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1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
Діяльність київської міської влади у 2018 році була направлена на
вдосконалення механізмів управління розвитком міста на засадах ефективності,
відкритості та прозорості, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах міської
економіки, здійснення реформ, модернізації інфраструктури та запровадження заходів
з енергозбереження, проведення комплексу заходів підтримки малозахищених верств
населення та тощо.
1.1. Адміністративно-територіальний устрій
Київ – динамічна європейська столиця, найбільший економічний, науковоосвітній та культурний центр України, що втілює сучасні світові тенденції
суспільного розвитку та новітні технології, місто численних можливостей із
комфортними умовами ведення бізнесу та проживання.
Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають
10 районів відповідно до рішення Київської міської ради від 30 січня 2001 року
№ 162/1139 «Про адміністративно-територіальний устрій м. Києва» (із змінами і
доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 08 листопада
2001 року № 72/1506). Межі адміністративних районів м. Києва затверджені
рішенням Київської міської ради від 27квітня 2001 року № 280/1257 «Про межі нових
адміністративних районів м. Києва та організаційні заходи по проведенню
адміністративно-територіальної реформи» (зі змінами, внесеними рішенням
Київської міської ради від 29 листопада 2001 року № 126/1560).
Відомості про адміністративно-територіальний устрій м. Києва станом на
01.01.2019 наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Інформація про адміністративно-територіальний устрій м. Києва
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування
міста,
районів у місті
м. Київ
Райони у місті
Голосіївський
Дарницький
Деснянський
Дніпровський
Оболонський
Печерський
Подільський
Святошинський
Солом’янський
Шевченківський

Територія
району у
місті
(тис. га)1
83,6
16,0
13,0
14,7
6,7
10,9
2,0
3,4
10,2
4,0
2,7

Населені пункти
міські (міста зі
усього
спеціальним
статусом)
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Кількість
місцевих рад
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 За даними Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
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1.2. Населення: чисельність, склад
Київ характеризується сприятливою, порівняно з іншими регіонами України,
демографічною ситуацією: молодшою статево-віковою структурою населення,
найвищою в Україні тривалістю життя, найнижчою смертністю чоловіків, значною
міграційною привабливістю. На відміну від загальнодержавних тенденцій,
чисельність наявного населення в місті поступово збільшується.
Інформацію про чисельність та склад населення м. Києва за 2013-2017 роки
наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Інформація про чисельність та склад населення м. Києва 2
Одиниця Станом на Станом на Станом на Станом на Станом на
Основні
виміру 01.01.201 01.01.201 01.01.201 01.01.201 01.01.201
показники
4
5
6
7
8
Щільність
осіб на
3 421,0
3 456,0
3 460,0
3 501,0
3 512,03
населення
1 кв. км
Міське
населення:
наявне
тис. осіб
2 868,7
2 888,0
2 906,6
2 925,8
2 934,5
населення
постійне
тис. осіб
2 827,4
2 846,7
2 865,3
2 884,5
2 893,2
населенні
Розподіл
чисельності
постійного
населення за
статтю:
чоловіки
тис. осіб
1 306,0
1 315,0
1 324,0
1 334,4
1 338,2
жінки
тис. осіб
1 521,4
1531,7
1 541,3
1 550,1
1 555,0
Розподіл
чисельності
постійного
населення за
окремими
віковими
групами:
0-14 років
тис. осіб
411,4
429,1
446,7
462,4
474,7
0-15 років
тис. осіб
430,3
447,6
465,9
482,9
497,3
0-17 років
тис. осіб
481,8
494,7
511,3
525,3
540,7
16-59 років тис. осіб
1 850,8
1 836,3
1 823,8
1 811,8
1 794,8
15-64 років тис. осіб
2 049,7
2 035,5
2 023,0
2 012,9
1 996,6
18 років і
тис. осіб
2 345,6
2 351,9
2 354,0
2 359,1
2 352,5
старше
60 років і
тис. осіб
546,3
562,7
575,6
589,8
601,2
старше
65 років і
тис. осіб
366,4
382,0
395,5
409,2
421,9
2 За даними Головного управління статистики у м. Києві.
3 За даними Статистичного щорічника м. Києва за 2017 рік.
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Основні
показники

Одиниця Станом на Станом на Станом на Станом на Станом на
виміру 01.01.201 01.01.201 01.01.201 01.01.201 01.01.201
4
5
6
7
8

старше
За наявними офіційними даними Головного управління статистики у м. Києві
за 11 місяців 2018 року чисельність наявного населення у м. Києві збільшилася
порівняно з початком року на 5,1‰ і становила 2 949,6 тис. осіб. Середня чисельність
наявного населення становила 2 942 тис. осіб, що на 4,2‰ більше ніж за 11 місяців
2017 року.
