
       

 

 

Звіт за 2017 рік 

з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
 

Розділ I. Індикатори Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
 

№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

1 Загальний Валовий регіональний 

продукт на мешканця 

тис.євро/ 

мешканця 

9,4 7,01 середній Девальвація гривні 

2 Загальний Рейтинг WB DoingBusiness позиція у 

рейтингу 

<30 762 низький За рейтингом «Започаткування бізнесу» 

м. Київ просів на 32 пункти (52 місце).  

Основними проблемами для бізнесу 

залишаються: підключення до електромереж, 

ведення транскордонної торгівлі, 

недосконала процедура банкрутства, 

реєстрації бізнесу та власності, 

врегулювання неплатоспроможності 

3 Загальний Розрахунковий індекс 

комфорту життя у м. Києві 

індекс 139 123 середній  

4 Загальний Рейтинг EIU 

GlobalLiveabilityRanking 

позиція у 

рейтингу 

<80 1313 низький 1. Економічна нестабільність; 

2. Продовження конфлікту в зоні проведення 

антитерористичної операції 

 

5 Загальний Мешканці міста, що 

пишаються Києвом 

% 65 75 високий  

 

 

 

 

6 Загальний Рейтинг EuromonitorTop 

100 CityDestinationsRanking 

позиція у 

рейтингу 

 

<70 >100 низький  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

7 Промисловість 

та розвиток 

підприємництва 

Індекс промислової 

продукції міста Києва 

% >7 -4,9 низький Падіння обсягів промислового виробництва у 

2017р. пов’язано переважно за рахунок 

зменшення виробництва продукції 

переробної промисловості на 5,8% 8 Промисловість 

та розвиток 

підприємництва 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції у 

розрахунку на одного 

мешканця 

тис.грн/ 

мешканця 

91 59,3 середній 

9 Промисловість 

та розвиток 

підприємництва 

Питома вага підприємств, 

що займалися інноваціями 

% 24 17,34 низький У звʼязку зі змінами в організації та 

проведенні державного статистичного 

спостереження щодо інноваційної діяльності 

промислового підприємства безпосереднє 

порівняння даних за 2015 рік з аналогічними 

даними попередніх років є некоректним 

10 Промисловість 

та розвиток 

підприємництва 

Частка малих підприємств 

в обсязі реалізованої 

продукції (товарах, 

послугах) міста 

% 25 15,65 середній  

11 Промисловість 

та розвиток 

підприємництва 

Частка країн ЄС в 

структурі експорту товарів 

і послуг міста Києва 

% 40 40,66 високий  

12 Промисловість 

та розвиток 

підприємництва 

Частка працівників, 

зайнятих на малих 

підприємствах, до 

загальної кількості 

зайнятих працівників у 

місті Києві 

 

% 30 23,05 середній  

 

13 Промисловість 

та розвиток 

підприємництва 

Динаміка реального 

роздрібного товарообороту 

підприємств на душу 

населення (у цінах 

% >6 -7 -  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

попереднього року)  

14 Промисловість 

та розвиток 

підприємництва 

Динаміка реальних доходів 

місцевого бюджету від 

податків, сплачених 

промисловими 

підприємствами м. Києва (у 

цінах попереднього року) 

% >0,0 -27,86 низький Падіння обсягів промислового  

виробництва у 2017р. переважно за рахунок 

зменшення виробництва продукції 

переробної промисловості на 5,8% 

 

 

15 Промисловість 

та розвиток 

підприємництва 

Динаміка реальних доходів 

місцевого бюджету від 

податку на прибуток 

підприємств (у цінах 

попереднього року) 

% >0 -26,26 

 

низький Механізми вирішення: 

- підтримка вітчизняного товаровиробника 

- розвиток кластерів 

 

 

16 Промисловість 

та розвиток 

підприємництва 

Динаміка реальних доходів 

місцевого бюджету від 

єдиного податку (у цінах 

попереднього року) 

% >0 44,76 високий  

 

 

 

17 Інвестиції Капітальні інвестиції на рік тис.грн/ 

мешканця 

49 26,76 середній Повільні темпи зростання показників 

інвестиційної діяльності викликані 

наслідками загальної в країні соціально- 

економічної та політичної кризи попередніх 

років 

18 Інвестиції Кумулятивні ПІІ тис.дол. США/ 

мешканця 

12 8,16 низький 

19 Інвестиції Кредитний рейтинг міста за 

шкалою рейтингового 

агентства S&P (не нижче) 

 

кредитний 

рейтинг 

BBB В-(прогноз 

стабільний) 

середній  

20 Інвестиції Створення публічного 

реєстру інвестиційних 

проектів м. Києва 

так/ні так так високий  

21 Інвестиції Співвідношення кількості 

підписаних інвестиційних 

договорів до кількості 

% 15 9 середній  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

заповнених анкет 

інвесторів (через єдиний 

інвестиційний портал 

КМДА) 

22 Інвестиції Співвідношення кількості 

укладених інвестиційних 

договорів до кількості 

інвестиційних проектів, 

включених до переліку 

об'єктів, що потребують 

залучення інвестицій 

% 40 20 низький 1. Відсутність затвердженої містобудівної 

документації з інвестиційних проектів з 

високою стадією готовності 

2. Скасування результатів конкурсів у 

зв’язку з висуванням переможцем 

неприйнятних умов підписання 

інвестиційного договору 

3. Недотримання суб’єктами погодження 

проектів рішень Київради / розпоряджень 

КМДА щодо погодження реалізації 

інвестиційних проектів визначених 

регламентом строків 

4. Не згода громадськості щодо реалізації 

окремих інвестиційних проектів 

 

23 Інвестиції Співвідношення кількості 

інвестиційних проектів, 

включених до переліку 

об'єктів, що потребують 

залучення інвестицій, до 

кількості заповнених анкет 

ініціаторів 

% 18 44,4 високий  

24 Ринок праці Рівень безробіття 

населення у віці 15–70 

років (за методологією 

МОП) 

% 5,5 6,78 низький 1. Невисокі темпи зростання економіки 

2 Слабкий попит на вітчизняну продукцію 

3.Скорочення штатів працівників 

4.Наплив внутрішніх трудових мігрантів 

5.Невідповідність професійно-кваліфіко-
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

ваного складу безробітних, які перебувають 

на обліку, заявленим вакансіям тощо 

25 Ринок праці Навантаження на одне 

вільне робоче місце 

(вакантну посаду) на кінець 

звітного періоду 

зареєстро-

ванихбізробіт-

них/ 

вакантну 

посаду 

2,0 1,4 високий  

26 Ринок праці Середня тривалість пошуку 

роботи безробітними (за 

методологією МОП) 

місяців 8 105 середній  

27 Ринок праці Рівень офіційної 

середньомісячної 

заробітної плати в м. Києві 

(у розрахунку на одного 

штатного працівника) 

євро/ 

місяць 

>550 371,19 низький Основною причиною невиконання є значне 

зростання курсу валют 

 

28 Ринок праці Працевлаштування 

зареєстрованих 

безробітних 

(середньозважений за 

місяцями) 

 

 

% до кількості 

громадян, які 

мали статус 

безробітного 

6 710 високий  

29 Ринок праці Частка безробітної молоді 

у віці до 35 років від 

загальної кількості 

зареєстрованих 

безробітних (станом на 

кінець року) 

% 35 34,5 високий  

30 Ринок праці Динаміка реальних доходів 

місцевого бюджету від 

ПДФО (у цінах 

% >0 4,9 високий  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

попереднього року) 

31 Розбудова міста 

і земельні 

відносини 

Динаміка реальних доходів 

місцевого бюджету від 

сплати податку на 

нерухоме майно (у цінах 

попереднього року) 

% >0 24,8 високий  

32 Розбудова міста 

і земельні 

відносини 

Затверджений новий 

Генеральний план міста 

так/ні так ні середній Новий Генеральний план розвитку міста 

Києва та його приміської зони розроблений 

на 90%.  

