАН України, 
проведення виставок-
презентацій наукових 
проектів за окремими 
сферами міського 
господарства 

В рамках виконання Договору про 
співробітництво виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) і Національної академії наук 
України передбачено фінансування наукової 
розробки за темою «Каналізаційні люки та 
дощоприймачі для автошляхів», замовником 
визначено КК «Київавтодор»  
На даний час КК «Київавтодор» проводиться 
процедура відкритих торгів на закупівлю 
послуг з науково-технічної розробки  

     

18.  Проведення міських 
конкурсів та організація 
виставково-ярмаркової 
діяльності 

Фінансування виставково-ярмаркових заходів 
протягом січня-березня 2016 року з місцевого 
бюджету не проводилося 
Промислові підприємства м. Києва взяли 
участь у виставкових заходах: 
- міжнародній виставці «Inter Build Expo» 
2016: ПАТ «Комбінат будіндустрії» та 
«ЗЗБК ім. С. Ковальської; 
- «Кращий експортер» 2015: 

     



13 

№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
ПрАТ «ФАНПЛИТ», ТОВ «КАМ-ТРЕЙД», 
ТОВ НВФ «ІРКОМ ЕКТ», 
ДНВП «Електронмаш», ПАТ НВЦ 
«Борщагівський ХФЗ», ВАТ НВП «Сатурн»; 
- XV Національної виставки «Зроблено в 
Молдові»: представників ТПП України за 
участю київських виробників (04 – 05.02.2016); 
- виставці «Bebi Feion 2016»: ТОВ фірма 
«Фавор» та «Київгума» (22 – 25.03.2016); 
- 9-й Міжнародній виставці озброєння 
DEFEXPO 2016» (Індія): ТОВ «Антонов» та 
ДАХК «Артем» (28 – 31.03.2016) 
Крім того, 
ПрАТ «ФАНПЛИТ» взяв участь у:  
- «Міжнародний тред-клуб», КТПП, м. Київ 
(27.01.2016);  
- «Всеукраїнський форум бізнесу», ТПП 
України, м. Київ (11.03.2016);  
- «Міжнародні контактні дні», Закарпатська 
ТПП, м. Ужгород (22 – 23.03.2016) 
ПАТ «Укрпластик» у:  
- «Global  Packaging Sаmmit», м. Брюссель; 
- «Интерпластика 2016», м. Москва;  
- «Int’l Trade Fair Packaging Machinery,  
Packaging Production and Packaging Material», 
м. Москва;  
- «Blending the best of creativity and consumer 
driver design», м. Берлін;  
- «Packaging Waste&Sustainability Forum», 
м. Брюссель; 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
- «Global Pet Expo», м. Флорида (Орландо), 
США;  
- «Agro Balt Int’l Agricultural, Food and 
Packaging Industry Trade Fair», м. Каунас  
ТОВ «Селтік» постійно приймає участь в 
засіданнях Асоціації «Український екологічний 
альянс» 

19.  Сприяння збільшенню 
кількості підприємств, які 
сертифікували власну 
систему якості на 
відповідність державному 
стандарту ISO 9001-2001 

Проведено моніторинг отримання сертифікатів 
якості промисловими підприємствами 
У звітному періоді запроваджено стандарти на 
підприємствах: 
- ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова - 
ДСТУ ISO 9001:2008 № UA 228056; 
- ПрАТ «Екологоохоронна фірма «Креома-
Фарм» - ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 
22000:2007, ДСТУ ISO 13485:2005; 
- ТОВ «Завод паковань «Ротекс» - ДСТУ ISO 
9001:2009; 
ТОВ «Фарма Старт» - СТ-Н МОЗУ  
42-4.0:2015 
Департаментом промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) розпочато роботу з проведення:  
- регіонального етапу Всеукраїнського 
конкурсу якості продукції (товарів, робіт, 
послуг) – «100 кращих товарів України»; 
- конкурсу «Столичний стандарт якості»  

     

20.  Проведення тренінгів щодо 
імплементації європейського 

Департаментом промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
законодавства з питань 
промислових стандартів та 
оцінок відповідності країн 
Євросоюзу за участю 
представників промислових 
підприємств міста 

міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) організовано та проведено: 
- засідання круглого столу «Київський 
кластер легкої промисловості: Влада-Наука-
Бізнес» у рамках Міжнародного форуму товарів 
для дітей «BABУ EXPO 2016»; 
- тематичний короткостроковий семінар 
«Інновації: нові точки економічного зростання» 

 
2.1.3.Інвестиційна політика 
 
21.  Ініціація та попереднє 

погодження з профільними 
структурними підрозділами 
інвестиційних пропозицій з 
подальшим винесенням на 
розгляд постійно діючої 
конкурсної комісії по 
залученню інвесторів до 
фінансування будівництва, 
реконструкції, реставрації 
тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, 
незавершеного будівництва, 
інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва 

В ході виконання підготовчих робіт для 
визначення можливості (доцільності) реалізації 
інвестиційних проектів КП «Київське 
інвестиційне агентство» було ініційовано та 
проводилася робота щодо погодження 
структурними підрозділами інвестиційних 
пропозицій (ініціатив) 

 
 
 
 
 
 

од. 

 
 
 
 
 
 

37 
 

 
 
 
 
 
 

61,7 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

- 

22.  Організація та проведення 
інвестиційних конкурсів 

З початку року організовано та проведено 1 
засідання постійно діючої конкурсної комісії по 
залученню інвесторів, за результатами якого 
розглянуто інвестиційні пропозиції, які 

од. 
 
 
 

1 
 
 
 

- 
 
 
 

50,0 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
включено до переліку об’єктів, що потребують 
залучення інвестицій 
Інвестиційні конкурси протягом І кварталу 
2016 року не проводилися  
Новий склад постійно діючої конкурсної комісії 
по залученню інвесторів затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 29.02.2016 № 109 

 
од. 

 

 
3 
 

 
- 
 

 
- 
 

23.  Укладання інвестиційних 
договорів за результатами 
проведених конкурсів із 
залучення інвесторів 

За результатами проведених конкурсів із 
залучення інвесторів інвестиційні договори 
протягом І кварталу 2016 року не укладалися 
Проводилася робота щодо узгодження з 
відповідними сторонами текстів проектів 
договорів: 
- «Про будівництво приватної середньої 
школи (загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів) 
в 3-а мікрорайоні житлового масиву Оболонь 
на проспекті Героїв Сталінграда, 10-В у 
Оболонському районі»; 
- «Про облаштування майданчика для міні-
футболу із штучного покриття з супутньою 
інфраструктурою вздовж проїзної частини на 
вул. Тимофія Шамрила у Сирецькому парку у 
Шевченківському районі» 

 
 
 
 
 

од. 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

Порядок 
укладення 
інвестиційних 
договорів 
визначений 
Положенням, 
затвердженим 
рішенням 
Київської міської 
ради від 
24.05.2007 
№ 528/1189 

24.  Супроводження та 
моніторинг виконання 
інвестиційних договорів, 
укладених за результатами 
проведення інвестиційних 

Підписано додаткові угоди до раніше 
укладених інвестиційних договорів 
 
Розроблено проекти додаткових угод до раніше 
укладених інвестиційних договорів 

 
од. 

 
 

од. 

 
6 
 
 
5 

 
- 
 
 
- 

 
120,0 

 
 

100,0 

 
- 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
конкурсів із залучення 
інвесторів для будівництва, 
реконструкції, реставрації 
тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, 
незавершеного будівництва, 
інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва 

25.  Підготовка розпорядчих 
документів (розпоряджень, 
рішень, положень тощо), 
спрямованих на створення 
прозорого механізму 
проведення інвестиційних 
конкурсів 

З метою реалізації заходів, спрямованих на 
створення прозорого механізму проведення 
інвестиційних конкурсів, у 2015 році 
розроблено оновлене Положення про 
проведення інвестиційних конкурсів у місті 
Києві (відповідний проект рішення передано на 
затвердження Київській міській раді)  
Протягом І кварталу 2016 року зазначений 
проект рішення Київською міською радою не 
затверджувався  
Крім того, забезпечено випуск: 
- розпоряджень Київської міської державної 
адміністрації у сфері підготовки та проведення 
інвестиційних конкурсів 
- рішення Київської міської ради «Про 
майнові питання, пов’язані з будівництвом 
житлового кварталу з повним комплексом 
обслуговування на вул. Бакинській, 37–41 у 
Шевченківському районі» (від 31.03.2016 
№255/255) 
Забезпечено супровід проектів, що регулюють 
майнові питання в контексті проведення 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

од. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,7 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
інвестиційних конкурсів:  
- розпоряджень Київської міської державної 
адміністрації 
- рішень Київської міської ради 

 
 

од. 
од. 

 
 
2 
8 

 
 
- 
- 

 
 

11,7 
100,0 

26.  Залучення приватних 
інвестицій у будівництво та 
реконструкцію об’єктів 
міської транспортної та 
інженерної інфраструктури з 
використанням механізмів 
концесії, державно-
приватного партнерства, 
ЕСКО-механізму тощо 

З метою залучення приватних інвестицій у 
будівництво та реконструкцію об’єктів міської 
транспортної та інженерної інфраструктури з 
використанням концесій та державно-
приватного партнерства у 2015 році розроблено 
проект рішення Київської міської ради «Про 
питання організації здійснення державно-
приватного партнерства в місті Києві», який в 
установленому порядку передано на 
погодження до Київської міської ради 
Протягом І кварталу 2016 року зазначений 
проект рішення Київською міською радою не 
затверджувався 

     

27.  Збільшення інвестиційних 
пропозицій міської влади за 
рахунок об’єктів 
незавершеного будівництва, 
територій непрацюючих 
промислових підприємств, 
неефективно 
використовуваних земельних 
ділянок, проектів 
комплексної реконструкції 
(забудови) територій 

У І кварталі 2016 року інвестиційні пропозиції 
за рахунок об’єктів незавершеного будівництва, 
територій непрацюючих промислових 
підприємств, неефективно використовуваних 
земельних ділянок, проектів комплексної 
реконструкції (забудови) територій не 
розглядалися, оскільки відповідні інвестиційні 
пропозиції до Департаменту економіки та 
інвестицій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) не надходили 

     

28.  Проведення реєстрації 
іноземних інвестицій та 

Протягом січня-березня 2016 року 
зареєстровано: 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
договорів спільної діяльності 
за участю іноземних 
інвесторів 

- 17 (сімнадцять) іноземних інвестицій на 
суму, що дорівнює за курсом НБУ на момент 
фактичного внесення інвестицій 
- договори про спільну інвестиційну 
діяльність за участю іноземного інвестора 
- додаткову угоду до договору 
 

млн. дол. 
США 

млн. грн 
 

од. 
од. 

19,955 
 

241,588 
 
2 
1 

- 
 
- 
 
- 
- 

138,0 
 
- 
 
- 
- 

 

29.  Аналіз стану та тенденцій 
залучених і зареєстрованих 
іноземних інвестицій та їх 
реалізації 

Протягом січня-березня 2016 року 
зареєстровано: 
- 17 (сімнадцять) іноземних інвестицій на 
суму, що дорівнює за курсом НБУ на момент 
фактичного внесення інвестицій 
- договори про спільну інвестиційну 
діяльність за участю іноземного інвестора 
- додаткову угоду до договору 
 

 
 

млн. дол. 
США 

млн. грн 
 

од. 
од. 

 
 

19,955 
 

241,588 
 
2 
1 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 

138,0 
 
- 
 
- 
- 

 

30.  Формування та організація 
виконання завдань щодо 
залучення коштів до 
спеціального фонду міського 
бюджету (відповідно до умов 
інвестиційних договорів) 

Станом на 01.04.2016 до цільового фонду 
спеціального фонду міського бюджету 
відповідно до умов інвестиційних договорів 
надійшло 
 
 

 
 
 

тис. грн 

 
 
 

160,0 

 
 
 

1,78 

 
 
 

1,76 

1. Невиконання 
інвесторами 
фінансових 
зобов’язань за 
діючими 
інвестиційними 
договорами в 
зв’язку із 
складною 
економічною 
ситуацією в 
країні; 
2. Відсутність 
оголошень про 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
проведення 
нових 
інвестиційних 
конкурсів через 
тривалий розгляд 
постійно 
діючими 
комісіями 
Київської міської 
ради відповідних 
проектів рішень 
Київської міської 
ради, що 
стосуються 
об’єктів 
інвестування, та 
неможливість 
відведення 
земельних 
ділянок для 
реалізації нових 
інвестиційних 
конкурсів у 
зв’язку із 
відсутністю 
відповідних 
детальних планів 
територій 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
 
2.1.4. Підвищення ефективності управління комунальним майном територіальної громади м. Києва 
 
31.  Оптимізація структури 

комунальних підприємств м. 
Києва та кількості 
неефективно працюючих, 
збиткових підприємств 
комунальної власності міста, 
які не створюють 
економічного та соціального 
ефекту для розвитку міста,  
здійснюють споріднену 
діяльність або дублюють 
функції, з метою скорочення 
навантаження на бюджет м. 
Києва 

Станом на 01.01.2016 в реєстрі комунальних 
підприємств територіальної громади м. Києва 
перебувало 407 комунальних підприємств 
(установ, організацій) з госпрозрахунковою 
формою господарювання, з них в стадії 
припинення (ліквідації, реорганізації) 
перебувало 116 субє’ктів господарювання 
(60 районного та 56 міського підпорядкування). 
- виключено з реєстру комунальних 
підприємств 3 комунальні підприємства 
(КП «Агенство по залученню інвестицій» 
Дарницького району м. Києва, 
КП «Райпарксервіс» Шевченківської районної у 
м. Києві ради та Комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
«Дирекція театрально-концертних та 
спортивно-видовищних кас») 
- підготовлено проекти рішень Київради для 
2 комунальних підприємств, які проходять 
відповідне погодження, та згідно з якими 
пропонується їх реорганізація шляхом 
приєднання до інших більш стабільно та 
ефективно працюючих комунальних 
підприємств (ДКП «Кінотетар «Екран» шляхом 
приєднання до КП «Київкінофільм»; АТП 
Печерського району) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

од. 
 
 
 
 
 
 
 
 

од. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
32.  Проведення обстеження 

об'єктів, переданих в оренду, 
здійснення контролю за 
виконанням зобов'язань, 
передбачених договорами 
оренди майна 

Відповідно до рішення Київської міської ради 
21.04.2015 № 415/1280 «Про затвердження 
Положення про оренду майна територіальної 
громади міста Києва» орендодавці та 
підприємства-балансоутримувачі здійснюють 
контроль за виконанням орендарями умов 
договору оренди і, у разі виникнення 
заборгованості з орендної плати або інших 
платежів, вживають заходи щодо погашення 
заборгованості, в тому числі проводять 
відповідну претензійно-позовну роботу. 
Здійснено орендодавцями комунального майна 
перевірок виконання умов договорів оренди з 
виїздом на місце  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

од. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38,1 

 

33.  Проведення аналізу 
важливості соціальних 
функцій комунальних 
підприємств, що мають 
бюджетне фінансування, 
підготовка пропозицій щодо 
зменшення залежності 
комунальних підприємств від 
бюджетного фінансування за 
рахунок розвитку 
госпрозрахункової діяльності 

На засіданнях балансових комісій з розгляду 
показників фінансово-господарської діяльності 
підприємств комунальної власності міста та 
підприємств, переданих до сфери управління 
районних в м. Києві державних адміністрацій 
за 2015 рік, що проведені в березні 2016 року, 
керівникам підприємств надавалися зауваження 
та пропозиції щодо активізації роботи та 
пошуку додаткових джерел доходів 

     

34.  Реалізація проекту «Єдина 
інформаційна система» 
(інформація по об’єктах, що 
знаходяться у власності 
територіальної громади міста 

У Департаменті комунальної власності м. Києва 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
впроваджено програмний комплекс з системою 
віддаленого доступу та надання звітності по 

     



23 

№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
Києва) об’єктах, що знаходяться у власності 

територіальної громади міста Києва «Єдина 
інформаційна система» (далі – ЄІС) 
Крім того, в межах реалізації концепції 
KYIVSMARTCITY за допомогою системи 
візуалізації комп’ютерної програми «Майновий 
комплекс» - «Інформаційна система управління 
майном територіальної громади міста Києва», 
інформаційним джерелом наповнення якої є 
ЄІС, забезпечується вільний доступ 
зацікавлених користувачів до інформації про 
наявність та використання об’єктів нерухомості 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва на Єдиному веб-порталі 
територіальної громади міста Києва 
(www.re.kievcity.gov.ua)  

 
2.1.5. Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин 
 
35.  Продовження робіт із 

розроблення Плану 
зонування м. Києва: розробка 
плану зонування окремих 
частин м. Києва 

На виконання рішення Київської міської ради 
від 20.09.2012 № 69/8353 та відповідно до 
укладених договорів КО «Інститут 
Генерального плану м. Києва» розробляється: 
- план зонування території центральної 
планувальної зони м. Києва (договір 
від 12.07.2013 № 86/ГПмд-13); 
- план зонування території інших частин 
м. Києва (договір від 21.12.2015 №155/ГПмд-
15)  
План зонування території центральної 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
планувальної зони м. Києва пройшов 
громадське обговорення з 25.12.2015 по 
15.03.2016 
 
Програмою на розробку плану зонування 
окремих частин м. Києва передбачено 
капітальні видатки за рахунок коштів бюджету 
міста Києва у сумі 
Виконано робіт на суму 

 
 
 
 
 
 
 

млн грн 
млн грн 

 
 
 
 
 
 
 

15,2 
0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,3 
36.  Розробка та коригування 

матеріалів детальних планів 
та концепцій розвитку 
територій, містобудівних 
програм та іншої 
містобудівної документації, 
міських вузлів, розробка 
техніко-економічних 
обґрунтувань 

Розроблялися техніко-економічні 
обґрунтування відповідно до укладених 
договорів з ПАТ «Київсоюзшляхпроект» щодо: 
- будівництва (реконструкції) Ленінградської 
площі та під’ їзних шляхів (від 10.08.2015 
№667/15); 
- реконструкції транспортної розв’язки на 
перехресті проспекту Перемоги та вулиць 
Гетьмана і Довженка (від 11.09.2015 № 668/15) 
 
Програмою на розробку та коригування 
детальних планів та концепцій розвитку 
територій містобудівних програм та іншої 
містобудівної документації, міських вузлів, 
розробка техніко-економічних обґрунтувань 
передбачено капітальні видатки за рахунок 
коштів бюджету міста Києва у сумі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

млн грн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,1 

   

37.  Розвиток системи 
містобудівного кадастру 

Проводилася робота з: 
- формування плану подальшого розвитку 
містобудівного кадастру м. Києва; 
- наземного лазерного сканування та 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
створення бази даних, в тому числі 
інвентаризації об’єктів благоустрою (договір 
від 03.06.2015 №03/06ЛС з ПАТ «НВК «Курс») 
Виконується ІІІ етап 
 
Програмою на розвиток системи 
містобудівного кадастру передбачено 
капітальні видатки за рахунок коштів бюджету 
міста Києва у сумі 

 
 
 
 
 
 
 
 

млн грн 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,99 
38.  Впорядкування міського 

простору, контроль за 
дотриманням правил 
благоустрою 

КП «Київреклама» проводилася робота з 
демонтажу рекламних засобів, які порушують 
вимоги щодо їх розміщення 

     

39.  Розробка галузевих схем 
інженерної інфраструктури 
м. Києва 

Програмою на розробку галузевих схем 
інженерної інфраструктури передбачено 
капітальні видатки за рахунок коштів бюджету 
міста Києва у сумі 

 
 
 

млн грн 

 
 
 

8,1 

   

40.  Розробка комплексної схеми 
транспорту 

Програмою на розробку комплексної схеми 
транспорту передбачено капітальні видатки за 
рахунок коштів бюджету міста Києва у сумі 

 
 

тис. грн 

 
 

200,0 

   

41.  Розробка проекту 
землеустрою щодо 
встановлення меж м. Києва 

Департаментом земельних ресурсів направлено 
до Державного земельного кадастру рішення 
Київської міської ради від 28.02.2013 
№ 62/9119 «Про погодження проекту 
землеустрою щодо встановлення та зміни меж 
міста Києва» разом з електронним документом 
для внесення відомостей про адміністративно-
територіальні межі м. Києва (лист від 
11.04.2016 №05702-6636) 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
42.  Розробка технічної 

документації землеустрою 
щодо інвентаризації земель 
комунальної власності 

На виконання рішення Київської міської ради 
від 10.09.2015 № 958/1822 «Про інвентаризацію 
земель міста Києва» Департаментом земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) у 2015 році проведена процедура 
відкритих торгів щодо закупівлі послуг за 
державні кошти з предмету «Послуги 
допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів 
(розробка технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель 
міста)» 
За результатами торгів у 2015 році переможцем 
визнано комунальне підприємство «Київський 
інститут земельних відносин», з яким 
06.11.2015 укладено договори про надання 
послуг 
Тривають роботи з розробки технічної 
документації із землеустрою щодо 
інвентаризації кварталів  

     

43.  Підвищення ефективності 
міського землекористування 
та збільшення надходжень 
коштів до міського бюджету 
від плати за землю, продажу 
земельних ділянок та права 
оренди землі 

Надходження від плати за землю,  
в тому числі від: 
- орендної плати 
- земельного податку  
Кількість укладених договорів оренди землі 
З метою збільшення надходжень до бюджету 
м. Києва від продажу земельних ділянок 
Департаментом земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації): 

млн грн 
 

млн грн 
млн грн 

шт. 

