
ЗВІТ
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 2016 рік про виконанн

регіонального розвитку на період до 2020 року

Н а й м е н у в а н н я  зав д ан н я  
С т р а т е г ії

Н а й м е н у в а н 
н я  зах о д у

Дата
початку/ Проектне та  фінансове забезпечення виконання завдання

Індикатори результативності виконання 
завдання

Стан виконання 
завдання (з

Проблемні 
питання, їх

завер
шення
здій

снення
заходу

назва, дата та номер 
рішення про реалізацію 

програми (проекту) 
регіонального розвитку, 

що реалізується в рамках 
заходу

обсяг фінансування, 
передбачений 

програмою 
(проектом) 

регіонального 
розвитку, що 

реалізується в рамках 
заходу, тис. грн

фактично 
профінансований обсяг 

коштів за програмою 
(проектом) регіонального 

розвитку, що 
реалізується в рамках 

заходу, тис. ф н

порівняльною 
оцінкою 

фактично 
виконаного і 

запланованого)

вплив на 
виконання 
завдання (з 
поясненням 
причини їх 

виникнення та 
зазначенням 

механізму
тих, що 
діють 3 
початку 

виконання 
завдання

тих, що 
затверд
жені у 

звітному 
періоді

3
початку 
реаліза

ції 
програ

ми 
(на всю 
програ- 

му)

за звіт
ний 

період

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за
звітний
період

Наймену
вання

індикато
ра,

одиниця
виміру

Прогно
зоване 

значення 
індикатора 

(на 2016 
рік)

фактичне
значення

інди
катора

(за
звітний
період)

Від
хилен

ня
(+/-)

вирішення)
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II. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку
Виконання та фінансування завдань Стратегії під час реалізації державних цільових, галузевих та бюджетних програм

Виконання завдань, 
визначених у 
пункті 10 Плану заходів 
на 2015-2017 роки з 
реалізації Державної 
стратегії регіонального 
розвитку на період до 
2020 року:
5) розвиток
інтелектуального капіталу, 
у тому числі під час

5.1. Реалізація 
заходів
спеціалізованого

2016-
2018

Рішення 
{иївської 
міської ради

Зішення
київської
міської

2971,2
( в т .ч .
бюджет

921,9 
( в т. ч. 
бюджет

824,7 824,7 Кількість
охоплених

осіб

4000 6700 +2700 Перевиконано

реалізації Державної 
цільової соціальної 
програми підтримки сім ’ї 
до 2016 року, затвердженої 
постановою Кабінету

формування
«Інформаційно
гренінговий
центр
соціальної

від 11.02.2016 
№ 90/90 
<Про затвер
дження 
Міської

ради від
08.12.2016
№
546/1550
(Про

міста 
Києва -  
2647,7)

міста 
Києва -  
821,9)

Кількість
групових
заходів,

од.

3200 4704 +1504

М іністрів України від 
15 травня 2013 р. №  341

тоботи в 
територіальній 
громаді міста 
<иєва»

цільової 
програми 
<Діти. С ім’я. 
Столиця на

внесення 
змін до 
міської 
цільової

Кількість 
соціальних 
послуг, од.

37000 52863 +15863



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2016-2018 
роки»

програми 
«Діти. 
Сім’я. 
Столиця 
на 2016- 
2018 
зоки»

6) підвищення рівня 
інноваційної та 
інвестиційної 
спроможності регіонів, у 
тому числі під час 
реалізації Державної 
цільової науково-технічної 
програми розроблення і 
створення сенсорних 
наукоємних продуктів на 
2008 -2 0 1 7  роки, 
затвердженої постановою 
Кабінету М іністрів України 
від 5 грудня 2007 р. N  1395

5.1. Організація 
га проведення 
регіонального 
гтапу щорічного 
Всеукраїнського 
конкурсу якості 
продукції 
(товарів, робіт, 
послуг) -  
«100 кращих 
товарів 
України» у 
місті Києві

2015-
2018

Рішення 
Київської 
міської ради 
від 16.04.2015 
№ 409/1274 
«Про затверд
ження
Комплексної 
київської 
міської 
цільової 
програми 
сприяння 
зозвитку 
підприєм
ництва, 
промисловості 
га споживчого 
пінку на 2015- 
2018 роки»

Кількість
заходів,

од.