У 2017 році опрацьовувались матеріали для 

передачі до Міністерства культури України 

на затвердження історико- архітектурного 

опорного плану, який є його складовою.  

За  результатами планується доопрацювання 

Генерального плану та передача на 

затвердження Київській міській раді 

33 Розбудова міста 

і земельні 

відносини 

Позиція у рейтингу WB 

DoingBusiness за 

категорією «Отримання 

дозволів на будівництво» 

позиція у 

рейтингу 

<80 35 високий  

34 Розбудова міста 

і земельні 

відносини 

Динаміка реальних доходів 

місцевого бюджету від 

плати за землю (у цінах 

попереднього року) 

% >0 -2 середній Причини недоотримання коштів від плати за 

землю: 

1. Зміна процедури проведення розрахунку 

нормативної грошової оцінки окремої 

земельної ділянки 

2. Відсутність рішень КМР про передачу 

земельних ділянок в оренду 

3. Відсутність дієвого контролю за сплатою 

орендної плати 
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

35 Розбудова міста 

і земельні 

відносини 

Кількість об'єктів 

будівництва, що 

порушують містобудівне, 

земельне або будівельне 

законодавство 

одиниць 0 166 низький  

36 Розбудова міста 

і земельні 

відносини 

Частка площі земель міста, 

які були охоплені 

інвентаризацією та внесені 

до міського земельного 

кадастру (у загальній 

площі земель міста) 

 

% 100 87,3 середній  

37 Розбудова міста 

і земельні 

відносини 

Площа земельних ділянок 

м. Києва, зайнятих із 

порушенням законодавства 

га 0,0 4,3 середній Відсутність адміністративної 

відповідальності за вчинення порушень 

законодавства 

38 Розбудова міста 

і земельні 

відносини 

Кількість договорів оренди 

земельних ділянок, за 

якими розмір орендної 

плати менше 3% від 

нормативної грошової 

оцінки (станом на кінець 

року) 

одиниць 780 1021 середній  

39 Розбудова міста 

і земельні 

відносини 

Відношення суми 

заборгованості зі сплати 

орендної плати за земельні 

ділянки (станом на кінець 

звітного періоду) до суми 

фактично сплаченої 

орендної плати за земельні 

ділянки (протягом звітного 

періоду) 

% <12,0 18 низький Відповідно до Податкового кодексу України 

органами стягнення податкового боргу є 

виключно контролюючі органи, уповнова-

жені здійснювати заходи щодо забезпечення 

погашення податкового  боргу, а також 

державні виконавці в межах своїх 

повноважень. 

Необхідно вживання більш ефективних 

заходів для зменшення податкового боргу до 
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

40 Розбудова міста 

і земельні 

відносини 

Відношення суми 

заборгованості зі сплати 

земельного податку 

(станом на кінець звітного 

періоду) до суми фактично 

сплаченого земельного 

податку (протягом звітного 

періоду) 

% <16,0 18 середній бюджету міста Києва, в т.ч. підготовка та 

подання документів до судових органів з 

метою його стягнення 

41 Розбудова міста 

і земельні 

відносини 

Відношення суми 

заборгованості по сплаті 

пайової участі (внесків на 

розвиток соціальної та 

інженерно-транспортної 

інфраструктури міста 

Києва та за договорами 

компенсації за інженерну 

підготовку території згідно 

з укладеними договорами 

(станом на кінець звітного 

періоду) до суми фактично 

сплаченої пайової участі 

(внесків) на розвиток 

соціальної та інженерно-

транспортної 

інфраструктури міста 

Києва та за договорами 

компенсації за інженерну 

підготовку території згідно 

з укладеними договорами 

(протягом звітного 

періоду) без урахування 

% <100 288 низький Проблемні питання: 

- Припинення будівництва внаслідок втрати 

права користування земельною ділянкою 

- Консервація об’єктів будівництва 
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

інфляції та пені 

42 Розбудова міста 

і земельні 

відносини 

Виконання вимог 

ЮНЕСКО щодо 

дотримання режимів 

забудови в буферній зоні 

Софії Київської та Києво-

Печерської Лаври 

так/ні так ні низький Неотримання суб'єктами містобудування 

документів, необхідних для проведення 

будівельних робіт на об'єктах будівництва, 

які належать до об'єктів зі значними (ССЗ) 

наслідками 

43 Туризм Кількість в'їзних 

відвідувачів 

млн осіб/рік 2,2 2,2 високий  

44 Туризм Середня тривалість 

перебування туристів 

днів 2,4 2,1211 високий  

45 Туризм Загальна позиція міста у 

рейтингу 

NumbeoSafetyIndex 

позиція у 

рейтингу 

<100 123 середній  

46 Туризм Динаміка реальних доходів 

місцевого бюджету від 

туристичного збору (у 

цінах попереднього року) 

% >0 7,5 високий  

47 Туризм Проведення систематичних 

щорічних маркетингових 

та аналітичних досліджень 

в сфері туризму 

так/ні так так високий  

48 Туризм Середньорічне 

завантаження номерного 

фонду КЗР (юридичні 

особи) 

% 45 40 високий  

49 Туризм Кількість унікальних 

відвідувачів туристичного 

порталу міста 

тис. відвіду-

вачів/рік 

130 32,77 низький  

50 Туризм Частка доходів від туризму 

в ВРП міста Києва 

% >1,0 2,5511 високий  



10 

 

№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

51 Туризм Кількість міжнародних 

інформаційних компаній / 

заходів, проведених з 

метою просування 

туристичного потенціалу 

міста 

одиниць/ 

рік 

18 23 високий  

52 Туризм Кількість місць у 

колективних засобах 

розміщування 

тис. одиниць 23,0 22,811 високий  

53 Туризм Кількість завантажень 

мобільного додатка 

«KyivCityGuide» на 

персональні пристрої 

(після створення) 

 

 