1132,53 
 

654,85 
477,68 

107 

40,3 
 

35 
50,7 
27,0 

205,7 
 

179,5 
257,0 
184,0 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
- здійснювався аналіз та вибір забудованих 
земельних ділянок; 
- направлялися користувачам земельних 
ділянок листи – пропозиції щодо їх купівлі 
внаслідок чого, збільшилася чисельність 
звернень потенційних покупців за 
роз’ясненнями щодо порядку продажу 
земельних ділянок; 
- постійно здійснювався аналіз вільних від 
забудови земельних ділянок та незабудованих 
земельних ділянок з заборгованістю по 
орендній платі за землю з метою включення до 
переліку ділянок, призначених для реалізації на 
земельних торгах 
У зв’язку з забороною на передачу (надання) 
земельних ділянок для містобудівних потреб 
(ч. З ст. 24 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності») проведення 
земельних торгів можливо лише після 
розроблення детальних планів території та 
планів зонування території м. Києва або 
внесення відповідних змін до законодавства 

 
2.1.6. Розвиток споживчого ринку 
 
44.  Проведення продовольчих 

ярмарків з реалізації 
сільськогосподарської 
продукції та продовольчих 
товарів із залученням на 

Відповідно до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 26.05.2015 
№ 507 «Про проведення ярмарків у місті Києві» 
у І кварталі 2016 року в місті проводилися 

 
 
 
 

од. 

 
 
 
 

499 

-  
 
 
 

більше в 4 рази  
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
споживчий ринок міста 
додаткових товарних 
ресурсів із різних регіонів 
України 

сезонні та сільськогосподарські ярмарки, на 
яких реалізовано сільськогосподарську 
продукцію та продовольчі товари, а саме: 
- плодоовочеву продукцію  
- м’ясо та м’ясопродукти  
- рибу та рибопродукти  
- інші продовольчі товари 
В ярмарках брали участь виробники Київської, 
Вінницької, Черкаської, Чернігівської, 
Полтавської, Житомирської та Рівненської 
областей України тощо 

 
 

тис. т 
тис. т 
тис. т 
тис. т 
тис. т 

 

 
 

28,8 
13,6 
4,0 
1,5 
9,7 

 

45.  Розширення мережі 
спеціалізованих 
торговельних закладів з 
продажу хлібобулочних 
виробів, що торгують за 
соціально орієнтованими 
цінами 

В 2015 році проведено конкурс із залучення 
інвестора до створення об’єктів роздрібної 
торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, 
що користуються найвищим споживчим 
попитом у місті Києві, переможцем якого 
визначено ПАТ «Київхліб» 
Створено об’єктів роздрібної торгівлі всього, 
у тому числі у І кварталі 2016 року 

 
 
 
 
 
 

од. 
од. 

 
 
 
 
 
 

146  
6  

   

46.  Взаємодія з фіскальною 
службою та 
правоохоронними органами з 
недопущення 
несанкціонованої та 
стихійної торгівлі 

Протягом січня - березня 2016 року 
працівниками поліції за торгівлю з рук у 
невстановленому місці задокументовано 
правопорушень: 
- передбачених ст. 160 КУпАП (торгівля з 
рук у невстановлених місцях) 
- передбачених ст. 159 КУпАП і (порушення 
правил торгівлі на ринках) 

 
 
 
 
 

од. 
 

од. 

 
 
 
 
 

1545 
 

52 

   

47.  Впорядкування розміщення 
малих архітектурних форм і 
тимчасових споруд у сфері 

Працівниками поліції спільно з представниками 
органів благоустрою виявлено малих 
архітектурних форм, з яких:  

 
од. 

 

 
6978 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
торгівлі та побутового 
обслуговування населення 

- здійснюють свою діяльність на підставі 
дозвільних документів 
- працюють без дозволів 
Протягом І кварталу 2016 року демонтовано 
Територіальними підрозділами Головного 
управління Національної поліції України в 
м. Києві до райдержадміністрацій та до органів 
благоустрою направлено, відповідно, 5 та 6 
інформацій з приводу припинення 
функціонування незаконно встановлених 
тимчасових споруд 
Під час проведення заходів з демонтажу 
незаконно встановлених МАФів було задіяно 
50 працівників поліції 
 
Впорядкування розміщення сезонних об’єктів 
та пересувних засобів дрібнороздрібної 
торговельної мережі здійснюється відповідно 
до: 
- розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 02.04.2015 № 300 
«Про затвердження Порядку розміщення 
засобів пересувної дрібнороздрібної 
торговельної мережі та об’єктів сезонної 
дрібнороздрібної торговельної мережі в місті 
Києві», яким запроваджено форматні зони, 
визначено типи сезонних об’єктів торгівлі 
(намети, палатки, лотки, рундуки) та 
спеціалізацію (продаж безалкогольних напоїв 

од. 
од. 
од. 

 
 

5470 
1508 
303 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
(крім пива), морозива, продовольчих товарів у 
герметичній упаковці промислового 
виробництва, плодоовочевої продукції, фруктів, 
кісточкових плодів, баштанних культур, меду, 
дитячих та карнавальних іграшок, повітряних 
кульок, сувенірної продукції), встановлено 
термін їх функціонування (з 01 квітня до 15 
жовтня календарного року); 
- розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 14.04.2015 № 365, 
яким затверджено схему розміщення об’єктів 
сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі 
в місті Києві; 
- розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 23.07.2015 № 731 
«Про затвердження схеми розміщення засобів 
пересувної дрібнороздрібної торговельної 
мережі в місті Києві» та від 25.09.2015 № 952 
«Про затвердження змін до схеми розміщення 
засобів пересувної дрібнороздрібної 
торговельної мережі в місті Києві», 
затверджено схеми можливих місць 
розміщення пересувних засобів 
дрібнороздрібної торговельної мережі на 
території м. Києва 
З 01.03.2016 КП «Міський магазин» здійснював 
прийому заяв від суб’єктів господарювання та з 
15.03.2016 проведення торгів (за адресою 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
вул. Попудренка,52) на отримання права щодо 
розміщення сезонних об’єктів дрібнороздрібної 
торговельної мережі на території м. Києва 

48.  Першочергове надання 
торговельних місць на 
продовольчих ринках 
безпосереднім 
товаровиробникам 

У столиці функціонують ринкових підприємств 
(у тому числі 3 належать до комунальної 
власності територіальної громади м. Києва), з 
яких  
- продовольчих та змішаних  
- непродовольчих 
Загальна кількість влаштованих торговельних 
місць на ринках міста (за оперативними 
даними),  
у тому числі для продажу 
сільськогосподарської продукції та інших 
продовольчих товарів  
Загалом вільні торговельні місця, 
в тому числі для продажу: 
- сільськогосподарської продукції та 
продовольчих товарів 
- непродовольчих товарів 
Постійно здійснювався ветеринарно-санітарний 
контроль на територіях ринкових підприємств  
Безпосередні товаровиробники мають 
першочергове право на проведення 
ветеринарно-санітарної експертизи продукції та 
отримання торговельних місць на ринках 
З метою надання можливості громадянам, в 
тому числі пенсіонерам, здійснювати на 
пільгових умовах продаж у невеликих обсягах 
сільськогосподарської продукції, вирощеної на 

 
од. 

 
 

од. 
од. 

 
 

тис. од. 
 
 

тис. од. 
тис. од. 

 
 

тис. од. 
тис. од. 

 
96 
 
 

69 
27 
 
 

40,6 
 
 

10,3 
9,3 

 
 

2,9 
6,4 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
власних присадибних ділянках, на 
підприємствах ринкової мережі облаштовано 
«соціальні» торговельні місця, 20% яких на 
сьогодні вільні Ці місця надаються торгуючим, 
за умови проведення ветеринарно-санітарної 
експертизи продукції 

49.  Залучення суб'єктів 
господарювання сфери 
торгівлі та побутових послуг 
до участі в міських 
соціальних програмах 

Для підтримки киян, в першу чергу соціально 
незахищених верств населення, продовжується 
реалізація соціального проекту «Картка 
киянина», в якому беруть участь чотири 
продовольчі торговельні мережі великого 
формату: ПП «Білла Україна» (22), ПП 
«Торговий дім «Вест Лайн» (1), ТОВ «Новус 
Україна» (20), ПрАТ «Фуршет» (21) та 
непродовольча мережа супермаркетів 
побутової техніки ТОВ «Фокстрот» (23) 
Загальна кількість підприємств торгівлі, що 
приймають участь у проекті 
Відповідно до укладених договорів між 
виконавчим органом Київської міської ради 
(Київською міською державною 
адміністрацією) та суб’єктами господарювання 
знижки за карткою киянина надаються від 3% 
до 7%. Витрати, пов’язані з наданням знижок 
утримувачам картки киянина, суб’єктам 
господарюванням не компенсуються з міського 
бюджету 
За даними районних в місті Києві державних 
адміністрацій до реалізації цих програми у 2016 
році залучено об’єктів побуту  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

од. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

од. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1387 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106,0 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
Малозабезпечених киян отримали послуги по 
ремонту взуття, одягу, побутової техніки, 
перукарські послуги на пільгових умовах 
Найбільш результативно робота проводиться в 
Оболонському, Дарницькому, Деснянському та 
Подільському районах м. Києва 

тис. осіб 
 

23,55 

 
2.1.7. Підтримка розвитку підприємництва, покращення бізнес-клімату 
 
50.  Формування дерегуляційних 

ініціатив та подання їх до 
центральних органів 
виконавчої влади 

Департаментом промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) проводилася робота щодо 
формування дерегуляційних ініціатив 

     

51.  Проведення засідань за 
круглим столом та семінарів 
із залученням фахівців у 
сфері регуляторної політики 
з проблемних питань 
реалізації державної 
регуляторної політики, 
підготовка пропозицій щодо 
їх вирішення 

Департаментом промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) спільно з Державною 
регуляторною службою України та за 
підтримки Агенства США з міжнародного 
розвитку (USAID) проведено семінар з питань 
впровадження змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про 
затвердження методик проведення аналізу 
впливу та відстеження результативності 
регуляторного акта» (19.02.2016) 

     

52.  Проведення Київського 
міського конкурсу «Молодий 
підприємець року» 

Підготовлено проект розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
«Про проведення Київського міського конкурсу 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
«Молодий підприємець року», який проходить 
погодження в установленому порядку 

53.  Надання консультаційної, 
методичної та юридичної 
допомоги з питань 
організації та ведення 
підприємницької діяльності 
безробітним, особам з 
функціональними 
обмеженнями, іншим 
соціально вразливим 
верствам населення 

У січні-березні 2016 року надано консультації з 
питань пошуку, відбору та найму персоналу, 
оформлення трудових відносин, державної 
реєстрації суб’єктів господарювання, 
податкового законодавства тощо  
Одноразову виплату допомоги по безробіттю 
для організації підприємницької діяльності 
отримали особи з інвалідністю 

од. 
 
 
 
 
 
 

осіб 

61 
 
 
 
 
 
 
7 

   

 
2.1.8. Надання адміністративних послуг 
 
54.  Проведення підготовчих 

робіт та впровадження 
системи управління якістю 
адміністративних послуг на 
базі стандартів ISO 9001, в 
тому числі мінімізація 
кількості документів та 
процедурних дій, що 
вимагаються для отримання 
адміністративних послуг; 
розроблення критеріїв оцінки 
роботи адміністраторів та 
суб'єктів надання 
адміністративних послуг 
 

Проводилася робота щодо підготовки 
документації конкурсних торгів та відповідних 
технічних вимог для здійснення закупівлі 
послуг зі стандартизації процедур надання 
адміністративних послуг, в тому числі 
документів дозвільного характеру 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
55.  Відкриття філій центрів 

надання адміністративних 
послуг для підвищення 
якості, доступності та 
комфорту населення при 
отриманні адміністративних 
послуг 

Програмою на реконструкцію та капітальний 
ремонт центрів надання адміністративних 
послуг передбачені капітальні видатки у сумі,  
в тому числі на:  
- реконструкцію будівлі на вул. Олійника, 21 
під відділ (Центр) надання адміністративних 
послуг апарату Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 
Виконано робіт на суму 
Профінансовано 
 
- реконструкцію приміщення на 
вул. Харківське шосе, 18 під відділ (Центр) 
надання адміністративних послуг апарату 
Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації 
Виконано робіт на суму 
Профінансовано 
 
- реконструкцію приміщення для створення 
територіального підрозділу Центру надання 
адміністративних послуг Солом’янської 
районної в місті Києві державної адміністрації 
на бульв. Чоколовському, 40 
Виконання робіт та фінансування у звітному 
періоді не здійснювалося 
 
- капітальний ремонт системи вентиляції 
будинку на вул. Дніпровська набережна, 19б 
Виконання робіт та фінансування у звітному 

 
 

млн грн 
 
 
 
 

млн грн 
тис. грн 
тис. грн 

 
 
 
 

млн грн 
млн грн 
млн грн 

 
 
 
 
 

млн грн 
 
 
 
 

тис. грн 
 
 

 
 

20,8 
 
 
 
 

5,0 
25,2 
25,2 

 
 
 
 

6,1 
0,3 
0,3 

 
 
 
 
 

8,0 
 
 
 
 

200,0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
0,5 

 
 
 
 
 
 

5,0 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
періоді не здійснювалося 
 
- капітальний ремонт системи кондицювання 
будинку на вул. Дніпровська набережна, 19б 
Виконання робіт та фінансування у звітному 
періоді не здійснювалося 
 
- капітальний ремонт покрівлі будинку на 
вул. Дніпровська набережна, 19б 
Виконання робіт та фінансування у звітному 
періоді не здійснювалося 
 
- капітальний ремонт приміщення філіалу 
Центру надання адміністративних послуг 
Подільського району за адресою: м. Київ, 
вул. Червонопільська, 14/14 
Виконання робіт та фінансування у звітному 
періоді не здійснювалося 

 
 

тис. грн 
 
 
 
 

тис. грн 
 
 
 
 
 
 

тис. грн 

 
 

500,0 
 
 
 
 

650,0 
 
 
 
 
 
 

371,4 

56.  Оптимізація процедур 
надання адміністративних 
послуг 

Розроблено проект рішення Київської міської 
ради «Про визначення переліків 
адміністративних послуг, які надаються через 
центри надання адміністративних послуг в 
місті Києві», який погоджено керівництвом 
Київської міської державної адміністрації та 
районними в місті Києві державними 
адміністраціями  
Проводилася робота щодо переведення 
адміністративних послуг в електронний вигляд 
для забезпечення швидкого та комфортного 
обслуговування громадян 

     



37 

№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
57.  Створення єдиного стандарту 

надання адміністративних 
послуг на рівні міста Києва 

Проведено нараду за участю керівників 
апаратів та начальників відділів (Центрів) 
надання адміністративних послуг районних в 
місті Києві державних адміністрацій, за 
результатами якої прийнято рішення розробити 
єдиний стандарт для м. Києва (вимоги до 
приміщення, ділового стилю, форми та ін.) із 
залученням спеціалістів у даній сфері, що 
потребує фінансування з бюджету міста в 
розмірі 300-400 тис. грн 
Направлено звернення до Київського міського 
голови В. Кличка з проханням розглянути 
можливість виділення вищезазначеного 
фінансування 

     

58.  Розширення переліку 
адміністративних послуг, що 
надаються в електронному 
вигляді 

Протягом І кварталу 2016 року: 
- запроваджено можливість подання заяви та 
документів на отримання дозволу на 
розміщення об’єкту зовнішньої реклами та 
послуг Національної поліції України в 
електронному вигляді через Офіційний веб-
портал адміністративних послуг міста Києва; 
- велася робота із здійснення в електронному 
вигляді без участі заявника погодження 
розміщення реклами на транспорті 

     

 
2.1.9. Розвиток індустрії туризму 
 
59.  Розвиток виставкової 

діяльності в м. Києві та 
участь в міжнародних 

Взято участь у міжнародних туристичних 
виставках: 
- ITB м. Берлін, для участі в якій здійснено 

од. 2 25,0 100,0  
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
виставкових заходах за 
кордоном 

закупівлю поліграфічної рекламно-
інформаційної та сувенірної продукції (09.03. – 
13.03.2016) 
- UITT «Україна – подорожі та туризм» 
(30.03. – 01.04.2016) 

60.  Виготовлення та придбання 
поліграфічної рекламно-
інформаційної та сувенірної 
продукції про туристичні 
можливості м. Києва, в тому 
числі з логотипом м. Києва 
(«Київ - місто, де все 
починається») 

Протягом І кварталу 2016 року проводилися 
організаційні заходи щодо проведення 
державних закупівель для придбання 
поліграфічної рекламно-інформаційної та 
сувенірної продукції про туристичні 
можливості м. Києва, а саме підготовлено 
проекти конкурсної документації  

    Відсутнє 
фінансування 

61.  Виготовлення промо-роликів 
про місто Київ, в тому числі 
циклу інформаційних 
сюжетів і документальних 
фільмів 

Проведено моніторинг та збір інформації для 
підготовки технічних вимог щодо виготовлення 
промо-роликів про місто Київ 
Підготовлено проекти документації (технічні 
вимоги, специфікація, договір та ін.) для 
проведення державних закупівель  

     

62.  Організація рекламно-
інформаційних турів для 
закордонних представників 
туристичної галузі та ЗМІ 

Проведено моніторинг та збір інформації для 
підготовки технічних вимог щодо виготовлення 
промо-роликів про місто Київ 
Підготовлено проекти документації (технічні 
вимоги, специфікація, договір та ін.) для 
проведення державних закупівель 

     

63.  Супроводження, просування 
та модернізація київського 
порталу в Інтернеті, 
створення і підтримка роботи 
мобільного додатка «Kyiv 

У І кварталі 2016 року здійснювалося 
інформаційне наповнення туристичного 
порталу міста Києва 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
Mobile Guide» 

64.  Розробка та впровадження 
міської туристичної ID-
картки гостя міста Києва для 
відвідування об’єктів 
туристичного показу, оплати 
послуг тощо 

Проводилися перемовини щодо необхідних 
умов проекту з впровадження міської 
туристичної ID-картки гостя міста Києва 

     

65.  Створення комунального 
туристично-інформаційного 
центру в центральній частині 
міста та його рекламно-
інформаційна підтримка 