1 0 -1

Не виконано 
Г оловною 
конкурсною 
комісією не 
прийнято рішення 
щодо проведення у 
2016 році конкурсу 
па загальнодержав
ному рівні

Відсутність
фінансування

5.2. Організація 
га проведення 
конкурсу 
«Столичний 
стандарт якості» 
з рамках 
Програми 
«Київська 
якість»

630,0 
(в т. ч. 

бюджет 
міста 

Києва -  
360,0)

155,0 
(в т. ч. 

бюджет 
міста 

Києва- 
90,0)

Кількість
заходів,

од.

1 1 0 Виконано
У 2016 році
проведено конкурс
«Столичний
гтандарт якості».
Відбулося
нагородження
дипломами
«Столичний
стандарт якості»
га сертифікатами
їа системою
СЕКТЕХ
переможців
конкурсу

6.3. Проведення 
круглих столів 3 
фахівцями 
України та 
зарубіжних 
країн щодо 
питань виходу 
продукції 
київських 
підприємств на 
європейський 
зинок

90,0
(бюджет

міста
Києва)

50,0
(бюджет

міста
Києва)

25,0 
(бюджет 

міста Києва)

25,0
(бюджет

міста
Києва)

Кількість
заходів,

од.

1 1 0 Виконано 
Виконавчим 
зрганом Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) 
спільно з Торгово- 
промисловою 
палатою України 
проведено 
<руглий стіл 
«Київ-2016: 
зсновні завдання 
га перспективи 
експортно- 
імпортних 
відносин СТОЛИЦІ 3 

країнами світу» в 
замках

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

проведення 
[І національного 
форуму 3 
підтримки 
жспорту

5.4. Організація 
га проведення 
конкурсів 
«Кращий 
експортер року

270,0 
(в т. ч. 

бюджет 
міста 

Києва -  
160,0)

60,0 
(в т. ч. 

бюджет 
міста 

К и єва-  
30,0)

30,0 
(бюджет 

міста Києва)

30,0
(бюджет

міста
Києва)

Кількість
заходів,

од.

1 1 0 Виконано 
У 2016 році 
підведено 
підсумки конкурсу 
«Кращий' 
жспортер року».
За результатами 
зовнішньоеконо
мічної діяльності у 
2015 році було 
визначено 
переможцями 
14 підприємств- 
жспортерів (із 
11 учасника) у 
3 галузях 
промисловості. 
Переможці були 
відзначені 
дипломами та 
знаками "Кращий 
жспортер року" в 
замках
'І Національного 
форуму 3 
підтримки 
жспорту

7) розвиток 
підприємницького 
середовища та конкуренції 
на регіональних товарних 
ринках, у  тому числі під 
час реалізації галузевої 
програми реконструкції 
гідроелектростанцій і 
будівництва нових об’єктів 
гідроенергетики на період 
до 2020 року

7.1.Сприяння 
зпровадженню 
гнергозберіга- 
ючих технологій 
пляхом надання 

промисловим 
підприємствам 
консультативної 
та
інформативної 
підтримки, в т.ч. 
участі в 
проведенні 
презентацій, 
круглих столів 
га семінарів з 
питання 
впровадження 
енергозберіга
ючого 
обладнання

2015-
2018

Рішення 
Київської 
чіської ради 
зід 16.04.2015 
№ 409/1274 
«Про
затвердження 
<омплексної 
київської 
міської 
цільової 
програми 
сприяння 
юзвитку 
підприєм
ництва, 
промисловості 
га споживчого 
>инку на 2015- 
2018 роки»

Кількість
заходів,

од.