тис. одиниць 10 4,8 середній  

54 Житлово-

комунальне 

господарство 

Ступінь зношеності 

кабельних ліній 0.4-110 кВ 

% <40 52,6 середній  

55 Житлово-

комунальне 

господарство 

Ступінь зношеності 

теплових мереж 

% <40 69,45 середній  

56 Житлово-

комунальне 

господарство 

Ступінь зношеності 

Деснянської і Дніпровської 

водозабірних станцій 

% <45 90,1 низький Недостатність фінансування 

57 Житлово-

комунальне 

господарство 

Ступінь зношеності 

водопровідних мереж 

% <45 79,8 низький Недостатність фінансування 

58 Житлово-

комунальне 

господарство 

Ступінь зношеності 

каналізаційних мереж 

% <40 73,5 низький Недостатність фінансування 
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

59 Житлово-

комунальне 

господарство 

Загальне споживання 

(корисний відпуск) 

електроенергії містом 

тис. кВт* год/ 

мешканця 

2,7 2,2 високий  

60 Житлово-

комунальне 

господарство 

Загальне споживання 

(корисний відпуск) тепла 

містом 

Гкал/ 

мешканця 

2,9 2,4 високий  

61 Житлово-

комунальне 

господарство 

Загальне споживання води 

містом 

м3/ мешканця 65 65,7 високий  

62 Житлово-

комунальне 

господарство 

Оцінка якості надання 

комунальних послуг 

мешканцями міста Києва 

 

 

бали (1-5) 3,0 3,75 високий  

63 Житлово-

комунальне 

господарство 

Відсоток ОСББ у 

багатоквартирному 

житловому фонді 

% 25,0 10,4 низький Недосконалість нормативно-правової бази 

щодо створення ОСББ, передачі на баланс 

ОСББ майна 

64 Житлово-

комунальне 

господарство 

Кількість ветхих та 

аварійних об'єктів 

житлового фонду міста 

Києва (без урахування 

приватного сектора) 

станом на початок звітного 

періоду 

одиниць 50 101 низький Не визначено процедуру відселення з ветхих 

та аварійних об'єктів житлового фонду 

м. Києва 

 

65 Житлово-

комунальне 

господарство 

Частка ліфтів, що 

експлуатуються більше 25 

років 

% <15 46,4 низький Обсяг фінансування робіт є недостатнім  

66 Житлово-

комунальне 

господарство 

Частка диспетчеризованих 

ліфтів 

% 86 79,6 середній  

67 Житлово- Частка втрат води від % 10 20,89 низький Недостатність фінансування 
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

комунальне 

господарство 

подачі в мережу 

68 Житлово-

комунальне 

господарство 

Частка центральних 

теплових пунктів, термін 

експлуатації яких 

перевищує 25 років 

% <40 84,45 низький Недостатність фінансування 

69 Житлово-

комунальне 

господарство 

Зношеність підстанцій 110; 

35 кВ 

% <40 78,5 низький Недостатність фінансування. 

70 Житлово-

комунальне 

господарство 

Зношеність електричних 

трансформаторних 

підстанцій 10 кВ 

% <40 64,6 середній Недостатність фінансування. 

71 Житлово-

комунальне 

господарство 

Споживання електроенергії 

комунально-побутовими 

споживачами міста Києва 

 

млн кВт* год 2055 2480,3 низький  

72 Житлово-

комунальне 

господарство 

Середня кількість 

відключень електроенергії 

на одного споживача 

впродовж року 

одиниць 1,6 1,6 високий  

73 Житлово-

комунальне 

господарство 

Середня тривалість 

відключень електроенергії 

годин 2,7 2,63 високий  

74 Житлово-

комунальне 

господарство 

Рівень оснащеності 

житлового фонду 

приладами обліку 

 

% 89,0 81,4 високий  

75 Житлово-

комунальне 

господарство 

Рівень оснащеності 

житлового фонду 

індивідуальними 

тепловими пунктами 

% 34,3 28,3 середній  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

76 Житлово-

комунальне 

господарство 

Споживання теплової 

енергії бюджетними 

установами та 

організаціями міста Києва 

тис. Гкал 964 1052,1 низький  

77 Житлово-

комунальне 

господарство 

Рівень оснащеності 

бюджетних установ та 

організацій міста Києва 

системами регулювання 

споживання тепла 

 

% 96 95,5 високий  

78 Житлово-

комунальне 

господарство 

Частка житлового фонду, 

що знаходиться на 

обслуговуванні приватних 

житлово-експлуатаційних 

організацій 

% 30,0 20,89 середній  

79 Житлово-

комунальне 

господарство 

Середня тривалість 

надання послуг 

Комунальним концерном 

«Центр комунального 

сервісу» (з моменту 

реєстрації споживача в 

електронній черзі) 

хвилин 10 _12 _  

80 Транспорт та 

міська 

мобільність 

Частка населення, що 

витрачає не більше 45 

хвилин на реалізацію 

транспортної 

кореспонденції: «дім –

робота» та «робота –дім» (в 

один кінець) 

% 82 7711 низький  

81 Транспорт та 

міська 

Коефіцієнт використання 

автомобіля 

коефіцієнт 0,7 0,911 низький  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

мобільність 

82 Транспорт та 

міська 

мобільність 

Кількість загиблих у ДТП осіб/ 100 тис. 

мешканців 

3,3 5,2 низький  

83 Транспорт та 

міська 

мобільність 

Розподіл поїздок за видами 

транспорту (modalsplit) 

% пішоходи/ % 

вело/ % ГТ/ % 

автомобіль 

 

33/3/37/27 35/0/37/2811 середній  

84 Транспорт та 

міська 

мобільність 

Протяжність ліній 

комунального 

громадського 

електротранспорту 

(трамвай, тролейбус) 

км/100 тис. 

мешканців 

47,2 41,7 середній  

85 Транспорт та 

міська 

мобільність 

Проведення щорічного 

незалежного аудиту 

фінансової звітності КП 

«Київпастранс», КП 

«Київський метрополітен», 

КК «Київавтодор», 

КП «Київтранспарксервіс» 

з подальшою публікацією 

аудиторського висновку на 

офіційних веб-сайтах цих 

підприємств 

так/ні так так високий  

86 Транспорт та 

міська 

мобільність 

Середньоденна кількість 

пасажирів нерейкового 

громадського транспорту 

пасажирів/ 

транспортний 

засіб 

1137 1184 високий  

87 Транспорт та 

міська 

мобільність 

Обсяг викидів діоксиду 

вуглецю, утворених 

транспортними засобами 

тонн/тис. 

мешканців 

605 -13 -  

88 Транспорт та Частка трамвайної і % <40 62 низький Недостатність фінансування 
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

міська 

мобільність 

тролейбусної контактної 

мережі, що потребує 

заміни кабелів 

89 Транспорт та 

міська 

мобільність 

Середній рівень зносу 

рухомого складу 

метрополітену 

% <45 62,08 середній Відсутність фінансування 

90 Транспорт та 

міська 

мобільність 

Середній рівень зносу 

рухомого складу 

тролейбусів 

% <25,5 55 низький Недостатність фінансування 

91 Транспорт та 

міська 

мобільність 

Середній рівень зносу 

рухомого складу трамваїв 

% <45 82 низький Недостатність фінансування 

92 Транспорт та 

міська 

мобільність 

Середній рівень зносу 

рухомого складу автобусів 

% <40 66 низький Недостатність та несвоєчасність 

фінансування на придбання автобусів 

93 Транспорт та 

міська 

мобільність 

Частка виділених смуг 

руху для наземного 

громадського транспорту 

до загальної протяжності 

магістральних шляхів міста 

% 10 19,2 високий  

94 Транспорт та 

міська 

мобільність 

Довжина велосипедних 

шляхів (доріжок, вело смуг 

тощо) 

км/100 тис. 