Спільно зі структурними підрозділами 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
опрацьовувалося питання щодо розміщення 
туристично-інформаційного центру в 
приміщеннях, що знаходяться в центральній 
частині міста. Запропоновано розмістити 
туристично-інформаційний центр на першому 
поверсі приміщення Київської міської ради 
(вул. Хрещатик, 36). Наразі пропозиція 
знаходиться на розгляді Київської міської ради 

     

66.  Встановлення нових та 
оновлення існуючих 
вказівників до об'єктів 
екскурсійного показу та 
туристичних інформаційних 
стендів (пілонів), у тому 
числі іноземними мовами 

Спільно з комунальним підприємством 
«Київський міський туристично-інформаційний 
центр» проведено інвентаризацію вказівників 
та складено відповідний акт.  
Наразі проводиться робота щодо подальшого 
оновлення існуючих та встановлення нових 
вказівників 

     

67.  Розвиток подієвого туризму 
в м. Києві, створення, 
видання та розміщення на 
київському туристичному 
інтернет-порталі календаря 

Для подальшого формування календаря 
проведено перемовини з районними в м. Києві 
державними адміністраціями та структурними 
підрозділами виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
подій міста Києва адміністрації) щодо надання пропозицій до 

нього 
 

68.  Організація реклами 
туристичних можливостей 
міста Києва в засобах 
масової інформації та на 
зовнішніх носіях 
 

Документи щодо організації реклами на стадії 
розробки 

     

69.  Підготовка і проведення 
заходів з питань розвитку 
туризму в місті Києві з 
залученням вітчизняних та 
іноземних фахівців 
 

З метою обміну досвідом з питань розвитку 
туризму проводився моніторинг кандидатур 
фахівців у сфері туризму та залучення їх до 
співпраці у проведенні конференцій, семінарів, 
тощо 

     

70.  Проведення досліджень 
(опитувань) з метою 
визначення кількісних та 
якісних показників 
туристичних потоків, що 
прибувають до столиці 
України 
 

Підготовлено документи щодо реалізації 2 
досліджень (опитувань) з метою визначення 
кількісних та якісних показників туристичних 
потоків 

     

71.  Модернізація та розвиток 
інформаційної системи 
моніторингу, статистичної 
обробки, аналізу і 
планування туристичної 
діяльності 
 

Захід не виконувався у зв’язку з відсутністю 
фінансування 

    Відсутнє 
фінансування 



41 

№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
 
2.2. Модернізація та розвиток міської інфраструктури 
 
2.2.1. Розвиток транспортної інфраструктури 
 
72.  Реконструкція проспекту 

Перемоги 
Програмою передбачені капітальні видатки на 
суму  
Виконання робіт та фінансування у звітному 
періоді не здійснювалося 

 
млн грн 

 

 
20,0 

   

73.  Реконструкція вул. 
Васильківської на ділянці від 
Голосіївської площі до 
Амурської площі 

Програмою передбачені капітальні видатки на 
суму  
Виконання робіт та фінансування у звітному 
періоді не здійснювалося 

 
млн грн 

 

 
66,1 

   

74.  Будівництво Подільського 
мостового переходу через р. 
Дніпро 

Програмою передбачені капітальні видатки на 
суму  
 
Виконано робіт на суму 
Профінансовано 

 
млн грн 

 
млн грн 
млн грн 

 
40,0 

 
33,4 
40,0 

 
 
 

83,5 

 
 
 

в 1,4 рази більше  

 

75.  Будівництво під’ їзної 
автомобільної дороги від 
Червонозоряного проспекту 
(поблизу примикання вул. 
Кіровоградської) до 
міжнародного аеропорту 
«Київ» (Жуляни) 

Програмою передбачені капітальні видатки на 
суму  
 
Виконано робіт на суму 
Профінансовано 

 
млн грн 

 
млн грн 
млн грн 

 
10,0 

 
9,2 
10,0 

 
 
 

92,0 

 
 
 

в 18,4 раза 
більше  

 

76.  Будівництво Великої 
окружної дороги на ділянці 
від просп. Маршала 
Рокоссовського до вул. 
Богатирської з будівництвом 

Програмою передбачені капітальні видатки на 
суму  
 
Виконання робіт та фінансування у звітному 
періоді не здійснювалося 

 
млн грн 

 

 
5,0 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
транспортної розв’язки в 
різних рівнях 

77.  Будівництво Великої 
кільцевої дороги від вул. 
Богатирської до 
Оболонського проспекту 

Програмою передбачені капітальні видатки на 
суму  
Виконання робіт та фінансування у звітному 
періоді не здійснювалося 

 
млн грн 

 

 
9,0 

   

78.  Будівництво транспортної 
розв’язки на примиканні 
просп. Науки до Столичного 
шосе (ІІ черга) 

Програмою передбачені капітальні видатки на 
суму  
Виконання робіт та фінансування у звітному 
періоді не здійснювалося 

 
млн грн 

 

 
2,0 

   

79.  Капітальний ремонт 
вулично-шляхової мережі м. 
Києва 

Програмою передбачені капітальні видатки на 
суму  
 
Виконано робіт на суму 
Профінансовано 
 
Проводилися проектні роботи та проходило 
експертизу 19 об’єктів капітального ремонту 
вулично-шляхової мережі 

 
млн грн 

 
млн грн 
млн грн 

 

 
88,0 

 
3,0 
2,0 

 
 
 

3,4 

 
 
 

22,6 

 

80.  Придбання комунальної 
техніки 

Програмою капітальні видатки не передбачені      

81.  Капітальний ремонт 
міжквартальних проїздів 

Програмою передбачені капітальні видатки на 
суму  
Виконання робіт та фінансування у звітному 
періоді не здійснювалося 
 
Сформовано перелік міжквартальних проїздів 
та прибудинкових територій житлової забудови 
міста Києва, які потребують виконання 
ремонтних робіт у 2016 році. Проект 

 
млн грн 

 

 
30,0 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
розпорядження, яким буде затверджено 
адресний перелік, знаходиться на погоджені в 
установленому порядку 

82.  Збільшення кількості та 
заміна застарілого рухомого 
складу громадського 
транспорту 

Програмою на придбання рухомого складу 
наземного транспорту передбачені капітальні 
видатки у сумі  
Закупка рухомого складу у звітному періоді за 
рахунок вказаних коштів не здійснювалася 
 
У І кварталі 2016 року проведено капітальний 
ремонт трамвайних вагонів 
на суму  

 
 

млн грн 
 
 
 
 

од. 
млн грн 

 
 

57,5 
 
 
 
 
7 

10,4 

 
 
 
 
 
 
 

70,0 
70,0 

  

83.  Перегляд маршрутної 
мережі, відкриття нових для 
запобігання дублювання 
маршрутів приватних 
автоперевізників та 
маршрутів КП 
«Київпастранс» 

З 28.01.2016 організовано роботу автобусних 
маршрутів в експресному режимі руху №№72, 
100, 102, 115 
Спільно з експертами Світового банку 
підготовлено пропозиції щодо внесення змін в 
існуючу маршрутну мережу 

     

84.  Впровадження картки 
киянина у міському 
наземному громадському 
транспорті 

Впровадження картки киянина у міському 
наземному громадському транспорті 
здійснюється при зарежимленні окремих 
станцій (зупинок) та пересадочних вузлів.  
В поточному році, в межах коштів 
передбачених Програмою будуть зарежимлені 
станції трамвайної лінії від Гната Юри до 
зупинки Михайлівська Борщагівка 

     

85.  Будівництво Подільсько-
Вигурівської лінії 
метрополітену, дільниці від 

Програмою передбачені капітальні видатки з 
міського бюджету на суму  
 

 
млн грн 

 
9,5 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
ст. «Глибочицька» до ст. 
«Райдужна» з відгалуженням 
в бік ж/м Вигурівщина-
Троєщина (варіант мілкого 
закладання на Подолі) 

Документація для проведення закупівлі 
проектних робіт (стадія «ТЕО») підготовлена, 
розміщена на офіційному інтернет-порталі 
«Київаудит». Дати подання і розкриття 
пропозицій перенесені з 04.04.2016 на 
11.05.2016 

86.  Спорудження другого входу 
на станцію метрополітену 
«Вокзальна» Святошино-
Броварської лінії 

Програмою передбачені капітальні видатки на 
суму  
 
Підготовлено проект розпорядження «Про 
внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 12.04.2005 
№ 572 «Про продовження робіт з проектування 
та спорудження другого виходу на станцію 
метрополітену «Вокзальна» Святошино-
Броварської лінії та Завдання на проектування 
(коригування проекту) 

 
млн грн 

 
2,6 

   

87.  Придбання нових вагонів 
метро, модернізація наявного 
рухомого складу 

Програмою капітальні видатки на придбання 
нових вагонів метро та модернізацію існуючих 
не передбачено 

     

88.  Удосконалення організації 
дорожнього руху, 
оптимізація управління 
транспортними процесами та 
потоками в м. Києві, 
здійснення контролю за 
безпекою на дорогах – 
будуть продовжуватися 
роботи з будівництва II черги 

Програмою передбачені капітальні видатки у 
сумі  
Виконання робіт та фінансування у звітному 
періоді не здійснювалося 
Протягом І кварталу 2016 року: 
- відновлено працездатність 4 об’єктів відео 
нагляду; 
- виконано ремонт/заміна лінії зв’язку 
АСКДР з відновленням управління ЦИК в 

млн грн 3,0    
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
автоматизованої системи 
керування дорожнім рухом 
(АСКДР) з реконструкцією 
та розширенням будинку 
центрального пункту 
керування, 
вул.Б.Хмельницького, 54 

режимі координації: 
• магістралі по вул. Жилянська; 
• магістраль по вул. Мельникова – 

вул. О. Теліги – вул. Щусєва 

89.  Проектування, будівництво 
та реконструкція 
електромереж зовнішнього 
освітлення прибудинкових 
територій, міжквартальних 
проїздів, вулиць, парків та 
скверів 

Програмою передбачені капітальні видатки на 
будівництво мереж зовнішнього освітлення на 
нерегульованих пішохідних переходах м. Києва 
на суму  
Виконання робіт та фінансування у звітному 
періоді не здійснювалося 
 
Програмою передбачені капітальні видатки на 
капітальний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення прибудинкових територій, 
міжквартальних проїздів, бульварів вулиць, 
площ, провулків, проспектів, мостів та парків і 
скверів на суму  
Виконання робіт та фінансування у звітному 
періоді не здійснювалося 
 
Департаментом транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
розроблено та у встановленому порядку 
направлено на погодження проект 
розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 

 
 
 

млн грн 
 
 
 
 
 
 
 

млн грн 

 
 
 

20,0 
 
 
 
 
 
 
 

20,0 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
адміністрації) «Про будівництво мереж 
зовнішнього освітлення на нерегульованих 
пішохідних переходах міста Києва» 

 
2.2.2. Житлова політика 
 
90.  Поновлення заходів щодо 

реалізації Програми розвитку 
соціального житла у м. Києві 

Департаментом будівництва та житлового 
забезпечення виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) розроблено проект Комплексної 
міської програми забезпечення житлом 
громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов, на 2016 -2018 роки, однією з 
підпрограм якої є програма розвитку 
соціального  житла 
Проект схвалено розпорядженням Київської 
міської державної адміністрації від 03.12.2015 
№ 1172 та проведено його громадське 
обговорення. Після погодження проекту в 
профільних комісіях Київської міської ради, 
проект буде винесено на розгляд та 
затвердження на пленарному засіданні сесії 
Київської міської ради 

     

91.  Будівництво (придбання) 
житла для черговиків 
квартирного обліку та 
відселення із аварійних 
будинків та гуртожитків 

Програмою передбачено 1400,0 тис. грн  
Роботи у звітному періоді не велися 

     

92.  Поновлення реалізації 
Програми будівництва 

Розроблено проект Комплексної міської 
цільової програми забезпечення житлом 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
(придбання) доступного 
житла у місті Києві на 2010-
2017 роки 

громадян, які потребують поліпшення  
житлових умов, на 2016-2018 роки, до складу 
якої включено підпрограму будівництва 
(придбання) доступного житла 

93.  Поновлення реалізації 
Програми забезпечення 
молоді м. Києва житлом на 
2013-2017 роки 

Відповідно до рішення Київради від 18.11.2004 
№570/1980 надається фінансово-кредитна 
підтримка по програмі молодіжного іпотечного 
кредитування через ПАТ «Хрещатик», яка 
пов’язана з наданням та обслуговуванням 
кредитів 
У 2016 році на реалізацію заходу заплановано 
спрямувати 
із них – на поточні видатки  

 
 
 
 
 

тис. грн 
 

тис. грн 
тис. грн 

 
 
 
 
 

6146,8 
 

38715,6 
37500 

 
 
 
 
 

15,9 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

29,7 
 
- 
- 

 

94.  Підготовка пропозицій щодо 
внесення змін до Закону 
України «Про містобудівну 
діяльність», які стосуються 
передачі частини житлових 
приміщень компаніями-
забудовниками органам 
місцевого самоврядування 
для вирішення житлових 
проблем соціально 
незахищених верств 
населення 

У 2015 році Департаментом будівництва та 
житлового забезпечення виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) ініційовано внесення 
змін до Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», в частині повернення 
обов’язку забудовників щодо безоплатної 
передачі органу місцевого самоврядування 
частини від збудованих площ 
16.03.2016 зареєстровано відповідний 
законопроект (№4243). На даний час за даними 
офіційного порталу Верховної Ради України 
законопроект опрацьовується відповідними 
комітетами 

     

95.  Розробка Київської міської 
цільової програми 
забезпечення житлом на 

Департаментом будівництва та житлового 
забезпечення виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
умовах оренди громадянами, 
які потребують поліпшення 
житлових умов, на 2016 – 
2018 роки 

адміністрації) розроблено проект Комплексної 
міської програми забезпечення житлом 
громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов, на 2016 -2018 роки, однією з 
підпрограм якої є програма розвитку 
соціального  житла 
Проект схвалено розпорядженням Київської 
міської державної адміністрації від 03.12.2015 
№ 1172 та проведено його громадське 
обговорення. Після погодження проекту в 
профільних комісіях Київської міської ради, 
проект буде винесено на розгляд та 
затвердження на пленарному засіданні сесії 
Київської міської ради 

96.  Вдосконалення процедур 
отримання компаніями-
забудовниками дозволів на 
будівництво 

Департамент містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) у 
межах компетенції проводить аналіз щодо 
можливості вдосконалення процедур 
отримання компаніями-забудовниками дозволів 
на будівництво 

     

97.  Розробка Київської міської 
програми добудови 
проблемних житлових 
будинків (довгобудів) на 
2016 – 2018 роки 

Департаментом будівництва та житлового 
забезпечення виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) розроблено проект Комплексної 
міської програми забезпечення житлом 
громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов, на 2016 -2018 роки, 
підпрограмами якої є програма забезпечення 
житлом на умовах оренди та добудови 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
проблемних житлових будинків (довгобудів) 
Проект схвалено розпорядженням Київської 
міської державної адміністрації від 03.12.2015 
№1172 та проведено його громадське 
обговорення. Після погодження проекту в 
профільних комісіях Київської міської ради, 
проект буде винесено на розгляд та 
затвердження на пленарному засіданні сесії 
Київської міської ради 

98.  Розробка механізму 
залучення інвесторів-
забудовників до 
реконструкції кварталів 
(мікрорайонів) застарілого 
житлового фонду на 
конкурсних засадах 

Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 
№119/119 визначені деякі питання проведення 
комплексної реконструкції кварталів 
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду 
Одночасно, КП «Спецжитлофонд» 
реалізуються проекти реконструкції окремих 
житлових будинків, які відносяться до 
застарілого житлового фонду, і фінансуються за 
рахунок залучених коштів:    
- реконструкція з влаштуванням надбудови 
житлового будинку на вул. Гоголівській, 32-А у 
Шевченківському районі. Програма на 2016 рік 
У звітному періоді виконані роботи з видалення 
зелених насаджень та демонтажу газопроводів, 
отримано технічні умови на радіофікацію 
 
- реконструкція з влаштуванням надбудови 
житлового будинку на вул. Дмитрівській, 60/19 
в Шевченківському районі. Програма на 
2016 рік  
У звітному періоді виконані роботи з розробки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тис. грн 
 

тис. грн 
 
 
 
 
 

тис. грн 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13000,0 
 

26,0 
 
 
 
 
 

13000,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 



50 

№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
проекту зовнішніх інженерних мереж, стадії 
«РП», внутрішніх інженерних мереж та 
проведено експертизу проекту 

 
тис. грн 

 
770,4 

 
5,9 

 
- 

 
2.2.3. Реформування житлово-комунального господарства 
 
99.  Капітальний ремонт 

житлового фонду (покрівлі, 
фасади, 
внутрішньобудинкові 
мережі, сходові клітини) 

Програмою на 2016 передбачено 
в тому числі: 
- КП «Київбудреконструкція» 
- Голосіївська РДА, 
- Дарницька РДА 
- Деснянська РДА, 
- Дніпровська РДА 
- Оболонська РДА 
- Печерська РДА 
- Подільська РДА  
- Святошинська РДА  
- Солом’янська РДА  
- Шевченківська РДА  
Протягом січня-березня 2016 року замовниками 
велася робота щодо формування та уточнення 
адресних переліків. Також виконувалася робота 
щодо підготовки дефектних актів, розробки 
проектної документації та її затвердження, 
укладення договорів із підрядними 
організаціями та виконання робіт із 
капітального ремонту 
У звітному періоді роботи виконувалися 
наступними замовниками:  
- Голосіївська РДА 

тис. грн 
 

тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тис. грн 

188905,3 
 

41800,0 
12715,0 
13800,5 
24673,5 
8506,7 
15068,0 
8696,1 
10838,2 
21646,0 
17710,0 
13451,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

855,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,7 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
- Деснянська РДА 
- Подільська РДА 
- Святошинська РДА 
- Шевченківська РДА 

тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 

206,5 
455,2 
1276,1 
385,5 

0,8 
4,2 
5,9 
2,9 

 
 
 

45,0 
100.  Реконструкція, заміна та 

модернізація ліфтового 
господарства 

Програмою на 2016 рік для виконання робіт з 
реконструкції, заміни та модернізації ліфтів 
передбачено 
Адресний перелік для виконання цих робіт 
формується Департаментом житлово-
комунальної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) за поданням 
районних в місті Києві державних 
адміністрацій та затверджується окремим 
розпорядженням виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)  
Департаментом житлово-комунальної 
інфраструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) проводиться робота щодо 
отримання актів технічного стану ліфтів від 
обслуговуючих організацій та підготовлено 
проект розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) про затвердження 
адресних переліків виконання робіт у 
2016 році. Зазначений проект проходить 
погодження в структурних підрозділах 
виконавчого органу Київської міської ради 

 
 

тис. грн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

80000,0 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
(Київської міської державної адміністрації). 
Роботи на об’єктах розпочнуться після 
визначення остаточного адресного переліку та 
його затвердження в установленому порядку 
Крім того, Програмою на 2016 рік Голосіївській 
районній у місті Києві державній адміністрації 
для проведення робіт з капітального ремонту 
ліфтів передбачено,  
з яких у звітному періоді проведено роботи у 3 
будинках на суму 

 
 
 
 
 
 
 

тис. грн 
 

тис. грн 

 
 
 
 
 
 
 

130,0 
 

9,1 
101.  Виконання робіт з 

асфальтування 
прибудинкових територій 
житлових будинків та 
міжквартальних проїздів 

Програмою на 2016 рік для виконання робіт із 
капітального ремонту прибудинкових 
територій житлових будинків передбачено 
А саме: 
- Голосіївській РДА (14 об’єктів) 
- Деснянській РДА (17 об’єктів) 
- Дніпровській РДА (34 об’єктів 
- Оболонській РДА (10 об’єктів) 
- Святошинській РДА (9 об’єктів) 
- Солом’янській РДА (2 об’єктів 
- Шевченківській РДА (19 об’єктів) 
Протягом звітного періоду замовниками велася 
робота щодо формування адресних переліків та 
оформлення в установленому порядку 
документації для початку робіт  

 
 

тис. грн 
 

тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 

 

 
 

9252,9 
 

1043,0 
966,5 
3749,4 
1250,0 
514,0 
230,0 
1500,0 

   

102.  Ремонт та облаштування 
дитячих і спортивних 
майданчиків 

Програмою на 2016 рік для встановлення 67 
майданчиків  передбачено 
Вказані асигнування передбачені наступним 
замовникам: 
- Голосіївська РДА (11 майданчиків) 

 
тис. грн 

 
 

тис. грн 

 
4898,6 

 
 

457,0 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
- Дарницька РДА (6 майданчиків) 
- Дніпровська РДА (13 майданчиків 
- Оболонська РДА (5 майданчиків) 
- Печерська РДА (4 майданчиків) 
- Подільська РДА (12 майданчиків)  
- Святошинська РДА (16 майданчиків) 
Протягом звітного періоду замовниками велася 
робота щодо формування адресних переліків та 
оформлення в установленому порядку 
документації для початку робіт 

тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн  
тис. грн 

 

460,0 
1481,6 
340,0 
240,0 
600,0 
1320,0 

103.  Будівництво, реконструкція 
та модернізація об’єктів 
водопостачання та 
водовідведення  

Програмою на 2016 рік для виконання 
зазначених робіт передбачені асигнування з 
міського бюджету у сумі,  
в тому числі на наступні об’єкти: 
- Реконструкція аварійної ділянки водоводу 
Д=900мм по вул.О.Бальзака від вул.Сабурова 
до вул. М. Цвєтаєвої,  
з них на  проектні роботи  
На даний час продовжуються роботи з 
розробки проектно-кошторисної документації 
 
- Санація каналізаційного колектора Д=1500-
2000 мм від К-23 до К-4 по вул. Борщагівській 
в Солом’янському районі м. Києва,  
з них на  проектні роботи. 
Підготовлено та знаходиться на погоджені 
розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) про визначення  
ПАТ «АК «Київводоканал» замовником 

 
 

тис. грн 
 
 
 

тис. грн 
тис. грн 

 
 
 
 
 

тис. грн 
тис. грн 

 
 
 
 
 

 
 

22151,6 
 
 
 

13551,6 
995,3 

 
 
 
 
 

1200,0 
324,5 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
будівництва 
 
- Ліквідація аварійної ситуації на 
самопливному каналізаційному колекторі на 
вул. Леніна,50 у Дарницькому районі  м. Києва 
передбачено  
Роботи з ліквідації аварійної ситуації 
завершено на 95% 
 
- Реконструкція Головного міського 
каналізаційного колектора у м. Києві на 
проектні роботи передбачені асигнування 
В лютому 2016 року затверджено технічне 
завдання для розробки стадії ТЕО 
реконструкції Головного міського 
каналізаційного колектора та оголошено 
проведення процедури відкритих торгів. 
Розкриття пропозицій конкурсних торгів 
відбулося 17.03.2016, за результатом розгляду 
пропозиції –торги не відбулися. 
 