1 1 0 Зиконано
Підготовлено
перелік
енергозберігаючої 
продукції, яка 
виробляється 
промисловими 
підприємствами 
м. Києва. Перелік 
юзміщено на 
офіційному веб- 
порталі Київської 
міської державної 
адміністрації. 
Ззято участь у 
спільному 3 
Церженергоефек- 
гивності України 
юзширеному 
засіданні Комісії з 
розвитку 
знергетики та 
енергозбереження

з



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

УСПП на тему: 
«Енергоефектив- 
яість та
відновлювальна 
гнергетика: плани 
га ініціативи на 
2016 рік». 
Прийнято участь в 
організації 
конференції 
'Енергоефектив- 
ний університет" 
га семінару для 
промислових 
підприємств 3 
питань
підвищення рівня 
гфективності 
використання 
гнергоресурсів

8) раціональне 
використання природно- 
ресурсного потенціалу, 
збереження культурної 
спадщини та найцінніших 
природних територій

8.1 Проведення 
ремонтно- 
реставраційних 
робіт із
пристосуванням 
навул. М ала 
Житомирська, 
12-а, 1 2 -6 ,14-в, 
14-6 (міські 
задиби 
0 . Мурашка)

2016 Рішення 
Київської 
міської ради 
від 22.12.2015 
№ 60/60 "Про 
Програму 
гкономічного і 
гоціального 
розвитку 
м. Києва на 
2016 рік"

1499,0 1499,0 448,5 448,5 Кількість
об’єктів,

од.

4 4 0 Виконано 
частково 
Здійснено 
процедуру 
іакупівель на 
виконання 
Зудівельних робіт 
відповідно до 
іакону України 
«Про здійснення 
державних 
іакупівель»

Роботи будуть 
продовжені у 
2017 році

10) диверсифікація джерел 
енергопостачання та 
підвищення рівня 
енергоефективності в 
регіонах, у тому числі під 
час реалізації галузевої 
програми
енергоефективності та 
енергозбереження на 
період до 2017 року

Впровадження 
технологій 
геплозабезпе- 
чення 3
використанням 
альтернативних 
видів палива: 
10.1. Впровад
ження
когенераційних
гехнологій 3
використанням
альтернативних
видів палива на
зб ’єктах
комунальної
форми власності
у сфері
комунальної
теплоенергетики

2016-
2020 Рішення 

Київської 
міської ради 
від 17.03.2016 
№  232/232 
"Про
затвердження 
Комплексної 
цільової 
програми 
підвищення 
енергоефек
тивності та 
розвитку 
житлово- 
комунальної 
інфраструк
тури міста 
Києва на 
2016-2020 
роки»

Кількість
когенера-

ційних
установок,

од.

2 -2 Не виконано Відповідно до
Комплексної
цільової
програми
підвищення
гнергоефек-
гивності та
зозвитку
житлово-
комунальної
інфраструктури
міста
фінансування 
заходів 
передбачено з 
2017 року

10.2. Впровад
ження
гехнологій, що

Кількість
проектів,

од.

1 -1 Не виконано

4
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передбачають 
використання 
теплових 
насосів, 
електричного 
геплоаку мута
ційного обігріву 
га гарячого 
водопостачання
10.3.
Реконструкція 
котелень 3 
переведенням їх 
на використання 
відновлених 
джерел енергії 
га
альтернативних 
видів палива

Кількість
проектів,

од.