У січні–листопаді 2018 року зростання чисельності наявного населення
столиці відбувалося за рахунок позитивного сальдо його природного відтворення та
міграційного приросту.
За січень–листопад 2018 року природний приріст становив 2 790 осіб. При
цьому частка міграційного приросту в загальному прирості населення (12 246 осіб)
становила 81,4%.
На сьогодні міграційний приріст перетворився на основний чинник
формування чисельності населення столиці. Така тенденція зумовлена тим, що Київ є
не лише адміністративно-політичним центром, а й багатофункціональним містом, в
якому зосереджено високі технології, значний виробничий, науковий і культурний
потенціал, найбільшу кількість освітніх та медичних закладів країни, зокрема
закладів загальнонаціонального значення, що безпосередньо впливає на міграційну
активність населення.
Як свідчить статистичний аналіз, глобальною проблемою у віковій структурі
населення на сучасному етапі є зростання питомої ваги осіб старших вікових груп
(65 років і старше). За наявними даними офіційної статистики частка людей старших
вікових груп збільшилася у складі населення міста з 13% у 2013 році до 14,6% у
2017 році.
1.3. Організаційно-кадрові питання місцевих держадміністрацій
У виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації) проводиться системна робота з комплектування міської державної
адміністрації, її структурних підрозділів, державних та комунальних підприємств,
установ і організацій професійно підготовленими, кваліфікованими кадрами, яким
властива соціальна відповідальність, уміння працювати в сучасних умовах соціальноекономічного розвитку міста.
У 2018 році збільшилася чисельність заступників голови Київської міської
державної адміністрації на 2 одиниці: відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 28 березня 2018 року № 256 «Про внесення змін до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 29» збільшена чисельність
заступників голови Київської міської державної адміністрації на 1 одиницю: введена
1 посада заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань
здійснення самоврядних повноважень.
Таким чином станом на 31.12.2018 до керівного складу виконавчого органу
відносилося 9 посад - голова, перший заступник голови Київської міської державної
адміністрації, заступники голови Київської міської державної адміністрації - 7,
зокрема з питань здійснення самоврядних повноважень - 2.
Станом на 31.12.2018 укомплектовано усі 9 (100%) посад керівного складу
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виконавчого органу.
У 2018 році відбувалися зміни у керівному складі, зокрема, звільнено
заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення
самоврядних повноважень Резнікова О. Ю. та призначено 4 заступників голови
Київської міської державної адміністрації (заступників голови Київської міської
державної адміністрації Непопа В. І. та Мондриївського В. М.(на час перебування у
відпустці по догляду за дитиною Старостенко Г. В.), заступників голови Київської
міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень
Хонду М. П. та Слончака В. В.).
Голова та усі заступники голови Київської міської державної адміністрації
мають вищу освіту за відповідними напрямами діяльності: юридичну – 3 особи,
економічну, технічну, будівельну, юридичну, гуманітарну – 6 осіб. Київський міський
голова та перший заступник голови Київської міської державної адміністрації магістри державного управління. Також 4 особи мають науковий ступінь кандидата
наук. Серед заступників голови також 2 жінки (22,2%).
Усі керівники Київської міської державної адміністрації мають стаж роботи у
державних органах: по одній особі (11,1%) – до одного року та від трьох до п'яти
років; 2 особи (22,2%) – від 5 до 10 років, 4 особи (44,4%) – від 10 до 15 років. У
першого заступника голови стаж роботи у державних органах понад 25 років.
За віком: до 35 років – 2 особи (22,2%), від 36 до 40 років – 3 особи (33,3%), від
40 до 50 років – 4 особи (44,5%), від 51 до 55 років – 1 особа (11,1%).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року
№ 256 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
20 січня 2016 року № 29» головам районних державних адміністрацій дозволено
збільшити чисельність заступників голови райдержадміністрації на 1 одиницю.
У 2018 році введені додаткові посади заступників голови у 6 районних в місті Киві
державних адміністраціях: Голосіївській, Дарницькій, Дніпровській, Оболонській,
Печерській та Шевченківській.
Керівний склад районних в місті Києві державних адміністрацій станом на
31.12.2018 налічує 46 посад, з яких укомплектовано 44 (95,6%):
10 голів районних в місті Києві державних адміністрацій, з яких
укомплектовано 8 (80%). Вакантними є посади голів Голосіївської та Дарницької (з
квітня 2016 року) районних в місті Києві державних адміністрацій;
10 посад перших заступників голів районних в місті Києві державних
адміністрацій (укомплектовано 100%);
16 посад заступників голів районних в місті Києві державних адміністрацій
(укомплектовано 12 (75%));
10 посад керівників апаратів районних в місті Києві державних адміністрацій
(укомплектовано 100%).