- Перша черга будівництва споруд 
артезіанського водопостачання житлового 
масиву Осокорки Північні та водопровідної 
магістралі по проспекту П. Григоренка у 
Дарницькому районі, 
в тому числі на проектні роботи 
Отримано технічні умови радіофікації і 
телефонізації. Виконується зняття зауважень 
ПАТ «АК «Київводоканал» з технічного 

 
 
 
 
 

тис. грн 
 
 
 
 
 

тис. грн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тис. грн 
тис. грн 

 
 
 

 
 
 
 
 

3000,0 
 
 
 
 
 

3000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000,0 
883,8 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
переоснащення об’єкта та внесення змін до 
проектних рішень  відповідно до технічного 
завдання ПАТ «АК «Київводоканал» 
Триває комісійне обстеження спільно з 
представниками ДП «Інститут 
«Київінжпроект», ПАТ «АК «Київводоканал» 
стану технологічного, електротехнічного та 
технічного обладнання об’єкта із складанням 
дефектних актів та подальшого опрацювання 
цих  результатів з проектантами 
 
- Будівництво каналізаційного колектора по 
вул. Стеценка з метою ліквідації КНС «Нивки» 
передбачено   
Виконувалися роботи із влаштування 
каналізаційної камери №20 з монтажем 
пластикових листів антикорозійного захисту 
 
- Реконструкція каналізаційного колектора 
Д=1000-1200 мм по вул.Дегтяренка 
передбачено 
Продовжувалися роботи з прокладання 
каналізаційного колектора Д=1000 мм методом 
штольневої проходки на захватці №11 
 
- Будівництво каналізаційного колектора від 
Мостицького до Головного міського, І черга 
передбачено 
Здійснювалися роботи по утриманню об’єкта у 
належному технічному стані 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тис. грн 
 
 

тис. грн 
 
 
 

тис. грн 
 
 

тис. грн 
 
 
 

тис. грн 
 

тис. грн 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

100,0 
 
 

97,3 
 
 
 

100,0 
 
 

97,3 
 
 
 

100,0 
 

99,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97,3 
 
 
 
 
 
 

97,3 
 
 
 
 
 

99,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,6 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
- Реконстркція каналізаційного колектора 
Д=2400 мм по вул.М.Лебедєва у Дніпровському 
районі передбачено 
Здійснювалися роботи по утриманню об’єкта у 
належному технічному стані 

 
 

тис. грн 
 

тис. грн 

 
 

100,0 
 

96,4 

 
 
 
 

96,4 
104.  Реконструкція споруд 

очистки стічних 
каналізаційних вод і 
будівництво технологічної 
лінії по обробці та утилізації 
осадів Бортницької  станції 
аерації  

Програмою на 2016 рік на об’єкти: 
- Реконструкція споруд першої черги 
Бортницької станції аерації на вул. 
Колекторній, 1-а в Дарницькому районі м. 
Києва І черга будівництва. Насосна станція 
першого підйому» на проектні роботи 
передбачено,  
крім того за рахунок власних коштів  
Наразі проводиться робота із затвердження 
доповнення до завдання на проектування 
 
- Реконструкція споруд очистки стічних 
каналізаційних вод і будівництво технологічної 
лінії по обробці та утилізації осадів БСА. 
Пусковий комплекс 6. Реконструкція 
каналізаційної станції «Позняки» з 
влаштуванням дезодорації повітря на проектні 
роботи передбачено 
На даний час проводиться робота із 
затвердження доповнення до завдання на 
проектування 

 
 
 
 
 
 

тис. грн 
тис. грн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

тис. грн 

 
 
 
 
 
 

7986,4 
150,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3100,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

105.  Реконструкція дамб мулових 
полів № 1 та № 2 
Бортницької  станції аерації  

Програмою на 2016 рік передбачено,  
в тому числі на проектні роботи 
Проектна організація ПАТ «Укрводпроект» за 
результатами контрольно-геодезичної зйомки 

тис. грн 
тис. грн 

18348,0 
446,6 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
дамб мулового поля № 2 опрацьовує обсяги 
невиконання робіт 
У зв’язку з внесенням змін до завдання на 
проектування виникла необхідність уточнення  
обсягів робіт та внесення змін до проектних 
рішень 

106.  Продовження будівництва ІІ 
нитки Головного міського 
каналізаційного колектора  

Програмою на 2016 рік для продовження  
будівельних робіт передбачено  
З початку будівництва виконано проходки -  
9735,5 м, (100% від загальної довжини 
колектору), в т. ч. за звітній період - 170 м, 
виконано вторинну обробку - 7 595 м (78% від 
загальної довжини колектору), в т. ч. за звітній 
період - 70 м 

 
тис. грн 

 
 

тис. грн 

 
60000,0 

 
 

58073,1 

 
 
 
 

96,8 

  

107.  Реконструкція та 
будівництво мереж 
малоповерхової (приватної) 
забудови (водопостачання, 
водовідведення, 
каналізування)  

Програмою затверджено фінансування робіт 
для: 
- Дарницької РДА: 

• водопониження території приватної 
забудови мікр. Червоний Хутір (ділянка 9) 
(проектні роботи); 

• поліпшення водовідведення 
приватного сектора в мікр. Червоний Хутір 
(діл.9) (поточні капітальні вкладення); 
- Деснянська РДА: 

• комплексний розвиток інженерно-
транспортної інфраструктури мікрорайонів 
малоповерхової забудови с.Троєщина 
(коригування проектно-кошторисної 
документації); 
- Подільська РДА: 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
• каналізування та водопостачання 

приватного сектору (ІІ черга будівництва) 
Замковецько-Білицького масиву по 
вул. Зоряній, вул. Гомельській, пров. Зоряному, 
пров. Гомельському; 

• будівництво каналізаційної та 
водопровідної мереж з відновленням 
дорожнього покриття в приватному секторі 
Сирецького масиву по вул. Рилєєва, 
Шполянській, Верболозній, Тагільській, 
пров. Рясному, Верболозному та водопровідної 
мережі від кінця вул. Верболозної до 
вул. Петропавлівської»; 
- Святошинська РДА: 

• водопостачання та каналізування 
малоповерхової забудови району «Біличі» та 
«Ново-Біличі» у Святошинському районі 
м. Києва; 
- Солом’янська РДА: 

• будівництво каналізаційної мережі 5 
об’єктів; 
- Шевченківська РДА: 

• будівництво каналізаційних мереж для 
приватних будинків на вул. Бердянській, 
Бугорній, Ясногірській, Чаплигіна, Бакинській, 
Ризькій, Невській, Цулукідзе, Магістральній, 
по пров. Чаплигіна, Бакинському, 
Бердянському, Щусєва, Ризькому, 
Орловському 

108.  Проведення курсів з Проведено 2 семінари на тему «Зміни у      
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
підготовки управителів 
майном житлового 
комплексу та з питань 
утворення об’єднань 
співвласників 
багатоквартирних будинків і 
утримання житлового фонду 

законодавстві та їх вплив на систему 
управління житлово-комунального 
господарства» 

109.  Юридична та методологічна 
підтримка функціонування та 
створення об’єднань 
співвласників 
багатоквартирних будинків 
(ОСББ)  

Юридична та методологічна підтримка 
здійснювалася через ресурсні центри на базі 
районних в м. Києві державних адміністрацій 

     

110.  Залучення будинкових 
громад та інших форм 
самоорганізації населення до 
управління житловим 
фондом 

Відповідно до рішення Київської міської ради 
від 09.10.2014 № 284/284 «Про уповноважену 
особу багатоквартирного будинку з питань 
житлово-комунального господарства» з метою 
залучення співвласників до контролю за 
наданням житлово-комунальних послуг 
проводиться роз’яснювальна робота серед 
мешканців багатоквартирних будинків щодо 
обрання уповноваженої особи 
багатоквартирного будинку з питань житлово-
комунального господарства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

од. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
2.2.4. Підвищення енергоефективності та енергозбереження 
 
111.  Термосанація будівель 

бюджетної сфери  
Програмою на 2016 рік для продовження  робіт 
передбачено, 
в тому числі на проекті роботи 

 
тис. грн 
тис. грн 

 
21672,7 
500,0 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
Ведуться проектні роботи по 16 об’єктам. 
Виконано проектні роботи по 
термомодернізації ДНЗ № 674 на 
вул. Доброхотова, 1Б. У звітному періоді 
отримано 2 експертні висновки 

 
 

тис. грн 

 
 

290,2 

 
 

1,3 

112.  Оснащення інженерних 
вводів бюджетних закладів 
та об'єктів комунальної 
власності системами обліку 
та регулювання 
теплоспоживання  

Програмою на 2016 рік для виконання  робіт 
передбачено, 
 втому числі на проекті роботи 
Замовником ведеться поадресне обстеження 
об'єктів 

 
тис. грн 
тис. грн 

 
6118,0 
560,0 

 
 

  

113.  Встановлення 
індивідуальних теплових 
пунктів у житлових будинках 
міста Києва  

Програмою на 2016 рік для продовження  робіт 
передбачено,  
втому числі на проекті роботи 
В січні - березні 2016 року проводився монтаж 
6 ІТП в 3 будинках. Крім того, проводилися 
пусконалагоджувальні роботи на 
встановленому у 2015 році обладнанні (ІТП) та 
його передача на баланс ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 
та ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» 

 
тис. грн 
тис. грн 

 
5000,0 
304,0 

   

114.  Капітальний ремонт 
(модернізація) обладнання 
індивідуальних теплових 
пунктів в закладах 
бюджетної сфери 

Програмою на 2016 рік для продовження  робіт 
передбачено  
Роботи у І кварталі 2016 року не розпочато 

 
тис. грн 

 
1000,0 

   

115.  Оснащення інженерних 
вводів житлових будинків 
теплолічильниками разом з 
програмно-апаратною 
частиною диспетчеризації  

Програмою на 2016 рік для продовження  робіт 
передбачено,  
в тому числі на проекті роботи 
В січні-березні 2016 року виконано 
оформлення документів щодо взяття на 

 
тис. грн 
тис. грн 

 
20000,0 
778,4 

   



61 

№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
комерційний облік теплолічильників, що було 
змонтовано у 2015 році (1217 шт) 
Розпочато електронні торги на будівельно-
монтажні роботи на 21 об’єкті. Торги відмінено 
у зв’язку зі внесенням змін до вимог замовника 
Станом на 31.03.2016 укладено 3 договори на 
проектні роботи на 97 об'єктів. Проектно-
кошторисна документація по 10 об'єктам 
знаходиться на стадії отримання експертного 
висновку 

116.  Реконструкція котелень з 
ліквідацією малоефективних 
котелень 

Програмою на 2016 рік для продовження робіт 
з реконструкції котельні на 
вул. Котельникова, 7/13 передбачено 
Отримано погодження проекту газопостачання 
зовнішніх та внутрішніх мереж від 
ПАТ «Київгаз». Погоджено вузол обліку газу. 
Отримано погодження теплових лічильників 
від Держінспекції метрології. Триває виконання 
робіт згідно з графіку 

 
 

тис. грн 

 
 

6150,7 

   

117.  Надання рекомендацій та 
проведення навчань щодо 
підвищення ефективності 
енергоспоживання 
бюджетних закладів  

В лютому 2016 році проведено семінар-нараду 
з метою підвищення обізнаності розпорядників 
коштів щодо нормативно-правових актів у 
сфері енергосервісу, порядку закупівлі послуг з 
енергосервісу, погодження та укладання 
енергосервісних договорів, фінансових 
зобов’язань перед приватними інвесторами 

     

118.  Створення та забезпечення 
функціонування он-лайн 
бази енергетичних аудитів  

Протягом 2016 року: 
- проведено вивчення ринку з врахуванням 
останніх змін в чинному законодавстві; 
- розроблено технічне завдання на розробку 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
веб-орієнтованої системи 

119.  Розробка перспективних 
напрямків підвищення 
ефективності 
енергоспоживання та 
використання 
альтернативних джерел 
енергії 

КП «Група впровадження проекту з 
енергозбереження в адміністративних і 
громадських будівлях м. Києва» підготовлено 
резюме перспективних проектів із 
впровадження відновлювальних і 
альтернативних джерел енергії в бюджетному 
секторі міста та опрацьовувалася можливість 
залучення фінансових ресурсів на їх реалізацію. 
Окрім того, розглядалася можливість виділення 
в бюджеті міста Києва на 2016 рік коштів на 
реалізацію демонстраційних проектів із 
облаштування геліосистем/теплових насосів 
для теплозабезпечення закладів бюджетної 
сфери 

     

120.  Створення центру 
енергоефективності в м. 
Києві та запровадження 
системи навчання з питань 
енергозбереження на 
підприємствах житлового 
господарства  

Опрацьовувалася можливість будівництва 
центру енергоефективності із діючими 
зразками енергоефективних технологій та 
обладнання (підготовлено попередню 
концепцію центру та обґрунтування щодо 
необхідності виділення в бюджеті міста коштів 
на розробку техніко-економічного 
обґрунтування проекту будівництва) 

     

121.  Проведення конкурсів 
проектів з реалізації 
енергоефективних заходів у 
житлових будинках міста 
Києва 

Відповідно до рішення Київської міської ради 
від 26.12.2014 № 865/865 «Про затвердження 
Положення про конкурс проектів з реалізації 
енергоефективних заходів у житлових 
будинках міста Києва, в яких створені 
об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків, а також у кооперативних будинках», 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
з 15.03.2016 по 15.04.2016 здійснювався 
прийом конкурсних пропозицій на конкурс 
проектів з реалізації енергоефективних заходів 
у житлових будинках міста Києва, в яких 
створені об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, а також у 
кооперативних будинках,  яким передбачається 
запровадження енергоефективних заходів у 
будинках ОСББ та ЖБК на умовах 
співфінансування 

122.  Забезпечення оновлення та 
розміщення актуальної 
інформації про 
енергозбереження на 
офіційному сайті Київської 
міської державної 
адміністрації у розділі 
«Енергозбереженння у місті 
Києві»  

Здійснювався моніторинг та актуалізація 
інформації на офіційному сайті Київської 
міської державної адміністрації 

     

123.  Висвітлення у ЗМІ 
інформації щодо 
можливостей ощадливого 
споживання енергетичних 
ресурсів у житлових 
будинках  

Робота не проводилася      

 
2.3. Реформування соціальної сфери та удосконалення соціального захисту киян 
 
2.3.1. Демографічний розвиток, підтримка дітей, сім'ї та молоді 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
124.  Реалізація програм 

«Репродуктивне здоров’я: 
відповідальне батьківство та 
безпечне материнство», 
«Клуб родинної культури», 
«Гендерна освіта населення», 
«Школа життя», заходів 
щодо підготовки молоді до 
подружнього життя 
«Щаслива сім’я», 
«Попередження домашнього 
насильства, корекційна 
робота з особами, які 
вчинили насильство, та 
протидія торгівлі людьми» 

Впродовж січня – березня 2016 року проведено 
38 заходів (консультацій, тренінгових навчань, 
інформаційно-просвітницьких компаній, 
лекційних занять) з використанням 
індивідуальних та групових форм роботи, 
зокрема в рамках реалізації програм: 
- «Клуб родинної культури» проведено 
лекційні заняття для батьків, що виховують 
дітей дошкільного віку, арт-практикуми для 
працівників соціальної сфери, представників 
громадських організацій та батьків, майстер-
класи та заняття для батьків, культурно-
мистецькі акції та святкові заходи, «круглі 
столи», семінари тощо; 
- «Школа життя» проведено ряд занять для 
підлітків, лекційно-семінарські заняття для 
батьків, культурно-мистецькі акції, навчальні 
заняття для працівників соціальної сфери та 
представників громадських організацій «Усна 
історія»; 
- «Репродуктивне здоров’я: відповідальне 
батьківство та безпечне материнство» 
проведені тренінги для батьків, арт-
терапевтичні заняття для жінок та родин, 
навчальні заняття з курсу підпрограми «Життя 
в гармонії» для пар, які знаходяться на стадії 
розлучення, лекції для молоді та молодих 
сімей; 
- «Гендерна освіта населення» проведено 
виставки літературних джерел, семінарсько-

осіб 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
тренінгові заняття, надані послуги в рамках 
діяльності Ресурсного гендерно-освітнього 
центру, проведені заняття в рамках 
підпрограми «Почни власну справу»; 
- «Попередження домашнього насильства, 
корекційна робота з особами, які вчинили 
насильство та протидія торгівлі людьми» 
проведені тренінгові заняття для осіб, що 
скоїли насильство та осіб, які зазнали 
домашнього насильства, семінарські заняття, 
арт-терапевтичну роботу для жінок, тренінги, 
інформаційно-просвітницькі акції 
Впродовж звітного періоду до центрів 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді 
надійшло  
про випадки насильства в сім’ ї, з них 
щодо жорстокого поводження з дітьми, з яких 
підтверджено  
Соціальна робота проводилася з  
в яких виховується  
Протягом січня – березня 2016 року під 
соціальним супроводом центрів соціальних 
служб для сім’ ї, дітей та молоді за 
проблематикою «Насилля в сім’ ї» перебувало  
За підтримки партнерських громадських 
організацій мережею центрів соціальних служб 
для сім’ ї, дітей та молоді розповсюджено 873 
екземпляри друкованої продукції 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