1 -1 Не виконано

14) створення умов для 
продуктивної праці 
населення

14.1. Сприяння
збереженню
існуючих
робочих місць та
розширенню
сфери
прикладання 
праці за рахунок 
створення нових 
робочих місць, в 
гому числі 
шляхом надання 
зоботодавцям 
компенсації 
єдиного 
соціального 
внеску, 
допомоги по 
частковому 
зезробітпо

2013-
2017

Рішення 
Київської 
міської ради 
від 08.10.2015 
№ 114/2017 
«Про внесення 
ЗМІН до 
рішення 
Київської 
міської ради 
від 02.10.2013 
№ 27/9615 
«Про
ствердж ення 
Програми 
зайнятості 
населення м. 
Києва на 
період до 2017 
року»

Чисель
ність 

прийнятих 
на роботу 

на створені 
нові робочі 

місця, 
осіб

67000 73044 
[січень -  
жовтень 

2016 
року)

+6044 Перевиконано Методикою 
моніторингу 
створення нових 
робочих місць, 
затвердженою 
наказом
Мінсоцполітики 
від 23.09.2013 
№ 611, не 
передбачено 
проведення 
моніторингу 
створення нових 
робочих місць 
по регіонам 
України в 
розрізі видів 
економічної 
діяльності, у 
гому числі за 
захунок малого 
підприємництва. 
Це обмежує 
інформованість 
держави та 
зегіонів про 
процеси, які 
відбуваються у 
цій сфері та  не 
сприяє 
прийняттю 
ефективних 
управлінських 
рішень

15) створення умов для 
розв’язання нагальннх

15.1. Проведен
ня роботи 3

2016 Стаття 7 
Закону

- - Кількість
облікова-

156666 У стадії виконання 
У 2016 році

5
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проблем переселенців зозв’язання
нагальних
проблем
переселенців

України «Про
забезпечення
прав і свобод
внутрішньо
переміщених
осіб»

них 
внутріш

ньо 
перемі

щене осіб, 
осіб

проведено:
• 4 міські круглі 
:толи, які 
зрганізовані за 
ініціативи 
Департаменту 
гоціальної політики 
шконавчого органу 
Київської міської 
зади (Київської 
міської державної 
адміністрації) 
т іл ь н о  з 
представниками 
громадського 
гектора з числа 
внутрішньо 
переміщених осіб 
(далі - ВПО) 
стосовно надання 
пропозицій та 
алгоритмів щодо 
вирішення 
першочергових 
питань організації 
життєдіяльності 
ЗПО;
■1 нарада щодо 
вирішення 
житлових питань 
ВПО.
У липні 2016 року 
відбувся круглий 
гтіл за підтримки 
УВКБО О Н  з 
представниками 
громадських 
зрганізацій, які 
надають соціальні 
послуги ВПО

17) модернізація системи 
освіти

17.1.Реалізація 
проекту 
«Сучасний 
кабінет з 
природничих 
дисциплін для 
загальноосвіт
нього
навчального
закладу»

2016 Рішення 
Київської 
міської ради 
від 22.12.2015 
№ 61/61 "Про 
бюджет міста 
Києва на 2016 
рік"

9500,0 9500,0 9198,8 9198,8 Кількість
навчаль

них
кабінетів,

од.

ЗО 33 +3 Виконано
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18) створення умов для 
формування здорового 
населення, у тому числі під 
час реалізації:
- Загальнодержавної 

ц ільової соціальної 
програми протидії ВІЛ- 
інфекції/СНІДу на 2014- 
2018 роки;
- галузевої програми 
стандартизації медичної 
допомоги на період до 
2020 року

18.1. Реалізація
стратегічної
ініціативи
«Здоровий
киянин»:
«Молодіжне
таборування»:
створення
постійно
діючого
осередку
неформальної
зсвіти для
молоді з метою
пропаганди
здорового
способу життя
та активного
відпочинку

2011-
2025

Рішення 
Київської 
міської ради 
від 15.12.2011 
N° 824/7060 
'Про
затвердження 
Стратегії 
зозвитку міста 
Києва до 2025 
року"

Кількість
молоді,

охопленої
заходами,

осіб

200 200 0 Виконано

19) соціокультурний 
розвиток

19.1.Реалізація 
проекту
«Реставрація та 
реабілітація з 
технічним 
переоснащенням

зеконструкцією
прибудови
театрально-
видовищного
закладу
культури
«Київський
національний
академічний
театр оперети»
'1 черга)

2016 Рішення 
Київської 
міської ради 
від 22.12.2015 
№ 60/60 "Про 
Програму 
гкономічного і 
соціального 
розвитку 
м. Києва на 
2016 рік"

25800,0 25800,0 25800,0 25800,0 Кількість
об’єктів,

од.