мешканців 

4,7 1,9 низький Відсутність рішення КМР про затвердження 

велоконцепції. 

95 Транспорт та 

міська 

мобільність 

Частка регульованих 

перехресть, обладнаних 

засобами фіксації 

порушень ПДР та 

системами 

відеоспостереження 

% 20 6 низький Відсутність необхідних нормативних 

документів 

96 Транспорт та 

міська 

Середньорічна кількість 

оплачених годин денного 

годин/ 

машино-місце 

1100 482 низький Низький рівень розвитку паркувального 

простору у місті, пов’язаний з відсутністю 
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

мобільність паркування 

 

 

 

землевідведення та не укладеними 

договорами з інвесторами 

97 Транспорт та 

міська 

мобільність 

Охоплення паркомісцями 

зареєстрованих автомобілів 

в місті Києві 

парко-місць/ 

1 тис. 

зареєстрова-

них авто 

4,0 1,7 низький Низький рівень розвитку паркувального 

простору у місті, пов’язаний з відсутністю 

землевідведення та не укладеними 

договорами з інвесторами 

98 Транспорт та 

міська 

мобільність 

Кількість ліцензованих 

автомобілів таксі 

одиниць/ 10 

тис. мешканців 

2,0 0,6 низький Відсутність нормативних документів щодо 

надання повноважень КМДА на 

ліцензування автомобілів таксі 

99 Транспорт та 

міська 

мобільність 

Частка перевезень 

автобусами малої місткості 

від загальної кількості 

пасажирських перевезень 

% 18 12 високий  

100 Соціальна 

підтримка та 

допомога 

Коефіцієнт диференціації 

загальних доходів 

населення (децильний) 

разів 2,7 2,95 середній  

101 Соціальна 

підтримка а 

допомога 

Кількість комунальних 

закладів соціальної сфери, 

що потребують 

капітального ремонту 

одиниць <10 16 середній  

102 Соціальна 

підтримка та 

допомога 

Середній термін 

перебування на пільговому 

квартирному обліку 

соціально незахищених 

громадян (на момент 

отримання житла) 

років 8 12 низький Недостатність фінансування 

103 Соціальна 

підтримка та 

допомога 

Забезпечення соціальними 

послугами 

% 25 48 високий  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

 

 

104 Соціальна 

підтримка та 

допомога 

Питома вага дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

які виховуються в сімейних 

формах виховання, у 

загальній кількості дітей 

даної категорії 

% 93 92,5 високий  

105 Соціальна 

підтримка та 

допомога 

Рівень бідності в м. Києві 

(за відносним критерієм –

75% медіанних сукупних 

витрат населення) 

% <7 10,114 середній  

106 Соціальна 

підтримка та 

допомога 

Частка пільговиків 

квартирного обліку, які 

були забезпечені житлом 

(або поліпшили житлові 

умови) протягом року (у 

загальній кількості тих, що 

перебували на квартирному 

обліку на початок року) 

% 2,0 0,52 низький Недостатність фінансування 

107 Соціальна 

підтримка та 

допомога 

Частка дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх 

числа, які отримали житло 

впродовж року (у загальній 

кількості тих, що 

перебували на пільговому 

квартирному обліку для 

даної категорії осіб) на 

початок року 

% 8,6 6,4 середній Недостатність фінансування 
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

 

108 Соціальна 

підтримка та 

допомога 

Відсоток комунальних 

закладів та установ 

соціальної, культурної, 

медичної, освітньої, 

спортивної, торговельної, 

адміністративної сфер, в 

яких забезпечено 

доступність та 

комфортність для осіб з 

інвалідністю 

% 100 82 середній  

109 Соціальна 

підтримка та 

допомога 

Створення єдиної 

інформаційно-аналітичної 

системи обліку громадян, 

які отримують пільги, 

виплати, соціальні послуги 

або потрапили в складні 

життєві обставини 

так/ні так ні середній Розробка системи  заходиться на стадії 

завершення 

110 Соціальна 

підтримка та 

допомога 

Частка осіб, які були 

внесені до єдиної 

інформаційно-аналітичної 

системи обліку громадян, 

які отримують пільги, 

виплати, соціальні послуги 

або потрапили в складні 

життєві обставини, у 

загальній чисельності 

таких осіб (після 

створення) 

 

 

% 100 0 низький Буде виконуватись після створення  єдиної 

інформаційно-аналітичної системи обліку 

громадян, які отримують пільги, виплати, 

соціальні послуги або потрапили в складні 

життєві обставини 
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

111 Охорона 

здоров'я та 

здоровий спосіб 

життя 

Очікувана тривалість 

життя при народженні 

років 75 74,211 високий  

112 Охорона 

здоров'я та 

здоровий спосіб 

життя 

 

Смертність населення у 

працездатному віці 

випадків/ 1 

тис. мешканців 

3,0 3,711 середній  

113 Охорона 

здоров'я та 

здоровий спосіб 

життя 

 

Індекс охорони здоров'я 

Numbeo 

місце у 

рейтингу 

<100 153 середній  

114 Охорона 

здоров'я та 

здоровий спосіб 

життя 

Відношення заробітної 

плати у галузі охорони 

здоров'я до середньої 

заробітної плати в м. Києві 

 

% 75 58,311 середній  

115 Охорона 

здоров'я та 

здоровий спосіб 

життя 

 

Забезпеченість населення 

лікарями всіх 

спеціальностей 

осіб/ 10 тис. 

мешканців 

90 85,011 середній  

116 Охорона 

здоров'я та 

здоровий спосіб 

життя 

Частка КНП у структурі 

комунальних закладів 

охорони здоров'я 

 

 

% 50 2911 середній  

117 Охорона 

здоров'я та 

Частка видатків бюджету 

міста Києва на фізичну 

% 1,8 0,9 низький Недостатність фінансування 
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

здоровий спосіб 

життя 

культуру та спорт у 

загальних видатках 

бюджету міста Києва 

118 Охорона 

здоров'я та 

здоровий спосіб 

життя 

Кількість населення  

м. Києва, охопленого всіма 

видами фізкультурно-

оздоровчої роботи 

% 18 13,5 низький  

119 Охорона 

здоров'я та 

здоровий спосіб 

життя 

Частка дітей, що 

займаються в ДЮСШ, до 

загальної чисельності дітей 

віком до 17 років 

% 17 12,9 низький Відсутність в ДЮСШ власних спортивних 

споруд для проведення навчально-

тренувального процесу 

 