повідомлень   
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випадків 
сім’ями  
дітей 

 
 
 

сім’ ї 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

337 
53 
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індикатори 
показників не 
заплановані 

-“- 
-“- 
-“- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93,0 
98,0 

 
100,0 
90,0 
113,0 

 
 
 

44,4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зменшення 
кількості 
випадків 
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125.  Розвиток творчої, 
ініціативної та обдарованої 

В рамках заходів щодо залучення молоді до 
розбудови столиці України затверджено 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
молоді; залучення молоді до 
розбудови столиці України  

розпорядження Київського міського голови 
від 14.01.2016 № 18 «Про премію Київського 
міського голови за особливі досягнення молоді 
у розбудові столиці України – міста-героя 
Києва» 
Протягом січня – березня 2016 року здійснено: 
- прийом  
щодо отримання премії Київського міського 
голови за особливі досягнення молоді у 
розбудові столиці України – міста-героя Києва  
- прийом 
на висунення кандидатів від міста Києва на 
здобуття Премії Кабінету Міністрів України за 
особливі досягнення молоді у розбудові 
України 
Направлено до Міністерства молоді та спорту 
України:  
- клопотання щодо присудження Премії 5 
кандидатам від міста Києва 
- 7 заявок на участь в конкурсі з висунення 
претендентів на отримання грантів Президента 
України для обдарованої молоді 
Проведено: 
- фотоконкурс до Дня закоханих в соціальній 
мережі «Фейсбук» (14.02 – 19.02.2016) 
- ІІІ Фестиваль «Створюй своє майбутнє 
зараз. Здорова нація – здорова країна» 
(28.02.2016) 
Надано підтримку Всеукраїнській молодіжній 
громадській організації «Фундація 
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запроваджено 
вперше 
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проводився 

вперше 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
Регіональних Ініціатив» проведення 12.02–
14.02.2016 проекту «Твоя країна» 

126.  Реалізація програми 
«Патріот»  

Реалізація заходів програми «Патріот» 
запланована на ІІ квартал 2016 року 

     

127.  Проведення конкурсу з 
визначення програм 
(проектів, заходів), 
розроблених інститутами 
громадянського суспільства, 
для виконання (реалізації) 
яких надається фінансова 
підтримка, реалізація 
програм - переможців  

Проведення конкурсу передбачається здійснити 
після І кварталу 2016 року 

     

128.  Розвиток молодіжного 
підприємництва  

Протягом січня – березня 2016 року: 
- проведено Конкурс бізнес-планів 
підприємницької діяльності серед молоді 
м. Києва, в рамках якого залучено молодь до 
участі у тренінгах на тему: «Твоя бізнес-ідея», 
«Бізнес-план: від розробки до реалізації», 
«Презентація бізнес-плану». За результатами 
конкурсу визначено 6 переможців у номінаціях 
«Соціальний проект», «Виробництво, сфера 
послуг і торгівля», яким надано сприяння у 
подальшій реалізації бізнес-планів  
- забезпечено проведення щотижневих 
тренінгів та майстер-класів на тему: «Event 
management: здобуваємо навички 
підприємництва», «Інтернет – маркетинг для 
новачків», «Франдрайзинг. Робота зі 
спонсорами», «Пошук інвестора від А до Я», 

 
залучено 

осіб 
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осіб 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
семінарів: «Як заробляють блогери», 
«Ефективні переговори: 6 кроків до успіху», 
«Бізнес планування», «З чого починається 
власна справа», «Проектний менеджмент», 
«Інструменти розвитку бізнесу», «Соціальне 
підприємництво» 
- в рамках реалізації програми «Соціальне 
підприємництво у вирішенні проблем молоді» 
студентам вищих навчальних закладів міста 
Києва роз’яснено сутність соціального 
підприємництва та соціальної відповідальності 
- проведено семінар «Про підприємців» 
спільно з представниками провідних 
підприємств столиці для учнів старших класів 
середніх загальноосвітніх закладів м. Києва 
1 березня 2016 року Київським міським 
центром соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) укладено угоду з комунальною 
установою «Київський молодіжний центр» 
про партнерську взаємодію щодо спільної 
реалізації соціальних заходів 

 
 
 
 
 
 

охоплено 
осіб 

 
 
 

охоплено 
осіб 
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25,0 

 
 
 
 
 
 
 

100,0 
 
 
 
 

захід проводився 
вперше 

129.  Створення штабу волонтерів  Студентська молодь постійно залучається до 
участі в заходах та їх організації на 
волонтерських засадах 

     

130.  Запровадження 
«Молодіжного паспорта» 

У звітному періоді до участі у суспільно-
значущих акціях та заходах було залучено 
волонтерів з числа студентів ВНЗ м. Києва 
Запроваджено «Молодіжний паспорт», до 

 
 

осіб 

 
 

400 

 
 

25,0 

 
 

захід проводився 
вперше 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
якого заносяться відмітки про участь 
волонтерів у заходах 

131.  Проведення молодіжних 
ярмарків вакансій (виставка 
«Освіта. Робота. 
Підприємництво»)  

Проведення ярмарки вакансій «Освіта. Робота. 
Підприємництво» заплановано на ІІ квартал 
2016 року 

     

132.  Реалізація програм «У 
здоровому тілі – здоровий 
дух», «У гармонії з собою і 
світом»  

31 березня 2016 року на території середньої 
загальноосвітньої школи № 245 відбулася 
акція «У здоровому тілі – здоровий дух». В 
рамках заходу проведено виступи відомих 
спортсменів, зірок вітчизняної естради та 
змагання між учнями 
Проведення екологічної акції «У гармонії з 
собою та світом» заплановано на ІІ квартал 
2016 року 

 
осіб 

 
200 

 
100,0 

 
захід проводився 

вперше 

 

133.  Оздоровлення та відпочинок 
дітей, розбудова мережі 
трудових, військово-
спортивних, оздоровчих 
центрів, таборів для дітей і 
молоді 

У ДП «Український дитячий центр «Молода 
гвардія» (м. Одеса) організовано оздоровлення 
дітей, які потребують соціальної уваги та 
підтримки у тематичних змінах «Скарби моєї 
нації», «Дитячий парламент» 
Відкриття таборів відпочинку з денним 
перебуванням дітей на базах навчальних 
закладів заплановано на ІІ квартал 2016 року 

осіб 106 82,8 82,8 15.02.- 06.03.2016 
(період 
запланованої І 
зміни) у 
ДП «УДЦ 
«Молода гвардія» 
загострилася 
епідеміологічна 
ситуація 

  
Розвиток сімейно орієнтованого підходу у запобіганні соціальному сирітству та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування: 
 

134.  створення соціального 
гуртожитку для дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 

На сьогодні у м. Києві однією з проблем, 
пов'язаних з попередженням сирітства, 
життєзабезпеченням і розвитком дітей, сімей, 

    Робота зі 
створення 
соціального 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
батьківського піклування, та 
осіб з їх числа 

які з різних причин потрапляють у складні 
життєві обставини, є тенденція щодо 
збільшення чисельності підлітків, які мають 
статус дитини-сироти або позбавленої 
батьківського піклування, та в силу різних 
причин не можуть бути охоплені сімейними 
формами виховання. Відсутність у цих дітей 
власного житла, гуртожитків при закладах 
професійно-технічної освіти, зростання черги 
щодо забезпечення цієї категорії дітей житлом 
призвело до крайньої необхідності створення 
у столиці соціального гуртожитку 
Службою у справах дітей та сім’ ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) протягом 
звітного періоду проводилася робота з пошуку 
приміщення для створення соціального 
гуртожитку 

гуртожитку 
здійснюється 
відповідно до 
міської цільової 
програми «Діти. 
Сім’я. Столиця на 
2016-2018 роки» 

135.  відкриття 2 дитячих будинків 
сімейного типу 

У 2016 році заплановано відкриття 2 дитячих 
будинків сімейного типу (ДБСТ) на 
вул. Клавдіївській буд. 40, кв. 189-190 у 
Святошинському районі столиці, в яких 
виховуватимуться діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування. На 
сьогодні у квартирах зроблено капітальний 
ремонт, тривають роботи з їх облаштування 
Вже підібрано 2 сім’ ї, якими здійснюється 
підготовка необхідних пакетів документів для 
створення ДБСТ 

     

136.  забезпечення належних умов З метою проведення капітального ремонту у      
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
для утримання дітей у 
закладах тимчасового 
влаштування  

підвальному приміщенні Центру соціально-
психологічної реабілітації дітей № 1 
23.02.2016 укладено договір на виконання 
робіт з капітального ремонту цього 
приміщення між ТОВ «АврораТЕРМ» та 
Центром соціально-психологічної реабілітації 
дітей № 1. Проектно-кошторисну 
документацію направлено до ДП «Жилком» 
на проходження експертної оцінки 

137.  будівництво (придбання) 
житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа 

Програмою передбачено капітальні вкладення 
на будівництво (придбання) житла для 
черговиків квартирного обліку (всіх категорій) 
на суму  

 
 
 

тис. грн 

 
 
 

1400,0 

   

138.  соціальне супроводження 
сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування 

Станом на 01.04.2016 під соціальним 
супроводженням районних в місті Києві 
центрів соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді перебувало 169 осіб з числа прийомних 
сімей та дитячих будинків сімейного типу 
Протягом січня – березня 2016 року 
Київським міським центром соціальних служб 
для сім’ ї, дітей та молоді: 
- проведено 2 курси навчання за тематикою: 
«Підготовка кандидатів у прийомні батьки, 
батьки-вихователі, опікуни та піклувальники», 
за результатами якого 45 потенційних 
кандидатів (особи та подружні пари) в опікуни, 
піклувальники отримали довідки про 
проходження навчання та рекомендації про 
включення до Єдиного електронного банку 
даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

осіб 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90,0 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
батьківського піклування, і сім’ ї потенційних 
усиновлювачів, опікунів, піклувальників, 
прийомних батьків, батьків-вихователів; 
- розпочато курс навчання ще однієї групи 
кандидатів у прийомні батьки, батьки-
вихователі, опікуни та піклувальники, в яких 
займається 20 осіб; 
- організовано та проведено навчання 
27 прийомних батьків та батьків – вихователів 
за програмою підвищення виховного 
потенціалу прийомних батьків та батьків-
вихователів, яка затверджена наказом 
Міністерства України у справах сім’ ї, молоді та 
спорту від 14.01.2011 № 79 

 
2.3.2. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення 
 
139.  Сприяння збереженню 

існуючих робочих місць та 
розширенню сфери 
прикладання праці за 
рахунок створення нових 
робочих місць, в тому числі 
шляхом надання 
роботодавцям компенсації 
єдиного соціального внеску, 
допомоги по частковому 
безробіттю, організації 
громадських та інших робіт 
тимчасового характеру (із 

За останніми даними вибіркових обстежень 
населення з питань економічної активності, 
які надійшли від Державної служби 
статистики України, у середньому за 2015 рік 
в м. Києві: 
- чисельність безробітного населення у віці 
15-70 років (визначена за методологією 
Міжнародної організації праці) становила 
- рівень безробіття за методологією МОП до 
економічно активного населення у віці 15-70 
років в середньому по м. Києву становив  
 
- рівень зайнятості населення у віці 15-70 

 
 
 
 
 
 
 

тис. чол. 
 
 

% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

102,2 
 
 

7,0 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

103,5 
 
 

зростання на  
0,3 в.п. 

зменшення на 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
залученням спільного 
представницького органу 
роботодавців м.Києва) 

років  
Введено механізм компенсаційних виплат, 
пов’язаних з фактичними витратами 
роботодавців із сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування 
Постійно здійснювався оперативний 
моніторинг створення робочих місць 
Промисловими підприємствами міста 
створено робочих місць 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 

од.  

62,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 

0,6 в.п 
 
 
 
 
 
 

більше в 3,9 раза  

140.  Працевлаштування 
безробітних громадян, які 
звертаються в пошуках 
роботи до Київського 
міського та районних центрів 
зайнятості, зокрема, 
внутрішньо переміщених 
осіб, громадян, звільнених з 
військової служби після 
участі у проведенні 
антитерористичної операції, 
осіб з інвалідністю 

За направленням Київського міського центру 
зайнятості у січні - березні поточного року 
отримали роботу як зареєстровані безробітні, 
так і особи з числа інших категорій громадян 
(осіб, які навчаються, бажають змінити 
роботу, пенсіонерів тощо).  
Загалом працевлаштовано за направленням 
служби зайнятості 
Брали участь в роботах тимчасового характеру 

 
 
 
 
 
 
 

тис. осіб 
тис. осіб 

 
 
 
 
 
 
 

3,4 
0,2 

  
 
 
 
 
 
 

106,3 
66,7 

 

141.  Проведення адресних 
семінарів для безробітних з 
орієнтації на підприємницьку 
діяльність із залученням 
соціальних партнерів та 
підприємницьких структур  
(із залученням спільного 
представницького органу 

Служба зайнятості сприяє розвитку 
підприємництва шляхом надання одноразової 
виплати допомоги по безробіттю для 
організації підприємницької діяльності 
В Київському міському центрі зайнятості 
кожен безробітний отримує інформацію про 
даний вид послуги 
Спеціалісти служби зайнятості столиці 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
роботодавців м.Києва) проводять семінари: 

- «Як розпочати свій бізнес»; 
- «Від бізнес-ідеї до власної справи»  
В січні – березні 2016 року проведено 
семінарів  
якими охоплено 

 
 
 
 

од. 
тис. осіб 

 
 
 
 

63 
0,6 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

70,0 
50,0 

142.  Організація та проведення 
навчання для молодих осіб, 
які виявили бажання 
провадити підприємницьку 
діяльність, підтримка молоді 
з питань відкриття власної 
справи, в тому числі шляхом 
виплати одноразової 
допомоги по безробіттю для 
організації підприємницької 
діяльності 

У звітному періоді молодь мала змогу 
відвідувати тематичні семінари «Як розпочати 
свій бізнес» та «Від бізнес-ідеї до власної 
справи» 
Протягом січня-березня 2016 року проходили 
відповідне навчання особи у віці до 35 років  
Отримали одноразову виплату допомоги по 
безробіттю для організації підприємницької 
діяльності та зареєструвався як суб’єкт 
підприємництва 

 
 
 
 
 

осіб 
 
 
 

осіб 

 
 
 
 
 

96 
 
 

 
100 

   

143.  Проведення масових 
інформаційних та 
профорієнтаційних заходів за 
участю роботодавців, у 
першу чергу серед учнів 
загальноосвітніх шкіл та 
молоді, яка вперше шукає 
роботу, з метою 
популяризації та підвищення 
престижності робітничих 
професій (із залученням 
спільного представницького 
органу роботодавців 

Спеціалісти районних центрів зайнятості 
систематично проводили «Уроки реального 
трудового життя» з учнівською молоддю. 
Проведено уроків реального трудового життя  
Охоплено учнів старших класів  
 
Проведено Профорієнтаційний марафон 
(понад 50 профорієнтаційних заходів, якими 
охоплено понад 2 тис. осіб з числа учнівської 
молоді) 
Надавалася допомога шкільним психологам, 
методистам, класним керівникам в організації 
та проведенні професіографічних екскурсій та 

 
 
 

од. 
тис. осіб 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12 
0,6 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
м.Києва) зустрічей на підприємства міста. У січні-

березні 2016 року проведено екскурсій  
Понад 0,4 тис. учнів побували на різних 
підприємствах міста, а саме на:  
- ПАТ «Київхліб» виробничий цех № 1 
(хлібокомбінат № 10, кондитер, формувальник 
тіста, пекар, машиніст тістомісильних машин);  
- «Київський бронетанковий ремонтний 
завод» (електромонтер, електрогазозварник, 
ливарник, фрезерувальник, слюсар-
складальник); 
- ТЕЦ-6; 
- ДП «Антонов»; 
- ДП «Завод 410 ЦА» тощо 

 
од. 

 
14 
 

144.  Сприяння погашенню боргів 
із виплати заробітної плати 
та недопущення утворення 
нової заборгованості на 
підприємствах, установах та 
організаціях міста незалежно 
від форм господарювання  

Протягом січня-березня 2016 року Київською 
міською та районними в місті Києві 
державними адміністраціями надіслано 
листів - звернень (подань) до власників або 
уповноважених ними органів  
по підприємствах-боржниках щодо сприяння в 
прискоренні погашення заборгованості із 
заробітної плати та недопущення її 
виникнення в подальшому, а також розгляду 
питання щодо притягнення до 
відповідальності посадових осіб цих 
підприємств за порушення законодавства про 
працю та оплату праці, у тому числі 
розірвання в установленому порядку 
контрактів (трудових відносин) з їх 
керівниками 

 
 
 
 

од. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

од. 

 
 
 
 

67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 

  
 
 
 

109,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

134,5 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
Станом на 01.03.2016 виплачено заборгованої 
заробітної плати на суму 
Завдяки вжитим заходам, підприємствами-
боржниками міста виплачено заборгованої 
заробітної плати на суму 

 
млн грн 

 
 

млн грн 

 
12,9 

 
 

20,0 

 
64,5 

 
 

47,6  
145.  Недопущення заборгованості 

із виплати заробітної плати 
на підприємствах, установах 
та організаціях, заснованих 
на комунальній власності 
територіальної громади м. 
Києва, та на підприємствах 
державної власності, 
переданих до сфери 
управління виконавчого 
органу Київської міської 
ради (Київської міської 
державної адміністрації)  

На 01.04.2016 в місті Києві відсутня 
прострочена заборгованість із заробітної 
плати в установах та організаціях, що 
фінансуються за рахунок коштів бюджету 
м. Києва 

     

146.  Проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи 
щодо переваг легальних 
трудових відносин з метою 
створення умов для 
соціального захисту 
працівників  

Протягом січня-березня 2016 року Головним 
управлінням ДФС у м. Києві проведено: 
- прес-конференцій 
- брифінгів 
- засідань «круглого столу» 
- зустрічей (з громадськістю, зі ЗМІ, 
особистих зустрічей керівництва) 
- семінарів (практикумів) 
- сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія» 

 
 

од. 
од. 
од. 

 
од. 
од. 
од. 