1 1 0 Виконано

20) надання якісних послуг 
транспорту та зв ’язку, у 
тому числі під час 
реалізації Державної 
цільової програми розвитку 
міського
електротранспорту на 
період до 2017 року, 
затвердженої постановою 
Кабінету М іністрів України 
від 29 грудня 2006 р.
№  1855

20.1. Забезпе
чення
стабільного
функціонування
подальшого
зозвитку
міського
електротран
спорту

2016

2016-
2018

Рішення 
Київської 
міської ради 
від 22.12.2015 
№ 60/60 «Про 
Програму 
гкономічного і 
соціального 
зозвитку м. 
Києва на 
2016 рік» (зі 
імінами) 
Розпорядження 
зиконавчого

Рішення 
Київської 
міської 
зади від 
22.12.2015 
№ 60/60 
«Про 
Програму 
економіч
ного і 
соціаль
ного 
зозвитку 
м. Києва

442677,3 442677,3 442677,3 442677,3 Кількість
трамвай

них
вагонів,

од.

11 11 Виконано
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

зргану
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
зід 03.12.2015
N° 1176
«Про
схвалення 
Комплексної 
міської 
цільової 
програми 
розвитку 
транспортної 
інфраструк
тури на 2016 - 
2018 роки»

па 2016 
рік» (зі 
змінами)

25292,5 25292,5 25292,5 25292,5 Кількість
тролей

бусів,
од.

28 5 -23 Виконано частково Придбано 5 
тролейбусів 
відповідно до 
бюджетних 
призначень на 
2016 рік

2007-
2016

Кредитна 
угода з 
Європей
ським банком 
зеконструкції і 
зозвитку від 
17.08.2007

1314001,3
(кредит
ЄБРР)1

216834,6
(кредит
ЄБРР)1

1314001,3
(кредит
ЄБРР)1

216834,6
(кредит
ЄБРР)1

Кількість
тролей

бусів,
од.

21 21 0 Виконано

21) надання якісних 
житлово-комунальних 
послуг, забезпечення 
житлом, у  тому числі під 
час реалізації:
- Загальнодержавної 
цільової програми «Питна 
вода України» на 2011 -  
2020 роки;

Надання якісних 
житлово- 
комунальних 
послуг, 
забезпечення 
житлом, у тому 
числі під час 
реалізації:
21.1. Загально
державної 
цільової 
програми 
«Питна вода 
України» на 
2011-2020 роки

2011-
2020

Рішення 
Київської 
міської ради від 
04.11.2010 
N 220/5032 
«Про
затвердження 
цільової 
програми 
«Питна вода 
міста Києва на 
2 0 1 1 -2 0 2 0  
зоки»

7827000,0 
(в т. ч. 

бюджет 
міста 

К и єва-  
2486990,0)

489190,0 
(в т. ч. 

бюджет 
міста 

К и єва-  
138584,0)

Середній 
показник 

аварійнос
ті на 

окремих 
водогонах 
(аварій/рік 
на 100 км 
трубопро

водів)

52 128 -76 Не виконано Відсутність
фінансування

- Державної цільової 
соціально-економічної 
програми будівництва 
(придбання) доступного 
ж итла на 2010 -2 0 1 7  роки, 
затвердженої постановою 
Кабінету М іністрів України 
від 11 листопада 2009 р.
N  1249

22.2. Державної
цільової
гоціально-
ж ономічної
програми
будівництва
(придбання)
доступного
житла на 2 0 1 0 -
2017 роки,
затвердженої
постановою
Кабінету

2010-
2017

Зішення 
київської 
міської ради 
від 16.09.2010 
№ 30/4842 
'Про затверд
ження 
Програми 
будівництва 
(придбання) 
доступного 
житла у 
м. Києві на

13840200,0 
(в т. ч. 