120 Охорона 

здоров'я та 

здоровий спосіб 

життя 

Смертність дітей у віці до 

1 року 

випадків/ 1 

тис. новона-

роджених 

5,5 5,6211 низький  

121 Охорона 

здоров'я та 

здоровий спосіб 

життя 

Забезпеченість бригадами 

екстреної медичної 

допомоги 

одиниць/ 10 

тис. мешканців 

0,8 0,611 високий  

122 Охорона 

здоров'я та 

здоровий спосіб 

життя 

Ступінь зношеності 

автопарку екстреної 

медичної допомоги 

% <40 5011 середній  

123 Охорона 

здоров'я та 

здоровий спосіб 

життя 

Своєчасність надання 

екстреної медичної допомоги 

(частка доїзду до 10 хвилин 

на екстрені випадки) 

% 94 88,311 середній  

124 Охорона 

здоров'я та 

здоровий спосіб 

життя 

Динаміка загальної 

захворюваності дорослого 

населення в м. Києві (на  

10 000 населення у віці 

% <0,0 0,111 середній  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

 18 років і вище)  

 

125 Охорона 

здоров'я та 

здоровий спосіб 

життя 

Середні строки лікування 

на ліжках стаціонарів 

днів 8,0 10,011 середній  

 

 

 

126 Охорона 

здоров'я та 

здоровий спосіб 

життя 

Охоплення людей з 

інвалідністю всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої 

роботи 

% 2 1 середній Відсутність достатньої кількості відповідних 

спортивних споруд 

 

127 Охорона 

здоров'я та 

здоровий спосіб 

життя 

Частка спортивних залів та 

майданчиків ЗНЗ, які 

використовуються у 

вільний від занять час для 

тренувань ДЮСШ 

% 55 50 середній  

 

128 Охорона 

здоров'я та 

здоровий спосіб 

життя 

 

Частка шкіл дитячо-

юнацького спорту в  

м. Києві, які мають власні 

навчально-тренувальні 

бази 

% 22 28 високий  

129 Екополітика та 

охорона 

довкілля 

Викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне 

повітря за рік 

тонн/км2/ рік 183 41,0 низький Стосується викидів від стаціонарних джерел 

забруднення. За даними Головного 

управління статистики в м. Києві одиниця 

виміру кг/км2/рік, тому дані за 2017 рік та 

2020 рік не є співставними. У 2016 році 

розрахунки щодо обсягів викидів 

забруднюючих речовин від пересувних 

джерел забруднення не проводилися 

130 Екополітика та 

охорона 

довкілля 

Частка утилізованих 

відходів (від загального 

обсягу утворених відходів) 

% 10 10,5 високий  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

131 Екополітика та 

охорона 

довкілля 

Площа земель природно-

заповідного фонду 

тис. га 16 13,15 середній  

132 Екополітика та 

охорона 

довкілля 

Забезпеченість зеленими 

зонами загального 

користування 

м2/ мешканця 23,0 22,85 високий  

133 Екополітика та 

охорона 

довкілля 

Частка спалених відходів 

(від загального обсягу 

утворених відходів) 

коефіцієнт 19,0 22,0 високий  

134 Екополітика та 

охорона 

довкілля 

Динаміка обсягу побутових 

відходів, накопичених у 

спеціально відведених 

місцях, по відношенню до 

попереднього року 

(розраховується по об'єму) 

% <5,0 5 середній Відсутність сміттєпереробних підприємств 

135 Екополітика та 

охорона 

довкілля 

Частка роздільно зібраних 

ТПВ за двохконтейнерною 

схемою (від загального 

обсягу утворених ТПВ) 

% 7,5 6,2 середній Низький рівень стимулювання населення 

136 Екополітика та 

охорона 

довкілля 

Індекс забруднення 

атмосфери (ІЗА) середній 

по місту 

умовних 

одиниць 

підвищений високий15 низький Метеорологічні умови: 

- підвищений температурний фон; 

- мала кількістю опадів (особливо у червні); 

- нічні приземні інверсії, які сприяють 

накопиченню та утриманню шкідливих 

домішок у приземному шарі повітря 

137 Екополітика та 

охорона 

довкілля 

Частка водних об'єктів 

міста Києва, на яких 

здійснюється моніторинг 

екологічного стану якості 

води відповідно до вимог 

Водної Рамкової 

% 50 35 середній  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

Директиви 2000/60/ЕС 

138 Публічний 

простір 

Кількість тимчасових 

споруд для ведення 

підприємницької 

діяльності 

одиниць/ 1 тис. 

мешканців 

2,3 2,4 високий  

139 Публічний 

простір 

Частка нелегальних 

тимчасових споруд для 

ведення підприємницької 

діяльності (від загальної 

кількості таких об'єктів) 

% <5,0 24,7 низький Необхідно посилити претензійно-позовну 

роботу щодо нелегальних тимчасових споруд 

140 Публічний 

простір 

Загальна площа рекламних 

носіїв у місті Києві 

тис.м2 386 479 низький 1. Хаотичне розміщення рекламних носіїв; 

2. Недостатня потужність демонтажів. 

3. Складна та довготривала процедура 

оформлення дозвільної документації 
141 Публічний 

простір 

Частка нелегальних 

рекламних носіїв (від 

загальної кількості таких 

об'єктів) у місті Києві 

% <15 75 низький 

142 Публічний 

простір 

Співвідношення кількості 

місць у притулках для 

безпритульних тварин до 

загальної кількості таких 

тварин 

% 35 25 середній Необхідність модернізації існуючого 

притулку, будівництво і облаштування 

нового 

143 Публічний 

простір 

Запроваджено інструмент 

«Я – інспектор 

благоустрою»  

так/ні так ні низький Знаходиться на стадії впровадження 

144 Публічний 

простір 

Частка модульних АГЗП у 

місті Києві, встановлених з 

порушенням вимог Правил 

благоустрою м. Києва (від 

загальної кількості таких 

об'єктів) 

% 0 12 середній  

145 Публічний Частка демонтованих % 100 88 середній  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

простір модульних АГЗП у кількості 

виявлених модульних АГЗП, 

що встановлені з 

порушенням вимог Правил 

благоустрою м. Києва 

146 Публічний 

простір 

Кількість рекламних носіїв 

у місті Києві 

одиниць/ км2 31,2 68,4 низький 1. Складна та довготривала процедура 

оформлення дозвільної документації 

2. Низький рівень відповідальності 

підприємців 

147 Публічний 

простір 

Кількість міських пляжів, 

облаштованих 

інфраструктурою для 

людей з обмеженими 

можливостями 

одиниць 3 6 високий  

148 Публічний 

простір 

Кількість спортивних 

майданчиків на пляжах 

міста 

 

 

одиниць 10 7 середній  

149 Публічний 

простір 

Кількість проведених 

стерилізацій 

безпритульних тварин (до 

кількості тварин, що були 

зареєстровані в базі 

протягом звітного періоду) 

% 100 100 високий  

150 Публічний 

простір 

Частка прилаштованих 

безпритульних тварин у 

загальній кількості тих, що 

зареєстровані в базі 

(станом на кінець звітного 

періоду) 

% 60 30 середній  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

151 Адміністративні 

послуги 

Середній час очікування 

заявника у черзі ЦНАПу 

хвилин 20 30 середній 1. Недостатня кількість адміністраторів 

 

