
Перелік                                                                                                                                                                                                                      

міських цільових програм на 2019 та подальші роки 
 

№ 

п/п 
Найменування діючих міських цільових програм 

Документ, яким 

затверджено програму 
Відповідальний виконавець 

Сектор 1.4. РОЗБУДОВА МІСТА 

1 Комплексна програма реалізації містобудівної політики на  

2019-2021 роки 

Рішення Київської 

міської ради від 

20.12.2018 №548/6599 

Департамент містобудування та архітектури 

2 Міська цільова програма використання та охорони земель міста 

Києва на 2019-2021 роки 

Рішення Київської 

міської ради від 

04.12.2018 №229/6280 

 

Департамент земельних ресурсів 

Сектор 1.5. ТУРИЗМ 

3 Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2019-

2021 роки 

 

Рішення Київської 

міської ради від 

18.12.2018 № 470/6521 

Управління туризму та промоцій 

Сектор 2.1. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

4 

 

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та 

розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на  

2016-2020 роки 

Рішення Київської 

міської ради від 

17.03.2016 №232/232 

Департамент житлово-комунальної 

інфраструктури 

5 

 

Цільова програма «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки»  Рішення Київської 

міської ради від 

04.11.2010 №220/5032 

Департамент житлово-комунальної 

інфраструктури 

Сектор 2.3. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ТА ДОПОМОГА 

6 Міська цільова програма “Турбота. Назустріч киянам” на              

2019-2021 роки» 

Рішення Київської 

міської ради від 

18.12.2018 № 459/6510 

Департамент соціальної політики 

7 Міська комплексна цільова програма «Київ без бар’єрів» на 

2018-2021 роки 

Рішення Київської 

міської ради від 

18.12.2018 № 460/6511 

Департамент соціальної політики 
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8 Міська цільова програма «Діти. Сім´я. Столиця на                       

2019-2021 роки» 

Рішення Київської 

міської ради від 

18.12.2018 № 473/6534 

Служба у справах дітей та сім´ї  

Сектор 2.4. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

9 Міська цільова програма «Здоров’я киян» на 2017-2019 роки Рішення Київської 

міської ради від 

22.12.2016 №781/1785 

 

Департамент охорони здоров´я 

10 Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз 

на 2017-2021 роки  

Рішення Київської 

міської ради від 

08.12.2016 №537/1541 

 

Департамент охорони здоров´я 

11 Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на               

2017-2021 роки 

Рішення Київської 

міської ради від 

08.12.2016 №538/1542 

 

Департамент охорони здоров´я 

12 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» 

на 2019-2021 роки 

Рішення Київської 

міської ради від 

18.12.2018 № 464/6515 

Департамент молоді та спорту 

Сектор 2.5. ЕКОПОЛІТИКА ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 

13 Комплексна цільова програма екологічного благополуччя на 

2019-2021 роки 

Рішення Київської 

міської ради від 

18.12.2018 №469/6520 

Управління екології та природних ресурсів 

14 Київська міська цільова програма контролю за утриманням 

домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних 

тварин гуманними методами на 2017-2019 роки 

Рішення Київської 

міської ради від 

14.12.2017 №684/3691 

Департамент міського благоустрою 

Сектор 2.8. ОСВІТА 

15 Міська комплексна цільова  програма «Освіта Києва.                       

2019 – 2023 роки» 

Рішення Київської 

міської ради від 

18.12.2018 № 467/6518 

Департамент освіти і науки 
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Сектор 2.9. БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

16 Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії 

злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2019-2021 роки 

Рішення Київської 

міської ради від 

18.12.2018 №462/6513 

Апарат виконавчого органу(КМР) КМДА 

17 Міська цільова програма розвитку територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 

2017-2019 роки 

Рішення Київської 

міської ради від 

08.12.2016 №540/1544 

Департамент міського благоустрою  

Сектор 3.1. та 3.2. КУЛЬТУРА ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА 

18 Комплексна міська цільова програма «Столична культура:  

2019-2021 роки 

Рішення Київської 

міської ради від 

18.12.2018 №457/6508 

Департамент культури 

19 Міська цільова програма «Охорона та збереження культурної 

спадщини м. Києва на 2019-2021 роки» 

Рішення Київської 

міської ради від 

18.12.2018 №463/6514 

Департамент охорони культурної спадщини 

Умови імплементації Стратегії  

20 2. Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних 

зв’язків на 2019-2022 роки  

Рішення Київської 

міської ради від 

15.11.2018 №2/6053 

Апарат виконавчого органу(КМР) КМДА 

21 4. Міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського 

суспільства у м. Києві на 2017-2019 рр.» 

Рішення Київської 

міської ради від 

08.12.2016 №536/1540 

Департамент суспільних комунікацій 

22 4. Міська цільова програма розвитку інформаційно-

комунікативної сфери м. Києва на 2019-2021 роки 

Рішення Київської 

міської ради від 

18.12.2018 №465/6516 

Департамент суспільних комунікацій 

23 5. Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 

2019-2022 роки 
Рішення Київської 

міської ради від 

18.12.2018 №461/6512 

Департамент інформаційно-комунікаційних 

технологій 

24 6. Міська цільова програма «Управління об’єктами комунальної 

власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 

роки» 

Рішення Київської 

міської ради від 

20.12.2018 №547/6598 

Департамент комунальної власності м. Києва 
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 ІНШІ  

25 Міська цільова програма «Нагороди» на 2017-2019 роки 

 

Рішення Київської 

міської ради від 

22.12.2016 №793/1797 

Апарат виконавчого органу(КМР) КМДА 

 