бюджет 
міста 

Києва- 
1247800,0)

2147300,0 
(в т. ч. 

бюджет 
міста 

Києва -  
190000,0)

855114,8 
(в т. ч. 

бюджет 
міста Киева- 

234819,0)

%
освоєння
виділених

коштів

100 0 -100 гіе виконано Відсутність
фінансування
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Міністрів 
України від 
11 листопада 
2009 р. N 1249

2010-2017
юки"

- Державної програми 
забезпечення молоді 
житлом на 2013 -2 0 1 7  
роки, затвердженої 
постановою Кабінету 
М іністрів України від 
24 жовтня 2012 р. N  967

22.3. Державної 
програми 
забезпечення 
молоді житлом 
на 2 0 1 3 -  
2017 роки, 
затвердженої 
постановою 
Кабінету 
УІіністрів 
України від 
24 жовтня 
2012 р. N 967

2004-
2017

Рішення 
■Сиївської 
міської ради 
зід 18.11.2004
року
М 570/1980 
«Про
ствердж ення 
Положення 
про порядок 
фінансово- 
кредитної 
підтримки 
молодих сімей 
га одиноких 
молодих 
■ромадян на 
будівництво 
(рекон
струкцію) 
житла в місті 
Києві»

125641,72 37500,0 97554,12 24094,4 %
укладених 
кредитних 
договорів, 
які знахо
дяться на 

обслугову
ванні (на 

кінець 
звітного 
періоду)

100 100 0 Зиконано
частково

У зв ’язку 3
відсутністю
асигнувань на
фінансування
Зудівництва
житла для
молоді на
сьогодні
здійснюється
пише
обслуговування 
поговорів, 
укладених у 
2005-2008 роках

22) створення умов для 
зміцнення зв'язків між 
регіонами та громадами

22.1. Організація 
га участь у 
виставкових 
заходах в 
Україні

2016-
2018

Рішення 
Київської 
міської ради 
від 11.02.2016 
№ 91/91 "Про 
затвердження

9300,0 
(в т.ч. 

бюджет 
міста 

Києва - 
7800,0)

3100,0 (в 
т.ч. 

бюджет 
міста 

Києва -  
2600,0)

94,0 94,0 од. 2 2 0 Виконано

22.2. Організація 
рекламно- 
інформаційних 
гурів для 
представників 
гуристичної 
галузі та засобів 
масової
інформації до 
міста Києва

Міської 
цільової 
програми 
розвитку 
гуризму в м. 
Києві на 2016- 
2018 роки"

2100,0 
(в т. ч. 

бюджет 
міста 

К иєва-  
1500,0)

700,0 
( в т. ч. 
бюджет 

міста 
К иєва- 
500,0)

497,8 497,8 од. 8 6 -2 Виконано У зв’язку зі 
змінами до 
Паспорту 
бюджетної 
програми по 
КФК 180410 
відкореговано 
планову 
кількість 
рекламно- 
інформаційних 
гурів на 2016 рік 
(з 8 од. до 6 од.)

22.3. Підготовка 
га видання 
інформаційно- 
рекламної 
продукції

6750,0 (в 
т.ч. 

бюджет 
міста 

К иєва-  
6000,0)

2250,0 (в 
т.ч. 

бюджет 
міста 

Києва -  
2000,0)

491,1 491,1 % 100 26,7 -73,3 Виконано
частково

1 кредитні кошти ЄБРР перераховано у національну валюту відповідно до курсу НБУ станом на 30.12.2016 -  28,422604 грн
2 інформація про планові та фактичні обсяги асигнувань на реалізацію програм з початку виконання завдання надаються з 2013 року