 
 
1 
5 
25 
 

106 
10 
4 

   

 
2.3.3. Підвищення ефективності соціального захисту киян, допомога учасникам АТО 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
147.  Надання соціальних послуг 

через мережу територіальних 
центрів та соціальних 
установ (надомне 
обслуговування одиноких 
непрацездатних громадян та 
психічно хворих громадян, 
соціально-побутові послуги, 
гуманітарна допомога, 
благодійна допомога тощо) 

В м. Києві функціонують міський та 11 
районних територіальних центрів соціального 
обслуговування, в яких на обліку перебуває   
На надомному обслуговуванні перебуває, 
які обслуговуються 1025 соціальними 
робітниками, що працюють у 33 відділеннях 
допомоги  
Станом на 01.04.2016 одиноким 
непрацездатним громадянам надано  
 
При Київському міському територіальному 
центрі соціального обслуговування функціонує 
спеціалізоване відділення соціальної допомоги, 
яке в рамках Закону України «Про 
психіатричну допомогу» забезпечує соціальний 
захист та обслуговування осіб з психічними 
розладами 
Станом на 01.04.2016 у спеціалізованому 
відділенні на надомному обслуговуванні з 
психічним захворюванням перебуває інвалідів 
Інвалідам надано  соціально-побутових  
Малозабезпечені інваліди через районні 
територіальні центри отримали натуральну 
допомогу різного виду на суму 

 
 

осіб 
осіб 

 
 
 
 

тис. послуг 
 

 
 
 
 
 

 
осіб 

 
 
 

послуг 
 
 

грн 

 
 

30015 
10908 

 
 
 
 

1341,45 
 
 
 
 
 

 
 

682 
 
 
 

79808 
 
 

10335 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

98,4 
 
 
 
 

102,1 
 
 
 
 
 
 
 

94,4 
 
 
 

96,3 
 
 

61,5 

 

148.  Надання соціальної 
підтримки дітям, що 
проживають в складних 
життєвих умовах (діти-
сироти, діти-інваліди, діти, 
що залишилися без 

На обліку в територіальних центрах перебуває 
в яких проживають в складних життєвих 
умовах 
Станом на 01.04.2016 діти зазначених категорій 
отримали допомогу у вигляді продуктів 
харчування, промислових товарів, подарунків 

сімей 
 

дітей 
 
 
 

366 
 

594 
 
 
 

 43,2 
 

40,2 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
піклування батьків), 
малозабезпеченим верствам 
населення, тимчасово 
переміщеним особам із зони 
АТО та учасникам АТО 
(гуманітарна та благодійна 
допомога) 

до свят тощо на суму  
 
Відповідно до листа Міністерства соціальної 
політики України від 11.06.2014 № 8983/0/14-
14/081 щодо організації соціального 
забезпечення внутрішньо переміщених осіб, що 
звернулися до міського та до районних 
територіальних центрів соціального 
обслуговування, виявлено 214 осіб, яким 
надано гуманітарну допомогу у вигляді 
продуктів харчування та одягу б/в, взуття на 
суму  
Крім того, надавалися послуги перукаря, з 
ремонту одягу та інформаційні послуги 

тис. грн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

грн 

102,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4456  

136,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,0 

149.  Оздоровлення інвалідів І та ІІ 
групи, ветеранів війни та 
праці, дітей війни та 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи  

Станом на 01.04.2016 забезпечено санаторно-
курортним  лікуванням: 
- ветеранів війни та інвалідів, осіб, на яких 
поширюється дія Законів України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» та «Про жертви нацистських 
переслідувань» (в санаторіях, підпорядкованих 
Мінсоцполітики – «Перемога», «Салют», 
«Батьківщина», «Слава») 
- інвалідів (в санаторіях спинального 
профілю лікування «Слов’янський», сан. 
«Борисфен») 
- інвалідів різних категорій (в санаторіях 
«Токарі», «Жовтень», «Бердянськ» та ін.) 
Відповідно до пункту 4 Порядку організації 
оздоровлення громадян, які постраждали 

 
 

 
 
 
 
 
 

осіб 
 
 

осіб 
 

осіб 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

602 
 
 

18 
 

421 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

125,0 
 
 
в 6 разів більше 

 
в 2,6раза більше 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.03.2013 № 261, безоплатними 
санаторно-курортними путівками або 
путівками на відпочинок забезпечуються 
постраждалі особи (особи, віднесені до 
категорії 1), потерпілі діти (діти – інваліди, 
інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою) разом з одним із батьків або 
особою, яка їх замінює 
У січні-березні 2016 року забезпечено 
санаторно-курортними путівками осіб, 
віднесених до категорії 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

осіб 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,0 
150.  Реалізація програм 

Київського міського центру 
соціальної, професійної та 
трудової реабілітації 
інвалідів у сфері професійної 
підготовки, 
працевлаштування, 
залучення інвалідів до 
суспільно-корисної праці 
тощо  

У січні-березні 2016 року у відділенні 
професійної реабілітації Центру соціальної, 
професійної та трудової реабілітації інвалідів ( 
далі – Центр) навчалися на: 
- соціальних курсах «Соціальна комп’ютерна 
грамотність для осіб з вадами зору» та 
«Сенсорні смартфони на базі ОС Андроїд для 
незрячих та слабозорих» 
- курсах «Англійська мова для початківців» 
- курсах «Розмовний курс англійської мови» 
- курсах «Англійська мова для середнього 
рівня» 
- курсах «Комп’ютерна грамотність для 
початківців» 
- курсах «Косметичний  масаж» 
- курсах «Застосування танцювально-рухової 
терапії та спеціальних фізичних вправ для осіб 

 
 
 
 
 
 
 

осіб 
осіб 
осіб 

 
осіб 

 
осіб 
осіб 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

32 
14 
10 
 

10 
 

18 
12 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

94,1 
77,8 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 
100,0 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
з глибокими порушеннями зору з метою 
соціальної та фізичної реабілітації» 
У відділенні психологічної реабілітації: 
- навчалися на курсах трудової адаптації 
- прийняли участь в корекційно-
відновлювальних та розвивальних заняттях 
- навчалися на курсах «Петриківський 
розпис» 
- навчалися на курсах «Бісероплетіння» 
- надано психологічні послуги 
- прийняли участь у культурно-масових 
заходах 
У відділенні соціальної реабілітації: 
- отримали консультації про наявність 
вакансій 
- навчалися на курсах «Освоєння дорослими 
людьми з інвалідністю по зору рельєфно-
крапкового письма за системою Л. Брайля» 
- отримали консультації профконсультанта 
- отримали консультації з соціальної 
реабілітації 
У відділенні медичного спостереження 
відвідали ряд тематичних занять, зокрема: грип 
та його профілактика, медична етика і 
деонтологія та інших 
Юридичні консультації отримали 
 
У звітному періоді реабілітанти Центру: 
- відвідали вистави, різні музеї, цирк; 
- прийняли участь в концертній програмі, 

 
осіб 

 
осіб 

 
осіб 

 
осіб 
осіб 
осіб 

 
осіб 

 
 

осіб 
 

 
осіб 
осіб 

 
осіб 

 
 
 

осіб 
осіб 

 
 
 
 

 
8 
 

35 
 

152 
 
9 
8 

138 
 

288 
 
 

70 
 
 
8 
26 
 

281 
 

 
 

56 
44 
 
 
 
 

 
100,0 

 
76,0 

 
102,0 

 
100,0 
100,0 
107,8 

 
99,3 

 
 

12,2 
 

 
100,0 
44,8 

 
242,2 

 
 
 

100,0 
97,8 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
присвяченій Міжнародному дню жінок 8 
березня; 
- навчалися на курсах трудової адаптації та 
інших курсах; 
- проведено майстеркласи «Театр одного 
дня» та заняття з флористики 
Фахівцями Центру проведено: 
- тренінги «Формування комунікативних 
умінь» та «Розвиток почуття впевненості в 
собі»; 
- заняття для співробітників Центру «Зняття 
емоційної напруги» тощо 
Всього протягом січня-березня 2016 року в 
Центрі отримали послуги  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

осіб 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

503 
151.  Забезпечення надання 

транспортних послуг особам 
з порушенням опорно - 
рухового апарату  

В автопарку відділу транспортного 
обслуговування інвалідів з порушенням 
опорно-рухового апарату при Київському 
міському територіальному центрі соціального 
обслуговування 14 автомобілів пристосованих 
для перевезення зазначеної категорії громадян, 
з яких 12 обладнано підйомниками 
Станом на 01.04.2016: 
- виконано заявок 
- перевезено інвалідів, в тому числі громадян 
похилого віку 
- здійснено перевезень 

 
 
 
 
 
 
 
 

од. 
 

осіб 
од. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1652 
 

339 
2171 

  
 
 
 
 
 
 
 

147,6 
 

113,7 
159,7 

 

152.  Проведення роботи щодо 
реінтеграції бездомних 
громадян та осіб, звільнених 
з місць позбавлення волі  

В підпорядкуванні Департаменту соціальної 
політики виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) функціонують 3 заклади, що 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
надають соціальні послуги бездомним особам 
та особам, звільненим з місць позбавлення волі: 
- Київський центр соціальної адаптації 
престарілих, інвалідів та осіб, що не мають 
постійного місця проживання (далі – КЦСА) 
(с. Ясногородка Вишгородського району 
Київської обл.), призначений для тимчасового 
проживання бездомних осіб, що не мають 
постійного місця проживання і які раніше 
проживали в м. Києві 
За звітний період КЦСА надано соціальні 
послуги 
- Будинок соціального піклування (далі – 
БСП) (вул. Суздальська, 4/6), у складі якого є 
відділення нічного перебування та соціальний 
готель для бездомних осіб, де організовується 
нічне та тимчасове перебування, надається 
психологічна, соціальна та побутова допомога 
За звітний період БСП надано послуг 
громадянам  
- Центр обліку бездомних громадян (далі – 
Центр) (Суздальська, 4/6) та філія Центру 
(пров. Лобачевського, 8-А), де проводиться 
робота з обліку бездомних осіб та осіб, 
звільнених з місць позбавлення волі, з 
відновлення та отримання документів, 
надається реєстрація місця перебування 
За звітний період Центром та філією Центру: 
- взято на облік 
- відновлено документів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
осіб 

 
 
 
 
 
 
 

осіб 
 
 
 
 
 
 
 
 

осіб 
осіб 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

130 
 
 
 
 
 
 
 

191 
 
 
 
 
 
 
 
 

193 
65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
103,2 

 
 

 
 
 

 
 

47,3 
 
 
 
 
 
 
 
 

127 
101,6 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
- оформлена реєстрація місця перебування осіб 311 126 

153.  Виконання бюджетної 
програми «Пільги на 
медичне обслуговування 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» 

У січні-березні 2016 року укладено договорів 
на загальну суму,  
у тому числі з: 
- КП «Фармація»  
- ДП «Аптека» ДУС  
- стоматологічними поліклініками міста 
Києва  
У січні-березні 2015 року забезпечено ліками  
на суму 

 
тис. грн 

 
тис. грн 
тис. грн  

 
тис. грн 

осіб 
тис. грн 

 
7838,1 

 
7205,0 

3,7 
 

629,4 
2628 

1075,7 

   

154.  Виконання рішень Уряду 
щодо підвищення 
ефективності Програми 
призначення житлових 
субсидій окремим категоріям 
киян  

За призначенням житлової  субсидії звернулося 
Призначено субсидію 
Отримують субсидію 
Середньомісячний розмір субсидії на житлово-
комунальні послуги становив 
Нараховано коштів організаціям-надавачам 
послуг  

сімей 
сімей 
сімей 

 
грн 

 
тис. грн 

45591 
45807 
196314 

 
955,7 

 
517865,3 

 164,1 
168 

173,3 
 

151,1 
 

186,7 

 

155.  Продовження реалізації 
проекту 
багатофункціональної картки 
«Картка киянина» з 
розширенням залучених 
категорій населення та 
спектра надання послуг  

Проводився постійний моніторинг щодо 
введених карток до системи «Картка киянина» 
Станом на 01.04.2016 в системі «Картка 
киянина» зареєстровано громадян 
Стали утримувачами карток «Картка киянина» 
понад  
(без урахування повторно зареєстрованих 
громадян та повторно виданих карток) 

 
 

 
тис. осіб 

 
тис. осіб 

 
 

 
663,6 

 
661,7 

  
 

 
118,2 

 
118,7 

 

 
2.3.4. Реформування системи охорони здоров'я, забезпечення доступності якісних медичних послуг 
 
156.  Створення єдиної 

диспетчерської служби 
Протягом звітного періоду заходи не 
здійснювалися 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
невідкладної медичної 
допомоги в кожному районі 
м. Києва шляхом 
підключення диспетчерської 
служби невідкладної 
медичної допомоги в 
кожному районі м. Києва до 
єдиної оперативно - 
диспетчерською служби 
Центру екстреної медичної 
допомоги (прийом викликів 
від населення на єдиний 
номер - 103) 

157.  Доведення кількості бригад 
ЕМД до нормативу 

Протягом січня-березня поточного року заходи 
не здійснювалися 

     

158.  Повна GPS-навігація парку 
спецмедтранспорту 

Протягом звітного періоду роботи не 
проводилися 

     

159.  Заміна автопарку Заплановано за рахунок коштів субвенції з 
Державного бюджету.  
Заходи по заміні санітарного автопарку у 
І кварталі 2016 року не здійснювалися 
 
Відповідно до рішення Київської міської ради 
виділено додаткові кошти з міського бюджету 
на оновлення парку санітарного 
автотранспорту в розмірі 30 млн грн 
Планується проведено процедуру закупівлі 

     

160.  Дооснащення центрів ПМСД 
відповідно до табелю 
оснащення, затвердженого 

Центри ПМСД оснащені відповідно до табелю 
оснащення на 87,1% 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
МОЗ України 

161.  Зміцнення матеріально-
технічної бази (оснащення 
/переоснащення) 
консультативно-
діагностичних центрів 

Протягом звітного періоду роботи не 
проводилися 

     

162.  Проведення організаційних 
заходів щодо перетворення 
існуючих лікарень в лікарні 
інтенсивного лікування 

Протягом січня-березня поточного року заходи 
не здійснювалися 

     

163.  На базі приймальних 
відділень створення 
відділень екстреної медичної 
допомоги «Emergency», які 
будуть мати постійний 
зв’язок з центральною 
оперативною 
диспетчерською Центру 
екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф 
м. Києва 

Розроблено та надано на експертизу проектно-
кошторисну документацію щодо створення 
відділень екстреної медичної допомоги 
«Emergency» 

     

164.  Продовження реконструкції 
та будівництва закладів 
охорони здоров’я (зокрема, 
реконструкції з підсиленням 
фундаментів будівель 
дитячої клінічної лікарні № 7 
Печерського району м. Києва 
на вул. Підвисоцького, 4-б, 
реконструкції покрівлі та 

Завершено розробку проекту «Реконструкція з 
підсиленням фундаментів будівель Дитячої 
клінічної лікарні № 7 Печерського району 
м. Києва (далі –ДКЛ № 7), проведено його 
експертизу та отримано експертний звіт 
ДП «Укрдержбудекспертиза» від 14.03.2016  
№ 00-2095-15/ЦБ 
КП «Інженерний центр» оголошено проведення 
відкритих торгів для визначення генеральної 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
утеплення фасадів 
центральної районної та 
дитячої поліклінік на вул. 
Маршала Тимошенка, 14 в 
Оболонському районі) 

підрядної організації. (21.03.2016) 

165.  Створення двох центрів 
серцево-судинної патології у 
складі міських лікарень 

В структурі Олександрівської клінічної лікарні 
м. Києва та Київської міської клінічної лікарні 
швидкої медичної допомоги планується 
створення центрів серцево-судинної патології  
На сьогодні відпрацьовано ряд організаційних 
заходів щодо структури майбутніх центрів 
серцево-судинної патології 

     

166.  Подальший розвиток 
паліативної (хоспісної) 
медицини – шляхом 
оновлення матеріально - 
технічної бази та проведення 
оптимізації  ліжкового фонду 
хоспісних відділень 

З метою подальшого розвитку паліативної 
(хоспісної) медицини, Департаментом охорони 
здоров’я виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) у лютому 2016 року видано наказ 
щодо введення в структуру Київської міської 
клінічної шкірно-венерологічної лікарні 
дитячого хоспісного відділення із 
амбулаторною виїзною мультидисциплінарною 
бригадою 
На сьогодні здійснюються заходи щодо 
залучення додаткових коштів на проведення 
ремонтних робіт у відділенні 

     

167.  Продовження роботи по 
створенню двох 
перинатальних центрів на 
базі Київського міського 
центру репродуктивної та 

Протягом звітного періоду: 
- розроблено проектно-кошторисну 
документацію на створення перинатального 
центру на базі Київського міського пологового 
будинку № 5; 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
перинатальної медицини (за 
рахунок коштів міського 
бюджету) та Київського 
міського пологового будинку 
№ 5 (за рахунок 
інвестиційних коштів) 

- проведено її експертизи та отримано 
експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» 
від 22.02.16 № 00-0662-15/цб; 
- розпочато процедуру визначення 
генеральної підрядної організації на 
конкурсних засадах 

 
2.3.5. Підвищення стандартів у сфері освіти 
 
168.  Відновлення роботи 

непрацюючих груп у 
функціонуючих дошкільних 
навчальних закладах 
комунальної власності та 
дошкільних навчальних 
закладів, які у попередні 
періоди були передані у 
використання за іншим 
призначенням 

Відкрито 5 груп у дошкільному навчальному 
закладі № 680 Дніпровського району після 
завершених у 2015 році робіт з капітального 
ремонту 

од. 5    

169.  Забезпечення прийому дітей 
до дошкільних навчальних 
закладів у порядку 
черговості електронного 
запису та доопрацювання 
програмно - технічного 
комплексу електронного 
запису дітей до дошкільних 
навчальних закладів  

Комплектування вікових груп дошкільних 
навчальних закладів на 2016-2017 навчальний 
рік здійснюється відповідно до черговості дітей 
у системі електронного запису  
Станом на 14.03.2016 у черзі на влаштування 
перебувало дітей від 3 до 5 років  
Поза чергою прийнято 3428 дітей з числа 
внутрішньо  переміщених осіб та 1164 дитини 
батьків – учасників АТО 
Програма електронного запису внесена у 
міську програму «Електронна столиця». 

 
 
 
 
 

тис. дітей 

 
 
 
 
 

14,0 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
Планується доопрацювання технічної складової 
програми 

170.  Будівництво нових та 
реконструкція існуючих 
закладів освіти (зокрема 
завершення реконструкції та 
будівництва прибудови до 
загальноосвітньої школи № 
140 на вул. Львівській, 47/8, 
продовження будівництва 
дошкільного закладу на 
просп. Науки, 63-а, 
будівництво дошкільного 
закладу на  
ж/м Осокорки, 10 мкрн. діл. 
36) 

- Будівництво середньої загальноосвітньої 
школи на вул. Лебедєва-Кумача і вул. Землячки 
(вул. Т.Яблонської) у Солом’янському районі 
Передбачено кошти бюджету м. Києва в сумі  
Станом на 01.04.2016 освоєно 
(розроблено проект і передано на експертизу) 
 
- Реконструкція та будівництво прибудови 
до середньої загальноосвітньої школи № 140 на 
вул. Львівській, 47/8 у Святошинському районі  
Передбачено кошти міського бюджету в сумі  
Станом на 01.04.2016 освоєно  
(авторський нагляд) 
 
- Будівництво дошкільного навчального 
закладу (ж/м Осокорки,  м-н 10, діл. 36) 
Передбачено кошти міського бюджету в сумі  
Станом на 01.04.2016 освоєно 
(розроблено проект і передано на експертизу) 
 
- Будівництво дошкільного навчального 
закладу на просп. Науки, 63-а у Голосіївському 
районі 
Передбачено кошти міського бюджету в сумі  
Станом на 01.04.2016 освоєно  
(встановлення тимчасової огорожі) 
 
- Реконструкція нежилої будівлі на вул. 