152 Адміністративні 

послуги 

Частка адміністративних 

послуг, що надаються в 

електронному вигляді до 

загального переліку 

адміністративних послуг, 

які надаються через 

ЦНАПи у місті Києві 

(станом на кінець звітного 

періоду) 

 

% >20,0 3,3 низький Необхідність внесення змін до нормативно-

правових актів 

153 Адміністративні 

послуги 

Кількість ЦНАПів в місті 

Києві (центри та їх 

територіальні підрозділи) 

одиниць 20 15 середній  

154 Адміністративні 

послуги 

Пропускна спроможність 

ЦНАПу 

відвідувачів/де

нь 

7900 8500 високий  

155 Адміністративні 

послуги 

Відношення розміру 

середньої заробітної плати 

адміністратора ЦНАПу до 

середньомісячної 

номінальної заробітної 

плати по місту Києву 

 

% >90 126 високий  

156 Адміністративні 

послуги 

Реалізація рішення КМР 

«Про визначення переліків 

адміністративних послуг, 

які надаються через ЦНАП 

у місті Києві» у міському 

ЦНАПі 

% 100 100 високий  

157 Адміністративні Частка позитивних відгуків % >70 70 високий  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

послуги про роботу ЦНАПів 

158 Освіта Кількість дітей у ДНЗ на 

100 місць 

дітей 112 12211 середній  

159 Освіта Середній бал ЗНО серед 

випускників міста Києва за 

усіма предметами 

балів 161,0 153,5 середній Результати 2017 року: 

Укр. мова-157,3 

Математика-156,6 

Іст. України-146,5 

Фізика-149,2 

Хімія-152,1 

Біологія-149,4 

Географія-148,8 

Англ. мова-155,7 

160 Освіта Кількість ЗНЗ м. Києва у 

рейтингу ТОП-100 НЗ 

України за результатами 

ЗНО з української мови та 

літератури 

одиниць 32 -16   

161 Освіта Кількість позашкільних 

гуртків науково-технічного 

спрямування 

одиниць/ до 

кількості ЗНЗ 

1,5 2,1 високий  

162 Освіта Охоплення дітей 

позашкільною освітою 

% 36 30 середній  

163 Освіта Частка приватних ДНЗ у 

загальній кількості ДНЗ 

м. Києва 

% 15 15 високий  

164 Освіта Частка приватних ЗНЗ у 

загальній кількості ЗНЗ 

м. Києва 

% 12 11 високий  

165 Освіта Кількість класів з 

інклюзивною формою 

навчання 

одиниць 143 223 високий  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

166 Освіта Забезпеченість учнів ЗНЗ 

комп'ютерами 

компʼютерів/     

100 учнів 

15 22 високий  

167 Освіта Рівень середньомісячної 

заробітної плати 

працівників галузі освіти 

до середньомісячної 

заробітної плати в м. Києві 

% >80 70 середній  

168 Безпека та 

цивільний 

захист 

Кількість злочинів у місті злочинів/ 

1 тис. 

мешканців 

17,8 22,4 низький На стан криміногенної ситуації на території  

м. Києва впливають: 

-проведення антитерористичної операції на 

сході України, збільшення обсягів витоку з 

цієї зони зброї, боєприпасів і вибухових 

речовин та подальше їх проникнення на 

територію столиці, що призводить до 

вчинення значної кількості резонансних 

кримінальних правопорушень 

-міграція переселенців із тимчасово 

анексованої території Автономної республіки 

Крим і міста Севастополя та частини зони 

проведення АТО 

-погіршення рівня життя, фінансово-

економічного стану деяких верств населення 

у столиці 

169 Безпека та 

цивільний 

захист 

Проведення інвентаризації 

споруд цивільного захисту 

міста Києва та приведення 

їх у належний стан 

(кінцевий термін 

31.12.2017) 

так/ні так так середній Відповідно доручення Прем’єр–міністра 

України від 15.02.2017  № 4929/1/1-17 термін 

технічної інвентаризації подовжено до кінця 

2018 року 

170 Безпека та 

цивільний 

Питома вага розкритих 

злочинів у загальній 

% 30 24 середній  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

захист кількості виявлених 

злочинів у поточному році 

171 Безпека та 

цивільний 

захист 

Довіра населення до поліції % 55-70 29 низький  

172 Безпека та 

цивільний 

захист 

Середній час очікування 

наряду поліції 

хвилин <14 12 високий  

173 Безпека та 

цивільний 

захист 

Кількість зареєстрованих 

злочинів проти життя та 

здоров'я особи 

злочинів/ 

10 тис. 

мешканців 

11 10 високий На показник впливає проведення 
антитерористичної операції на сході України, 
збільшення обсягів витоку з цієї зони зброї, 
боєприпасів і вибухових речовин та 
подальше їх проникнення на територію 
столиці, що призводить до вчинення значної 
кількості резонансних кримінальних 
правопорушень 

174 Історико-

культурна 

спадщина 

Кількість об'єктів 

культурної спадщини, що 

потребують капітальних 

ремонтно-реставраційних 

робіт 

одиниць 250 390 середній Розроблялася науково-проектна 

документація для подальшого проведення 

реставраційних робіт 

175 Історико-

культурна 

спадщина 

Кількість об'єктів 

культурної спадщини міста 

Києва, що входять до 

Списку об'єктів Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО 

одиниць 2 1 середній Міністерством регіонального розвитку та 

будівництва України 26.01.2009 було 

направлено відповідне подання про внесення 

до Списку світової спадщини ЮНЕСКО – 

Кирилівської та Андріївської церков 

176 Історико-

культурна 

спадщина 

Частка об'єктів культурної 

спадщини міста Києва, для 

яких розроблено необхідну 

облікову документацію 

нового зразка 

% 100 49 низький  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

177 Історико-

культурна 

спадщина 

Динаміка кількості об'єктів 

культурної спадщини 

м. Києва 

% >0,0 0,0 середній  

178 Історико-

культурна 

спадщина 

Створення публічного 

міського електронного 

каталогу пам'яток історії, 

монументального 

мистецтва, архітектури та 

археології 

так/ні так ні середній 1. Відібрано 740 комплектів облікової 

документації 

2.Відскановано та перенесено інформацію з 

паперових носіїв в електронний вигляд для 

наповнення програмного модуля 

«Інформаційна база пам’яток культурної 

спадщини міста Києва» - виготовлено 16960 

PDF, TIFF файлів 

179 Історико-

культурна 

спадщина 

Створення інтернет-порта-

лу «Культурна спадщина 

міста Києва» та інтерак-

тивної карти об'єктів куль-

турної спадщини м. Києва 

так/ні так ні середній Інтернет-портал «Культурна спадщина міста 

Києва» введено в експлуатацію у січні 2018 

року 

180 Історико-

культурна 

спадщина 

Кількість унікальних 

відвідувачів інтернет-

порталу «Культурна 

спадщина міста Києва» 

(після його створення) 