 
 
 

тис. грн 
тис. грн 

 
 
 
 
 

тис. грн 
тис. грн 

 
 
 
 

тис. грн 
тис. грн 

 
 
 
 
 

тис. грн 
тис. грн 

 
 
 

 
 
 

88201,0 
983,3 

 
 
 
 
 

36050,0 
18,4 

 
 
 
 

18800,0 
461,9 

 
 
 
 
 

34656,5 
6,2 

 
 
 

 
 
 
 

1,1 
 
 
 
 
 
 

0,05 
 
 
 
 
 

2,5 
 
 
 
 
 
 

0,02 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
Дегтярівській,43а для відновлення діяльності 
дошкільного навчального закладу 
Передбачено кошти міського бюджету в сумі  
Станом на 01.04.2016 освоєно 
(завершено розробку проекту, який передано на 
експертизу) 
 
- Будівництво загальноосвітньої школи з 
басейном на ж/м Осокорки, 10, мкрн. діл. 65,66 
Передбачено кошти міського бюджету в сумі  
Станом на 01.04.2016 освоєно  
(збір вихідних даних, передпроектні 
пропозиції, технічне обстеження змонтованих 
конструкцій тощо) 

 
 

тис. грн 
тис. грн 

 
 
 
 
 

тис. грн 
тис. грн 

 
 

12800,0 
409,0 

 
 
 
 
 

1150,0 
242,4 

 
 
 

3,2 
 
 
 
 
 
 

21,1 

171.  Виведення початкової школи 
зі структури гімназій та 1-7 
класів зі структури ліцеїв 
шляхом створення 
навчально-виховних 
комплексів, у структурі яких 
буде збережено школу І 
ступеня  

Станом на 01.04.2016 реорганізовано:  
- ліцей № 38 ім. В. М. Молчанова, у складі 
якого перебували 1-7 класи, у комунальний 
заклад «Навчально-виховний комплекс «Школа 
І-ІІ ступенів – ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» 
Шевченківського району;  
- гімназію 39 імені гетьмана України Богдана 
Хмельницького, у складі якого була початкова 
школа, у комунальний заклад «Спеціалізована 
школа І ступеня з поглибленим вивченням 
української мови – гімназія № 39 імені 
гетьмана України Богдана Хмельницького» 
Деснянського району;  
- ліцей № 293, у складі якого перебували 1-7 
класи, у комунальний заклад «Навчально-
виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІ 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
ступенів з поглибленим вивченням 
природничих наук – ліцей № 293» 
Деснянського району 
Протягом І кварталу 2016 року: 
- здійснювалися заходи щодо поетапного 
виведення початкових класів зі структури 
Київської інженерної гімназії; 
- внесено зміни до статуту Київської 
інженерної гімназії (розпорядження Дарницької 
районної в місті Києві державної адміністрації 
від 27.11.2015 №740 «Про затвердження 
статуту Київської інженерної гімназії»); 
- подано на затвердження статути 6 закладів, 
до Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

172.  Участь в інноваційних 
проектах всеукраїнського та 
міжнародного рівнів та 
дослідно-експериментальних 
роботах  

Протягом І кварталу 2016 року реалізовувалися 
36 науково-дослідних експериментів 
Всеукраїнського рівня у навчальних закладах 
міста Києва, в яких брали участь 66 
дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів 
5 дошкільних навчальних закладів брали участь 
у експериментальних дослідженнях 
Всеукраїнського рівня «Створення науково-
методичних засад фомування у дітей 
навчально-дослідницьких умінь» 

од. 36    

173.  Створення та забезпечення 
функціонування Міського та 
районних центрів 
компетенції відкритої освіти  

Проведення організаційних заходів щодо 
створення та забезпечення функціонування 
Міського та районних центрів компетенції 
відкритої освіти заплановано на ІІ квартал 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
2016 року 

 
2.3.6. Задоволення культурних потреб та охорона культурної спадщини 
 
174.  Реалізація спільних проектів 

з розвитку культури, що 
здійснюються за кошти 
приватних осіб, громадських 
організацій, благодійних 
фондів, міжнародних установ 
(іноземні посольства, 
представництва, інститути 
тощо) 

Один із напрямків діяльності Департаменту 
культури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) направлено на пошук нових 
джерел позабюджетних надходжень для 
проведення різноманітних мистецьких заходів 
Завдяки співпраці з Громадською організацією 
«Столичні ініціативи» забезпечено проведення 
новорічно-різдвяних свят в м. Києві 

     

175.  Комп'ютеризація музеїв 
міста та автоматизація обліку 
музейних фондів з метою 
створення електронної версії 
Державного реєстру 
національного культурного 
надбання (рухомих пам'яток)  

В підпорядкованих Департаменту культури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
музеях, оснащених програмою «КАМІС», 
продовжувалася автоматизація обліку музейних 
фондів з метою створення електронної версії 
Державного реєстру національних цінностей 

     

176.  Відкриття у публічних 
бібліотеках Інтернет-центрів, 
втілення проекту 
«Електронна бібліотека», 
продовження роботи з 
комплектування бібліотек 
новою літературою  

У Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для 
дорослих міста Києва залучено та оброблено 
понад 2 тис. нових книжок та оголошено торги 
на закупівлю нової літератури за бюджетні 
кошти 

     

177.  Проведення капітальних 
ремонтів у приміщеннях 
закладів культури 

Капітальний ремонт:  
- зовнішнього оздоблення фасаду, відливів та 
заміна дверей Київської муніципальної академії 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
комунальної власності  естрадного та циркового мистецтва на 

вул. Жилянській, 88  
Розробляються квалiфiкацiйнi критерiї для 
учасникiв процесу електронних закупiвель 
вiдповiдно до вимог чинного законодавства 
 
- мереж електропостачання головного 
корпусу Київського iнституту музики 
iм. Р.М.Глiєра 
Отримано позитивний висновок 
ДП «Укрдержбудексертиза». Договір на 
виконання будівельних робіт у стадії укладання 
 
- покрiвель будiвлi КХМ «Київська 
мунiципальна академiя танцю iменi Сержа 
Лифаря» на вул. Данькевича, 4-а  
Здiйснювався монiторинг цiн на вiдповiднi 
роботи для формування технiчних вимог до 
предмету закупiвлi та розроблялися 
квалiфiкацiйнi критерiї для учасникiв процесу 
електронних закупiвель вiдповiдно до вимог 
чинного законодавства 
 
Вiдновлення енергопостачання ТВЗК 
«Київський академiчний театр драми i комедiї 
на лiвому березi Днiпра» на Броварському 
проспектi, 25 
Здійснювалися організаційні заходи щодо 
проведення конкурсних торгів через систему 
електронних закупівель з питання виготовлення 



93 

№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
проектно-кошторисної документації 

178.  Приведення до сучасних 
вимог європейського рівня 
технічного оснащення 
театрів (сценічні механізми, 
освітлення, звук, 
спецефекти)  

Роботи не здійснювалися      

179.  Впровадження 
енергозберігаючих заходів (у 
тому числі заміна вікон) у 
закладах культури 
комунальної власності  

Роботи не здійснювалися      

180.  Модернізація обладнання 
кінотеатрів та перетворення 
кінотеатру у культурний 
центр 

У І кварталі 2016 року на переобладнання та 
ремонт столичних кінотеатрів витрачено 
близько  
Протягом І кварталу 2016 року: 
- встановлено нове звукове обладнання у 
кінотеатрі українського кіно «Ліра» 
(ім. Чапаєва);  
- відкрито після ремонту кінотеатр «Промінь 
з двома сучасними кінозалами, у яких 
демонструються фільми в форматах 2Д і 3Д; 
- завершується будівництво кінозали із 
застосуванням новітніх цифрових технологій, 
розрахованої на 91 глядацьке місце, у 
кінотеатрі «Лейпциг». Відкриття заплановано 
на початок травня 2016 року 
- розпочато будівництво цифрових залів у 
кінотеатрі «ім. Шевченка» та у кінотеатрі 
«Факел» на 45 і 20 глядацьких місць 

 
 

млн. грн 
 

 
 

2,0 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
відповідно. Їх відкриття заплановано на 
червень – липень 2016 року 

181.  Створення електронних 
каталогів пам’яток історії та 
монументального мистецтва, 
архітектури, археології  

Роботи не здійснювалися      

182.  Проведення ремонтно-
реставраційних робіт на 
об’єктах культурної 
спадщини м. Києва  

- Ремонтно-реставраційні роботи квартири - 
музею В.Косенка Музею театрального, 
музичного та кiномистецтва України на 
вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4  
В стадії укладання знаходиться договір на 
розробку проектно-кошторисної документації з 
ТОВ «Творча майстерня «Ю.Лосицький» 
 
- Ремонтно-реставрацiйнi роботи в iсторико-
меморiальному музеї Михайла Грушевського - 
вiддiлу Музею iсторiї м. Києва - на 
вул. Панькiвськiй, 9  
Продовжуються роботи з розробки проектної 
документацiї 

     

 
2.3.7. Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та спорту 
 
183.  Розвиток та збереження 

клубів за місцем проживання 
населення (у тому числі 
підліткових)  

В м. Києві працює клуби за місцем проживання 
населення,  
якими охоплено  

 
од. 
осіб 

 
72 

7663 

 
100,0 

 
100,0 

 

184.  Сприяння відкриттю пунктів 
прокату спортивного 
обладнання та інвентарю в 

Протягом січня-березня поточного року заходи 
не здійснювалися 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
парках, зелених зонах для 
залучення населення до 
активного дозвілля  

185.  Створення в парках зон для 
занять фізичною культурою 
та спортом (спортивних зон, 
TrophiPark), відкриття 
велохабів  

Протягом звітного періоду заходи не 
здійснювалися 

     

186.  Розвиток діючої мережі 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл та сприяння 
відкриттю і функціонуванню 
нових шкіл, їх відділень, 
філіалів за наявності 
матеріально-технічної бази  

У м. Києві працює ДЮСШ  
(з них 58 – комунальних) 
Загальна кількість вихованців ДЮСШ 
становить 33 333 осіб, з якими працюють 1476 
тренерів-викладачів 
У звітному періоді відкриття нових шкіл, їх 
відділень, філіалів не здійснювалося 

од. 88 100,0 100,0  

187.  Проведення капітального 
ремонту спортивних споруд 
комунальної власності 
територіальної громади міста 
Києва 

Роботи не проводилися      

188.  Участь збірних команд міста 
з різних видів спорту в 
чемпіонатах, Кубках 
України, інших 
всеукраїнських, а також 
міжнародних спортивних 
змаганнях з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту 

Збірні команди міста взяли участь у  
чемпіонатах, Кубках України, інших 
всеукраїнських, а також міжнародних 
спортивних змаганнях з олімпійських та 
неолімпійських змаганнях з різних видів спорту 
Завойовано: 
- І місць 
- ІІ місць 
- ІІІ місць 

 
 
 
 

од. 
 

од. 
од. 
од. 

 
 
 
 

63 
 

112 
83 
126 

 
 
 
 

100,0 

 
 
 
 

101,0 

 

189.  Розвиток дитячо-юнацького Працює  ДЮСШ для дітей-інвалідів од. 3 100,0 100,0  
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
та резервного спорту в 
дитячо-юнацьких 
спортивних школах 
інвалідів; залучення до 
занять спортом більшої 
кількості дітей з обмеженими 
фізичними можливостями; 
проведення спортивної 
роботи та змагань серед 
дітей-інвалідів, підвищення 
їх морально-психологічного 
стану та реалізації своїх 
можливостей 

в яких займалися  дітей 466 

190.  Сприяння розвитку 
спортивних клубів, 
громадських організацій 
різних правових форм 
власності для забезпечення 
розвитку олімпійських та 
неолімпійських видів спорту  

В м. Києві діють та отримують фінансову 
підтримку з бюджету м. Києва: 
- спортивні клуби 
- громадські організації 

 
 

од. 
од. 

 
 
2 
13 

   

 
2.4. Забезпечення прозорості та відкритості управління процесами економічного і соціального розвитку міста 
 
191.  Подальша реалізація проекту 

«Відкритий бюджет»  
Проводилася робота з удосконалення системи 
«Відкритий бюджет» 

     

192.  Розробка форм і підготовка 
інструментів для збору та 
представлення інформації на 
інтернет-порталі 
«Київаудит» 

Протягом І кварталу 2016 року розроблено та 
впроваджено модуль для збору даних про 
досвід співпраці з контрагентами 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
 

193.  Публікація результатів 
внутрішніх аудитів на 
інтернет-порталі 
«Київаудит»  

На сайті Департаменту внутрішнього 
фінансового контролю та аудиту виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
kyivaudit.gov.ua у розділі «Результати аудитів» 
публікувалися висновки за результатами 
проведених аудитів 

     

194.  Організація можливості та 
контроль за оприлюдненням 
комунальними 
підприємствами, установами 
та організаціями інформації 
по проведеним процедурам 
закупівель  

Забезпечено можливість оприлюднення   
замовниками на сайті Департаменту 
внутрішнього фінансового контролю та аудиту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
kyivaudit.gov.ua у підрозділі «Пошук по 
процедурам конкурсниз закупівель» розділу 
«Інформація про підприємства, установи та 
організації» всіх документів щодо процедур 
закупівель, зокрема оголошень, протоколів, 
документацій, звітів тощо чим створено 
можливість контролю за витрачанням 
комунальними підприємствами, установами та 
організаціями коштів бюджету м. Києва 

     

195.  Здійснення контролю за 
оприлюдненням 
комунальними 
підприємствами, установами 
та організаціями своїх 
статутів, фінансової 
звітності, основної 
інформації про діяльність  

Для зареєстрованих користувачів сайту 
Департаменту внутрішнього фінансового 
контролю та аудиту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) (у тому числі 
комунальних підприємствам, установ та 
організацій) забезпечено можливість внесення в 
особистому «кабінеті» в розділі «Для 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
зареєстрованих користувачів» відповідної 
інформації 

196.  Удосконалення 
інформаційно-
консультативного 
забезпечення суб'єктів 
звернення 

Проводилася постійна робота з удосконалення 
інформаційно-консультативного забезпечення 

     

197.  Забезпечення участі 
громадськості в прийнятті 
рішень містобудівного 
розвитку та публічності 
презентацій проектів 
будівництва 

У приміщенні Департаменту містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адмінстрації) проведено 10 публічних заходів з 
обговорення плану зонування (зонінгу) 
центральної частини м. Києва.  
Проводилися громадські слухання розроблених 
детальних планів територій 

     

198.  Розробка і впровадження 
інноваційного проекту «Київ 
Смарт Сіті» та системи 
електронного врядування  

Протягом звітного періоду: 
- залучено 2 фахівців до проекту 
електронних послуг у сфері землекористування 
(за підтримки USAID); 
- залучено фахівця до проекту електронні 
закупівлі – розробка BI - модуля (за підтримки 
USAID); 
- розроблено розширений функціонал 
медичного порталу м. Києва; 
- проведено робочу зустріч щодо 
фінансування використання програми 
«Відкритий бюджет» як засобу моніторингу 
проекту «Urban development program» (за 
підтримки GIZ) 

     

199.  Створення он-лайн карти Протягом І кварталу 2016 року фахівцями      
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
паркувальних місць Департаменту транспортної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та 
КП «Київтранспарксервіс» розроблялася 
інтерактивна мапа розташування паркувальних 
майданчиків, закріплених за зазначеним 
комунальним підприємством, автогаражних 
кооперативів, автомобільних паркінгів в 
торгівельних та бізнес-центрах та інших 
автостоянок міста Києва 
Після наповнення зазначеного інформаційного 
ресурсу громадськість буде проінформовано 
через засоби масової інформації про його веб-
адресу 

200.  Створення 
комп’ютеризованої системи 
контролю паркувального 
простору  

До переліку завдань Комплексної міської 
цільової програми «Електронна столиця» на 
2015-2018 роки було включено проект 
«Створення програмно-апаратної платформи 
«Електронне паркування»». У рамках проекту 
планувалося створення, розгортання та 
супровід програмно-апаратної платформи з 
відкритими інтерфейсами обміну даними для 
забезпечення управління «електронним 
паркуванням» 

     

201.  Здійснення електронних 
консультацій заявників 

За січень-березень 2016 року через Офіційний 
веб-портал адміністративних послуг міста 
Києва надано електронних консультацій 

 
 

од. 

 
 

254 

   

202.  Моніторинг якості надання 
адміністративних послуг, у 
тому числі пряме 

Департаментом (Центром) надання 
адміністративних послуг виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
анкетування або опитування 
заявників; проведення 
консультацій з громадськими 
організаціями  

державної адміністрації) щотижнево та 
щомісячно здійснювався моніторинг якості 
роботи центрів надання адміністративних 
послуг міста Києва 
Опитування заявників здійснювалося шляхом 
анкетування через інформаційні кіоски, що 
встановлені в Департаменті (Центрі) надання 
адміністративних послуг виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 
Крім того, свої відгуки та пропозиції заявники 
могли залишати у відповідній книзі, яка 
знаходилася на ресепшені у кожному центрі 
надання адміністративних послуг міста Києва 

203.  Контроль якості надання 
комунальних послуг із 
залученням громадських 
активістів спільно з 
представниками 
монополістів та ЖЕКів 

Робота не проводилася      

204.  Подальше наповнення веб-
сторінки InvestInKyiv з 
метою розповсюдження 
серед широкого кола 
потенційних інвесторів 
інформації про привабливі 
інвестиційні проекти  

Постійно проводилася робота щодо 
інформаційного наповнення сторінок та 
редагування розділів тестової версії веб-
порталу InvestInKyiv 

     

205.  Оприлюднення інформації на 
Єдиному веб-порталі 
територіальної громади міста 

Перелік вільних нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які можуть бути передані в оренду, 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
Києва щодо переліку вільних 
приміщень комунальної 
власності, які пропонуються 
суб'єктам підприємницької 
діяльності для надання в 
оренду 

розміщений на офіційному інтернет-порталі 
Київської міської державної адміністрації  
Разом з тим, районні в місті Києві державні 
адміністрації розміщують на своїх офіційних 
веб-сайтах переліки об’єктів комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, 
що віднесені до сфери їх управління і можуть 
бути передані в оренду, з фотографіями таких 
об’єктів 

206.  Обговорення проектів 
регуляторних актів, 
врахування обґрунтованих 
пропозицій підприємців  

Відповідно до вимог Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» всі проекти 
регуляторних актів з аналізом регуляторного 
впливу та повідомленням про оприлюднення 
розміщуються на офіційному інтернет-порталі 
Київської міської державної адміністрації 
(http://kievcity.gov.ua) з метою одержання 
зауважень та пропозицій 
Протягом І кварталу 2016 року на офіційному 
інтернет-порталі оприлюднено 35 проектів 
регуляторних актів з відповідними аналізами 
регуляторного впливу та повідомленнями про 
оприлюднення, а саме проекти: 
- рішень Київської міської ради 
- розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

од. 
 
 
 

од. 
 