тис. відвідува-

чів /рік 

125 0 низький  

181 Історико-

культурна 

спадщина 

Частка об'єктів культурної 

спадщини міста Києва, що 

внесена до публічного 

міського електронного 

каталогу пам'яток історії, 

монументального 

мистецтва, архітектури та 

археології 

% 100 0 низький Публічний міський електронний каталог 

пам'яток історії, монументального мистецтва, 

архітектури та археології знаходиться на 

доопрацюванні 

182 Культура Кількість комунальних 

закладів культури та 

одиниць 5 4 середній  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

мистецтва, що потребують 

капітального ремонту 

183 Культура Кількість платних 

відвідувань музеїв 

відвідувачів/ 

мешканців 

міста 

0,7 0,14 низький  

184 Культура Кількість платних 

відвідувань театрів 

відвідувачів/ 

мешканців 

міста 

0,5 0,25 низький  

185 Культура Кількість концертів одиниць 593 577 високий  

186 Культура Чисельність киян – 

призерів міжнародних 

мистецьких та творчих 

конкурсів (з числа творчих 

працівників комунальних 

закладів культури, учнів і 

студентів комунальних 

початкових 

спеціалізованих та вищих 

мистецьких НЗ) 

осіб за рік >2500 1924 середній  

187 Культура Кількість екскурсій (у 

музеях комунальної 

власності м. Києва) 

одиниць/ 1 тис. 

мешканців 

8 8 високий  

188 Культура Кількість виставок (у 

музеях комунальної 

власності м. Києва та 

центральних міських 

бібліотеках)  

одиниць/ 100 

тис. мешканців 

18 30 високий  

189 Культура Співвідношення середньо-
місячної заробітної плати 
працівників галузі 
культури до середньо-

% 85 78,4 середній  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

місячної заробітної плати в 
місті Києві 

190 Умови 

реалізації 

Стратегії 

Відсоток виконання 

планових показників 

фінансування міських 

цільових програм, 

розроблених з метою 

виконання Стратегії 

розвитку м. Києва  

до 2025 року 

% 80 156,8 високий  

191 Умови 

реалізації 

Стратегії 

Співвідношення 

бюджетних та 

позабюджетних джерел 

фактичного фінансування 

міських цільових програм, 

розроблених з метою 

виконання Стратегії 

розвитку м. Києва  

до 2025 року 

% / % 80/20 52,2/47,8 середній  

192 Умови 

реалізації 

Стратегії 

Коефіцієнт обслуговування 

боргу (витрати з 

обслуговування боргу у 

відсотках від доходів з 

власних джерел міста) 

% 5,3 2,4 високий  

193 Умови 

реалізації 

Стратегії 

Частка доходів з власних 

джерел міста (у відсотках 

від загальних доходів 

міста) 

% 72,5 71,8 високий  

194 Умови 

реалізації 

Стратегії 

Коефіцієнт фактичного 

збору податків 

% 100,0 101,6 високий  
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

195 Умови 

реалізації 

Стратегії 

Запровадження сервісу  

он-лайн оцінювання 

діяльності КМДА 

так/ні так ні середній Запровадження заплановано  

у 2018-2020 роках 

196 Умови 

реалізації 

Стратегії 

Схвалення діяльності 

міського голови 

(за результатами 

соціологічного 

опитування) 

% 

«схвалюю» 

>50 31 середній  

197 Умови 

реалізації 

Стратегії 

Схвалення діяльності 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА) (за результатами 

соціологічного 

опитування) 

% 

«схвалюю» 

>50 13 низький  

198 Умови 

реалізації 

Стратегії 

Частка розглянутих 

електронних петицій 

(на які надано офіційні 

відповіді КМДА) серед 

тих, що були підтримані 

(пройшли встановлений 

бар'єр) 

% 100 100 високий  

199 Умови 

реалізації 

Стратегії 

Кількість унікальних 

відвідувачів інтернет-

порталу КМДА 

тис. 

відвідувачів/ 

рік 

650 900 високий  

200 Умови 

реалізації 

Стратегії 

Кількість штатних одиниць 

у структурних підрозділах 

КМДА та РДА (на кінець 

звітного періоду) 

осіб/ 

10 тис. 

мешканців 

16 18,7 середній  

201 Умови 

реалізації 

Стратегії 

Впровадження системи 

внутрішнього контролю 

COSO 

так/ні так ні середній Відсутня методологія системи внутрішнього 

контролю. Підготовка проекту методології 

запланована на 2018 рік 
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№ 

з/п 

Сектор міського 

розвитку 

Індикатори Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року 

Одиниця 

виміру 

Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

на 2017 рік 

Стан виконання 

індикатора 

(з порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на досягнення 

прогнозного значення індикатора (з 

поясненням причини їх виникнення та 

зазначенням механізму вирішення) 

202 Умови 

реалізації 

Стратегії 

Рівень зносу основних 

засобів, що перебувають у 

власності територіальної 

громади м. Києва, згідно з 

комбінованою 

/консолідованою 

фінансовою звітністю 

м. Києва (станом на кінець 

звітного періоду) 

% 35 60,1 низький Основні причини: недостатні темпи 

оновлення основних засобів через 

недостатність коштів. Шляхи вирішення:  

- необхідність спрямування комунальними 

підприємствами (установами, 

організаціями) коштів на оновлення 

основних засобів; 

- залучення інвестицій 

203 Умови 

реалізації 

Стратегії 

Створення публічного 

реєстру активів м. Києва 

так/ні  

 

 

так 

 

 

 

так 

 

 

 

 

середній 

1. Забезпечено ведення «Єдиної 

інформаційної системи Департаменту 

комунальної власності м. Києва»; 

2. Розробляється програмний модуль «Облік 

та відображення об’єктів нерухомого майна 

територіальної громади м. Києва 

Департаменту комунальної власності» 

 

 

 
1 джерело: КМДА. Використано прогнозне значення ВРП у розмірі 209 853 грн/мешканця – за даними Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049, та інформація Національного банку України 

(https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693080); 
2  джерело: http://russian.doingbusiness.org/rankings; 
3 джерело: http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2017/08/Liveability-Ranking-Free-Summary-Report-August-2017.pdf; 
4 у 2015 році змінено методику обрахунку показників інноваційної діяльності промислових підприємств, тому порівняння показників з попереднім періодом є 

некоректним. Обстеження інноваційної діяльності промислових підприємств органами статистики за 2016 рік не проводилося, інформація за 2017 рік буде 

оприлюднена у травні 2018 року; 
5 останні наявні статистичні дані Головного управління статистики у м.Києві за 2016 рік; 
6  за наявними даними офіційної статистики за січень-вересень 2017 року; 
7 після лютого 2017 року показник не розраховується, статистичне спостереження за цим показником не здійснюється; 
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8 останні наявні статистичні дані Державної служби статистики України від 26.12.2017 № 462/0/09.2вн-17 «Економічна активність населення за 9 місяців  

2017 року»; 

 
9 розраховано за середньорічним курсом ЄВРО НБУ за 2017 (3000,42 грн./100 євро). Середньомісячна з/п наведена за наявними даними офіційної статистики за 

січень-грудень 2017 року  - 111135 грн; 
10 за інформацією Київського міського центру зайнятості; 
11 оперативні дані за 2017 рік; 

12 інформація очікується у ІІ кварталі 2018 року; 

13 з 2016 року розрахунки щодо обсягів викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел Головним управлінням статистики у м. Києві не проводяться; 
14 за І півріччя 2017 року за даними Міністерства соціальної політики України; 
15 за наявними даними Державної служби статистики України за 6 місяців 2017 року; 

16 рейтинг ТОП-100 НЗ України за результатами ЗНО з української мови та літератури визначався тільки 1 раз, у 2015 році. 

 

Розділ II. Індикатори Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року 
 

№ 

з/п 

Сектори міського 

розвитку 

Індикатори Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 

2020 року 

Одиниці Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

за 2017 рік 

Стан 

виконання 

індикатора 

(з порівняль-

ною оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на 

досягнення прогнозного значення 

індикатора (з поясненням причини їх 

виникнення та зазначенням механізму 

вирішення) 

1 Загальний  Наявний дохід у розрахунку на одну 

особу 

грн 77043 91525,61 високий 
 

2 Ринок праці  Середньомісячна заробітна плата 

(номінальна)  

грн 8825 11 135 високий 
 

3 Ринок праці Рівень безробіття за методологією 

Міжнародної організації праці 

% 5,1 6,72 низький 1.Скорочення штатів працівників 

2.Наплив внутрішніх трудових 

мігрантів 

3.Невідповідність професійно-

кваліфікованого складу безробітних, 

які перебувають на обліку, заявленим 

вакансіям тощо 

4 Промисловість та 

розвиток 

підприємництва 

Обсяг реалізованої інноваційної 

продукції, відсотків загального обсягу 

реалізованої промислової продукції 

% 10 0,43 - Значення показників не є співставними 

Відповідно до наказу Державної 

служби статистики від 10.11.2015 

№319 «Про затвердження форми 

державного статистичного 
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№ 

з/п 

Сектори міського 

розвитку 

Індикатори Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 

2020 року 

Одиниці Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

за 2017 рік 

Стан 

виконання 

індикатора 

(з порівняль-

ною оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на 

досягнення прогнозного значення 

індикатора (з поясненням причини їх 

виникнення та зазначенням механізму 

вирішення) 

спостереження № 1-інновація (річна) 

«Обстеження інноваційної діяльності 

промислового підприємства»   та 

Методологічних положень зі 

статистики інноваційної діяльності 

(наказ Державної служби статистики 

від 28.12.2015 № 369) відбулися зміни 

щодо порядку обробки статистичних 

показників 

Починаючи з 2015 року збирання та 

оброблення інформації за формою  

№ 1-інновація «Обстеження 

інноваційної діяльності промислового 

підприємства» здійснюється один раз 

на два роки 

5 Промисловість та 

розвиток 

підприємництва 

Експорт товарів у розрахунку на одну 

особу 

доларів 

США 

5007 3047,34 високий 
 

 

6 Промисловість та 

розвиток 

підприємництва 

Кількість малих підприємств у 

розрахунку на 10 тис. наявного 

населення 

Одиниць 311 2505 середній  

 

 

7 Промисловість та 

розвиток 

підприємництва 

Кількість середніх підприємств у 

розрахунку на10 тис. наявного населення 

Одиниць 18 115 високий  

 

 

8 Інвестиції Обсяг прямих іноземних інвестицій у 

розрахунку на одну особу 

доларів 

США 

12250 8092,66 високий 
 

9 Загальний Валовий регіональний продукт (у 

фактичних цінах) у розрахунку на одну 

особу 

грн 171142 2098537 високий 

 

10 Житлово- Рівень обладнання загальної площі % 99,8 99,8 високий  
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№ 

з/п 

Сектори міського 

розвитку 

Індикатори Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 

2020 року 

Одиниці Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

за 2017 рік 

Стан 

виконання 

індикатора 

(з порівняль-

ною оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на 

досягнення прогнозного значення 

індикатора (з поясненням причини їх 

виникнення та зазначенням механізму 

вирішення) 

комунальне 

господарство 

житлового фонду водопроводом у 

міській місцевості 

 

11 Екополітика та 

охорона довкілля 

Питома вага утилізованих відходів, 

відсотків загальної кількості утворених 

відходів 

 

 

% 19,2 10,5 середній 

 

12 Екополітика та 

охорона довкілля 

Площа земель природно-заповідного 

фонду  

 

тис. га 17,6 13,15 високий 

 

13 Екополітиката 

охорона довкілля 

Питома вага площі природно-

заповідного фонду до площі 

адміністративно-територіальної одиниці 

 

% 21 15,67 середній 

 

14 Охорона здоров'я та 

спорт 

Забезпеченість населення лікарями всіх 

спеціальностей (на 10 тис. наявного 

населення на кінець року) 

 

осіб 89,7 85,08 високий 
 

 

 

15 Охорона здоров'я та 

спорт 

Рівень смертності на 1 тис. населення  проміле 9,1 10,58 низький 1. Несвоєчасне звернення за 
медичною допомогою до закладів 
охорони здоров`я;  
2. Недосконалість профілактичних 
оглядів; 
3. Недбале ставлення до свого 
здоров`я населення 
 
 

16 Охорона здоров'я та 

спорт 

Демографічне навантаження на 1 тис. 

осіб постійного населення віком 16 -59 

років (міська місцевість) 

проміле 487,9 615,5 

(станом на 

01.01.2017) 

середній  
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№ 

з/п 

Сектори міського 

розвитку 

Індикатори Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 

2020 року 

Одиниці Прогнозоване 

значення 

індикатора на 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

за 2017 рік 

Стан 

виконання 

індикатора 

(з порівняль-

ною оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного 

значення): 

високий, 

середній 

або низький 

Проблемні питання, їх вплив на 

досягнення прогнозного значення 

індикатора (з поясненням причини їх 

виникнення та зазначенням механізму 

вирішення) 

17 Освіта Охоплення дітей дошкільними 

навчальними закладами (міська 

місцевість) 

% 65 73,68 високий 

 

 
 
 
1 за наявними даними офіційної статистики за 2016 рік. Попередні статистичні дані за 2017 рік будуть опубліковані 04.05.2018; 
2 останні наявні статистичні дані Державної служби статистики України від 26.12.2017 № 462/0/09.2вн-17 «Економічна активність населення за 9 місяців  

  2017 року»;  
3 за наявними даними офіційної статистики за 2015 рік. Статистична інформація основних показників інноваційної діяльності в промисловості за 2017 рік буде    

  оприлюднена Головним управлінням статистики у м. Києві у квітні 2018 року; 
4 за наявними даними офіційної статистики за січень-листопад 2017 року; 
5 останні наявні статистичні дані Головного управління статистики у м.Києві за 2016 рік; 
6 за наявними даними офіційної статистики стоном на 01.10.2017; 
7 джерело: КМДА. Використано прогнозне значення ВРП у розмірі 209 853 грн/мешканця – за даними Програми економічного і соціального розвитку м. Києва  

  на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1042/4049; 
8 оперативні дані. 

 

 

 

Київський міський голова                  В. Кличко 
 