 

од. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 

30 
 
 
5 

   

207.  Регулярне проведення 
телефонних «гарячих ліній» з 
питань підприємництва  

У І кварталі 2016 року проведено телефонних 
гарячих ліній для підприємців, які зверталися за 
роз’ясненнями з питань державної реєстрації та 

од. 16    
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
припинення підприємницької діяльності, 
отримання документів дозвільного характеру, 
надання адміністративних послуг тощо 

208.  Залучення громадськості до 
формування дерегуляційних 
ініціатив  

Департамент промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) (далі - Департамент) співпрацює 
з регіональною радою підприємців в місті Києві 
Членам регіональної ради підприємців в місті 
Києві надавалася така інформацію: назва 
проекту регуляторного акта з посиланням на 
повний текст проекту; найменування 
структурного підрозділу виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), який розробив проект 
регуляторного акта; термін до якого 
приймаються розробником зауваження та 
пропозиції до проекту 
Протягом звітного періоду до Департаменту 
пропозицій щодо відміни або скорочення 
державного регулювання в певній галузі 
суспільних відносин, що відноситься до 
компетенції виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від членів регіональної ради 
підприємців в місті Києві не надходило 

     

209.  Створення та підтримка 
роботи мобільного додатка 
«Kyiv Mobile Guide» 

Робота не проводилася      

210.  Просування та модернізація Здійснювалася підготовка інформаційних      
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
київського туристичного 
порталу в Інтернеті  

матеріалів для наповнення київського 
туристичного порталу 

 
2.5. Охорона довкілля та безпека 
 
211.  Реконструкція та технічне 

переоснащення полігону 
твердих побутових відходів 
№ 5 в с. Підгірці 

Програмою на 2016 рік для продовження 
будівельних робіт передбачено,  
Роботи на об’єкті призупинені Департаментом 
фінансового контролю та аудиту виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) в зв’язку з 
перевіркою обсягів виконаних робіт  

 
тис. грн 

 
13000,0 

   

212.  Вивезення хлорвмістних 
токсичних відходів 

Станом на 01.04.2016 кошти на фінансування 
природоохоронних заходів у 2016 році не 
розподілені 

     

213.  Благоустрій території міста, 
розвиток зеленого 
господарства, охорона та 
збереження зелених 
насаджень 

Програмою на 2016 рік на реконструкцію 4 
парків міста передбачені кошти з бюджету 
м. Києва у сумі,  
а саме на: 
- Реконструкцію ІІ черги парку «Кіото» 
- Реконструкцію парку «Юність» 
- Реконструкцію та благоустрій парку 
«Орлятко» 
- Реконструкцію ІІ черги парку «Тельбін» 
 
Програмою на проведення у 2016 році робіт з 
капітального ремонту парків і скверів 
передбачені кошти міського бюджету у сумі  
Переліком об’єктів капітального ремонту 
парків і скверів у 2016 році передбачено 

 
 

тис. грн 
 

тис. грн 
тис. грн 

 
тис. грн 
тис. грн 

 
 
 

тис. грн 

 
 

8910,0 
 

2320,0 
1000,0 

 
1440,0 
4150,0 

 
 
 

44770,0 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
виконати капітальний ремонт у 36 скверах, 17 
парках та 7 бульварах 
У звітному періоді замовником здійснювалася 
робота із оформлення в установленому порядку 
документації для початку проведення робіт 

214.  Охорона, експлуатація, 
розвиток та благоустрій 
земель водного фонду  

Програмою на 2016 рік Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) за замовленням КП «Плесо» для 
виконання робіт з капітального ремонту 
елементів благоустрою та розчистки водойм 
передбачено,  
а саме для проведення робіт на зонах 
відпочинку та пляжах: Венеція, Вербне, 
Дитяча, Інвалідна, Наталка, Передмістна 
Слобідка, Пуща-Водиця, Райдуга, Троєщина, 
Молодіжна, Святошино, Центральна, 
Русанівського каналу, вулиці Закревського 
У звітному періоді проводилися обстеження, 
складалися акти обстежень і дефектні акти, 
розроблялася проектна документація для даних 
об’єктів та подавалася на проходження 
експертизи 
Крім того, для придбання спецiалiзованої 
технiки для утримання та обслуговування 
земель водного фонду Програмою на 2016 рік 
КП «Плесо» передбачено  

 
 
 
 
 
 
 

тис. грн 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

тис. грн 

 
 
 
 
 
 
 

9430,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1600,0 

   

215.  Охорона та раціональне 
використання водних 

Програмою на 2016 рік Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
ресурсів  середовища виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) за замовленням КП «Плесо» на 
вказані заходи передбачено,  
в тому числі на: 
- реконструкцію недобудованих очисних 
споруд зливових вод, ж/м Вигурiвщина-
Троєщина (ІІ черга) 
 
- регулювання рiвня води водойми озера 
Глинка з виконанням берегоукрiплення та 
благоустрою південної її частини 
У звітному періоді оформлювались дозвільні 
документи 
 
- благоустрiй та облаштування зони 
органiзованого вiдпочинку озера Тельбiн 
У звітному періоді доопрацьовано проектну 
документацію та подано на експертизу 
 
- будiвництво пiшохiдного мостового 
переходу через озеро Жандарка з розчисткою, 
благоустроєм та оздоровленням водойми у 2-у 
мiкрорайонi ж/м Позняки (озеро Жандарка) у 
Дарницькому районi м. Києва 

 
 
 

тис. грн 
 
 
 

тис. грн 
 
 
 

тис. грн 
 
 
 
 

тис. грн 
 
 
 
 
 
 
 

тис. грн 

 
 
 

7200,0 
 
 
 

1000,0 
 
 
 

4000,0 
 
 
 
 

1000,0 
 
 
 
 
 
 
 

1200,0 
216.  Збереження біологічного та 

ландшафтного різноманіття 
В 2016 році планується виконати: 
- реконструкцію 1-6 секцій павільйону 
«Примати»; 
- реконструкцію та розширення експозицій 
(вольєрів) копитного ряду; 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
- тезнічне переоснащення «Острову звірів»ї 
Протягом І кварталу 2016 року підготовлено 
технічні завдання, які будуть затверджені після 
розробки концепції Київського зоологічного 
парку або раніше, якщо не буде суперечити 
загальній концепції 

217.  Оптимізація системи 
поводження з тваринами у 
місті 

Продовжено виконання проекту за участі 
громадських організацій «Нова Країна» та 
«Forum допомоги тваринам UA Vet» із 
встановленням спеціальних зоологічних 
комплексів з роздачі одноразових пакетів для 
прибирання відходів життедіяльності тварин 

     

218.  Інженерний захист територій 
міста 

Програмою на 2016 рік для виконання робіт на 
11 зсувонебезбечних територіях передбачено,  
зокрема на: 
 
- Протизсувнi роботи на схилi озера Глинка в 
районi провулку Академiка Фiлатова у 
Печерському районi передбачено, 
в тому числі на проектні роботи 
ДП «Інститут «Київінжпроект» Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Науково-
виробичий проектний інститут «Київпроект» 
розроблено проектно-кошторисну 
документацію по стадії проектування «Проект» 
та «РД». Проектна документація подана на 
комплексну експертизу в 
ДП «Укрдержбудекспертизу». Отримано 
зауваження від експерта щодо проекту та 
кошторису. Завершується зняття зауважень 

 
тис. грн 

 
 
 
 

тис. грн 
тис. грн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
78775,3 

 
 
 
 

30000,0 
719,9 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
експертизи 
Триває узгодження з власникам земельних 
ділянок щодо виконання БМР на їх ділянках 
 
- Протизсувнi роботи на схилi Батиєвої гори 
на розi вулиць Локомотивної та Краснодонської 
і на розi вулиць Провiдницької та Радiсної 
передбачено на проектні роботи  
Проектна організація ТОВ «Київська проектна 
група» згідно укладеного договору і графіку 
завершила корегування розробленої проектно-
кошторисної документації відповідно до 
оновлених вихідних даних. Проводиться 
узгодження проектних рішень з інженерним 
відділом Департаменту містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації). Робочі проекти передано на 
експертизу 
 
- Протиаварійні роботи із укріплення  
зсувонебезпечного схилу Совської балки біля 
вул. Петра  Радченка у Солом’янському районі, 
передбачено на виконання будівельних робіт 
Підрядна організація - ТОВ «Основа» виконує 
підготовчі роботи з улаштування під’ їзних 
шляхів, перекладки електричного кабелю та 
підготовки будівельного майданчика. Укладено 
550 м2 бетонних плит. Виготовлюються 
арматурні каркаси КР-1 для улаштування 

 
 
 
 
 
 
 

тис. грн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тис. грн 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
підпірної стінки ПС-1 
 
- Укріплення схилу біля будівлі на 
вул. Нижньоюрківській, 53 у Подільському 
районі м. Києва, передбачено на виконання 
будівельних робіт 
Отримано експертний звіт 
ДП «Укрдержбудекспертиза» від 02.02.2016 
№28-0683-15-А. Розміщено оголошення 
№045099 ВДЗ №32 (17.02.2016) на веб порталі 
державних закупівель про відкриті торги 
 
- Комплекс протизсувних заходів для 
укріплення Дніпровського схилу біля 
Пішоходного мосту (2 зсувний цирк) у 
Печерському районі м. Києва для продовження 
робіт передбачено,  
в тому числі на проектні роботи 
Укладено договір з ПАТ «Проектний інститут 
«Укрспецтунельпроект» на перерахунок 
кошторисної документації у поточні ціни 
(стадія «Робочий проект»). Кошторисну 
документацію скореговано на залишок робіт 
 
- Протиаварійні роботи з влаштуванням 
підпірних стінок між будинками №5/1-А на 
вул. Трьохсвятительській та №10 на 
вул. Костьольній у Шевченківському районі 
передбачено на проектні роботи 
ТОВ «Онікс» і проектним інститутом 

 
 
 
 
 

тис. грн 
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тис. грн 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
«ГІПРОГРАЖДАН» виконана топозйомка та 
інженерно-геологічні вишукування. 
Виготовлено кадастровий план земельної 
ділянки. Укладено договір на проектні роботи з 
ТОВ «Київська проектна група». Проектно-
кошторисна документація розроблена. 
Документацію передано на експертизу 
 
- Протиаварiйнi роботи на схилi бiля садиб 
№№ 22, 24, 26 на вул. Адмiрала Ушакова у 
Голосiївському районi для виконання робіт 
передбачено 
Триває процес зняття проектним інститутом 
зауважень Замовника і узгодження проектно-
кошторисної документації з міськими 
службами 
 
- Протизсувнi роботи на схилах озера бiля 
садиби №7 Учбового провулку у 
Голосiївському районi для виконання робіт 
передбачено 
Триває зняття проектним інститутом зауважень 
Замовника і узгодження проектно-кошторисної 
документації з міськими службами 
 
- Протизсувнi роботи на схилах 
Мишоловської балки бiля садиби  № 154 по 
вул. Академiка Кащенка у Голосiївському 
районi для виконання робіт передбачено 
Триває зняття проектним інститутом зауважень 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
Замовника і узгодження проектно-кошторисної 
документації з міськими службами 
- Реконструкція (протиаварійні роботи) 
підпірних стінок на схилі біля будинку №14 на 
проспекті Червонозоряному (В. Лобоновського) 
у Солом’янському районі  для продовження 
робіт передбачено, 
в тому числі на проектні роботи 
За звітний період 2016 року виконано: 
- влаштування тимчасової підпірної стінки з 
фундаментних блоків та влаштування 
тимчасового пандуса для заїзду важкої техніки 
і забезпечення технологічної можливості 
виконання подальших робіт; 
- влаштування паль (105 шт.) з каркасом із 
двотавра (24,59 т) для забезпечення стійкості 
укосу та подальшого влаштування постійної 
підпірної стінки 

 
 
 
 
 
 

тис. грн 
тис. грн 

 
тис. грн 

 

 
 
 
 
 
 

17426,0 
1125,9 

 
98,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,1 

219.  Впорядкування розміщення 
тимчасових споруд у 
відповідності до Положення 
про розміщення тимчасових 
споруд у м. Києві 

За порушення Правил благоустрою міста та 
неналежне утримання об’єктів благоустрою 
міста (засмічення територій) станом на 
01.04.2016 КП «Київблагоустрій»: 
- складено протоколів про адміністративне 
правопорушення 
- видано приписів на усунення порушень 

 
 
 
 
 

шт. 
шт. 

 
 
 
 
 

689 
5098 

   

220.  Розвиток територіальної 
підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту 
міста Києва  

Розроблено проект міської цільової програми 
розвитку територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту міста 
Києва на 2016-2018 роки, який проходив 
погодження в установленому порядку 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
 
2.6. Міжнародне співробітництво, зовнішньоекономічна діяльність 
 
221.  Поглиблення 

співробітництва із 
зарубіжними містами та 
регіонами світу 

Ведеться робота з містами: Мюнхен, Лепциг 
(ФРН), Вільнюс (Литовська Республіка), Тулуза 
(Французька Республіка), Тампере 
(Фінляндська Республіка), Атланта (США), 
Торонто (Канада). 

     

222.  Проведення більше 100 
зустрічей з іноземними 
представниками та 
урядовцями 

У І кварталі 2016 року проведено зустрічі 
керівництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) з іноземними представниками та 
урядовцями, зокрема, 
Київського міського голови В. Кличка з: 
- віце-президентом США Джозефом 
Байденом щодо політичної ситуації в Україні; 
- Держсекретарем США Джоном Керрі 
стосвно зовнішньополітичних питань; 
- послом США в Україні Джеффрі Пайєттом, 
директором Департаменту планування політики 
Державного департаменту США Девідом 
Маккіном щодо боротьби з корупцією і 
впровадження ефективних реформ; 
- мером Єрусалима Ніром Баркатом щодо 
досвіду залучення високих технологій; 
- Федеральним міністром економічного 
розвитку і співробітництва Німеччини Гердом 
Мюллером щодо успішної співпраці, в т.ч. 
впровадження у Києві проекту відкритого 
бюджету; 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
- послом Франції в Україні Ізабель Дюмон 
щодо підготовки заходів у рамках фестивалю 
французької культури «Французька весна»; 
- мером Роттердама Ахмедом Абуталебом 
щодо ратифікації Угоди про асоціацію між 
Україною і ЄС;  
- міністром закордонних справ Норвегії 
Бьорге Бренде щодо співпраці;  
- міністром у справах Європи та 
регіональних відносин Баварії Беатою Мерк, 
федеральним міністром економічного розвитку 
і співробітництва Німеччини Гердо Мюллером 
щодо поглиблення співпраці;  
- заступником Міністра закордонних справ 
Норвегії Торе Хаттрем з питань впровадження 
енергоефективних заходів в Україні і Києві 
зокрема; 
- керуючим директором Міжнародної 
організації по боротьбі з корупцією Кобусом Де 
Швардтом щодо впровадження 
антикорупційних заходів в Україні тощо. 
Керівництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) з: 
- делегацією штату Керетаро (Мексиканські 
Сполучені Штати) на чолі з Хосе-Антоніо 
Пересом-Кабрерою – заступником міністра 
економіки штату з питань аналізу можливостей 
започаткування взаємних інвестиційних 
програм у промисловій та інфраструктурній 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
сферах;  
- Гинтаутасом Гайжаускасом - 
представником компанії “Axis Industries” з 
питань будівництва біокотельні у Пущі-Водиці; 
- Ульфом Бойо – старшим менеджером з 
інвестицій НЕФКО за участю Андреаса фон 
Бекерата – НіПП Королівства Швеція з питань 
будівництва сміттєпереробного заводу у 
м.Києві;  
- Лутцом Хорном-Хааке – директором Бюро 
«KFW» в Україні з питань будівництва 
дитячого садочка у м.Києві; 
- Шігекі Сумі – НіПП Японії з питань 
виконання зобов’язань по Кіотському 
протоколу – модернізація вагонів Київського 
метрополітену;  
- віце-губернатором регіону Базиліката 
Марчелло Пітелла щодо налагодження 
співпраці в гуманітарній та туристичнвй 
сферах; 
- аналітиками міжнародного рейтингового 
агентства «Standard & Poor’s» з питань 
підтримки кредитного рейтингу м.Києва;  
- Хорном-Хааке Лутцом – директором бюро 
«KFW» в Києві з питань реалізації проекту 
«Сприяння розвитку соціальної інфраструктури 
УФСІ V»; 
- експертами Генерального директорату з 
розвитку та співробітництва (EuropeAid) 
Європейської Комісії з питань оцінки проекту 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
ЄС «Угода мерів – Схід»; 
- Ренате Гехенбергер – керівником офісу 
міжнародного співробітництва муніципалітету 
м. Мюнхена з питань надання допомоги «CARS 
(КАРС)» Київська служба порятунку ; 
- генеральними директорами, топ-
менеджерами та представниками понад 100 
компаній-членів Американської торгівельної 
палати в Україні тощо 

223.  Проведення «Дня Європи» в 
Києві 

Проведення «Дня Європи» в Києві заплановане 
на 21 травня 2016 року 

     

224.  Проведення Київського 
економічного форуму 

Проведення заходу заплановано на ІІ півріччя 
2016 року 

     

225.  Забезпечення участі у 
міжнародних заходах 
економічного спрямування 

Взято участь у: 
- Всесвітньому економічному форумі 
(м. Давос-Клостерс (Швейцарська 
Конфедерація); 
- міжнародній конференції «Боротьба з 
бідністю і нерівністю задля подолання СНІДу: 
вирішення проблем ВІЛ, бідності і нерівності в 
містах» (офіс Світового банку, м. Вашингтон): 
- Міжнародній виставці нерухомості МІПІМ 
2016 (м. Канни, Франція) 

     

226.  Проведення семінарів-
практикумів із розвитку 
комунікаційних можливостей 
для промоції м. Києва та 
нового рівня промотування 
інвестиційних можливостей 
столиці  

У І кварталі 2016 року семінари-практикуми не 
проводилися 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
227.  Проведення та участь у 

роботі конференцій, круглих 
столів з метою використання 
зарубіжного досвіду в різних 
сферах міського 
господарства 

Проведено семінар «Консультування та 
підвищення кваліфікації в сфері 
енергоефективності м. Києва» за участю 
експертів з м.Мюнхена (ФРН).  
Керівництво виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) взяло участь у: 
- конференції з питань безпеки (м. Мюнхен, 
ФРН);  
- «Kyiv urban transport conference» (м.Київ);  
- Всеукраїнській семінар-нараді з 
керівниками регіональних служб щодо обміну 
досвідом та кращими практиками за підтримки 
Проекту ЄС «Підтримка політики 
регіонального розвитку в Україні» (м.Львів); 
- підсумковій зустрічі регіонального проекту 
міжнародної технічної допомоги ТРАСЕКА 
“Безпека дорожнього руху II” ( м.Тбілісі, 
Грузія); 
- 30-й сесії Конгресу місцевих і регіональних 
влад Ради Європи (м.Страсбург, Французька 
Республіка); 
- діловій зустрічі з представниками 
Європейського Конгресу Місцевого 
Самоврядування.(м.Краків (Республіка 
Польща) 

     

228.  Участь у програмах ЄС для 
асоційованих країн Нorizon 
2020, TAIEX, Twining  

Участь м. Києва в консорціумі з містами Ліон, 
Відень, Мюнхен, Софія, Сантьяго-де -
Компостела, Венеція та Йокогама: подана 
заявка на участь в грантовій програмі Горизонт 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
2020 з проектом «Smarter Together» на 
виклик SCC1 – Розумні міста та поселення 
(задоволено Європейсько Комісією, ведеться 
робота в рамках проекту) 
Участь м. Київ в консорціумі з містами Лідс, 
Патрас, Жиліна, Закінтос: подана заявка на 
участь у грантовій програмі Горизонт 2020 з 
проектом «SMART-ITEM» на виклик Large 
Scale Pilots - IoT-01-2016 (результат розгляду 
Європейською Комісією очікується наприкінці 
серпня 2016року) 

229.  Участь у програмі Агентства 
США з міжнародного 
розвитку (USAID)  

Взято участь у проведенні дослідження 
«Щорічна оцінка ділового клімату для малих та 
середніх підприємств в Україні», яка 
реалізується в рамках Програми USAID  
«Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) 
Київ визначено одним з пріоритетних регіонів 
для впровадження проекту USAID «Реформа 
ВІЛ-послуг у дії» 

     

230.  Проведення роботи з 
експертами міжнародних 
рейтингових агентств Forbes, 
European Cities and Region of 
the Future, World’s Most 
Competitive Cities 

Київ отримав нагороду у номінації «Найкраще 
європейське місто майбутнього» у конкурсі 
видання Foreign Direct Investment Magazine 
«Європейські міста і регіони майбутнього 2016-
2017» 

     

231.  Проведення консультативних 
семінарів щодо переходу на 
технічні стандарти ЄС та 
виходу на ринки країн 
Африки та Азіатсько-

Департаментом промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) розпочато роботу спільно з 
Торгово-промисловою палатою України щодо 
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№ п/п 
Основні заходи Програми на 

2016 рік 
Інформація про хід виконання Програми  

за січень-березень 2016 року 
Одиниця 
виміру 

Показники 
виконання 

% виконання 
показників до 
запланованого 

Темп 
росту/зниження 

у % до 
відповідного 

періоду 
2015 року 

Причини 
невиконання та 

заходи, які 
будуть вживатися 

з метою 
забезпечення 
виконання 

заходів Програми 
Тихоокеанського регіону для 
суб’єктів господарювання м. 
Києва 

проведення 27.04.2016 круглого столу «Київ-
2016: основні завдання та перспективи 
експортно-імпортних відносин столиці з 
країнами світу» в рамках проведення ІІ 
національного форуму з підтримки експорту 

232.  Розміщення інформації щодо 
інвестиційного клімату та 
потенціалу м. Києва у 
зарубіжних та вітчизняних 
друкованих/електронних 
виданнях 

Розміщено інформацію щодо інвестиційного та 
експортного потенціалів м. Києва на веб 
порталі «InvestinKyiv» 

     

 
 

Додатками до цього Звіту є: 
Додаток 1 «Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік в частині капітальних вкладень та 
капітального ремонту за рахунок коштів спеціального фонду міського та державного бюджетів за січень-березень 2016 року» на 4 арк. в 1 
прим. 
Додаток 2 «Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень за січень-березень 
2016 року» на 13 арк. в 1 прим. 
Додаток 3 «Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту за рахунок коштів 
спеціального фонду міського бюджету за січень - березень 2016 року» на 6 арк. в 1 прим. 
Додаток 4: Інформація про виконання показників реалізації завдань та заходів міських цільових програм за січень-березень 2016 року на 
3 арк. в 1 прим. 
 