У 2018 році звільнено з посад: 3 голів райдержадміністрацій (Голосіївська,
Подільська, Солом’янська), 2 перших заступників голів райдержадміністрацій
(Деснянська, Печерська) та керівника апарату в 1 райдержадміністрації
(Голосіївська), призначено: 3 голів райдержадміністрацій (Деснянська, Подільська,
Солом’янська), 2 перших заступників голів райдержадміністрацій (Голосіївська,
Печерська), 4 заступників голів райдержадміністрацій (Подільська, Оболонська,
Голосіївська) та 1 керівника апарату райдержадміністрації (Голосіївська).
Серед 44 працівників, які займають керівні посади у районних в місті Києві
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державних адміністраціях 10 (22,7 %) – жінки, з них 6 – заступників голів районних в
місті Києві державних адміністрацій (Голосіївська, Деснянська, Дніпровська,
Оболонська, Святошинська, Солом’янська) та 4 керівника апарату (Голосіївська,
Деснянська, Оболонська, Печерська).
Усі керівники мають повну вищу освіту, зокрема 14 осіб (31,8 %) є магістрами
державного управління.
За віком серед керівництва райдержадміністрацій більшість осіб – 21 (47,7%) –
у віці від 28 до 45 років, 12 (27,2%) – у віці від 45 до 55 років та лише 6 осіб (13,6%) у
віці старше 56 років.
Щодо стажу роботи на займаних посадах, то у 8 осіб (18,2%), зокрема у 3 голів
райдержадміністрацій (Деснянська, Подільська, Солом’янська) та 1 керівника апарату
(Голосіївська) – до 1 року, у 13 (29,5%) – від 1 до 3 років та у 16 (36,4%) – від 3 до 5
років.
Також відбувалися кадрові зміни і серед керівників структурних підрозділів
районних в місті Києві державних адміністрацій. Відповідно до законів України «Про
місцеві державні адміністрації» та «Про столицю України – місто-герой Київ»
управлінням по роботі з персоналом апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) були здійснені організаційні заходи
щодо погодження: призначення 39 та звільнення 36 керівників структурних
підрозділів районних в місті Києві держаних адміністрацій, зокрема 9 – у порядку
переведення у зв’язку зі структурними змінами: набуття статусу юридичної особи
публічного права Управліннями (Центрами) надання адміністративних послуг та
введення до структури апарату райдержадміністрації відділу охорони здоров’я.
Відповідно до рішення Київської міської ради від 29 листопада 2018 року
№ 219/6271 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
рішень Київської міської ради» встановлена чисельність виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 2 258 штатних
одиниць, що більше на 267 одиниць у порівнянні з 2017 роком, зокрема по апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) – 313 одиниць (у порівнянні з 2017 роком збільшено на 20 штатних
одиниць).
Станом на 31.12.2018 загальна чисельність виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) становила 2 258 штатну
одиницю (зокрема апарату – 313 одиниць), з яких до посад державної служби
відноситься – 2 235 посад (зокрема в апараті – 287 посад).
За категоріями державних службовців у виконавчому органі Київської міської
ради (Київській міській державній адміністрації) відсутні державні службовці,
посади яких відносяться до категорія «А» у зв’язку з внесенням змін до Закону
України «Про державну службу» від 09 листопада 2017 року (Закон № 2190-VIII).
До посад категорії «Б» відноситься 692 посади (зокрема в апараті – 99), до категорії
«В» – 1 543 посади (зокрема в апараті -188).
У районних в місті Києві державних адміністраціях – 3 815 штатних одиниць,
що на 282 штатні одиниці більше у порівнянні з 2017 роком. Державних службовців –
3 575 посад, з яких до категорії «Б» відносяться – 1 020 посад, до категорії «В» –
2 555. Посади осіб, які виконують функції з обслуговування – 168 (у двох районних в
місті Києві державних адміністраціях (Деснянській та Подільській) відповідно до
доведеної граничної чисельності розпорядженням виконавчого органу Київської
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міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2018 року
№ 1825 штатні розписи вводяться в дію з 2019 року).
Відповідно до рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року
№ 741/741 (у редакції рішення Київської міської ради від 22 березня 2018 року
№ 374/4438) станом на 31 грудня 2018 року до складу виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) входить 30 самостійних
структурних підрозділів (апарат, 22 департаменти, 5 управлінь (1 - інспекція), Служба
у справах дітей та сім’ї, Державний архів м. Києва), які мають статус юридичної
особи. Керівники цих підрозділів є керівниками державної служби у відповідних
структурних підрозділах.
Станом на 31 грудня 2018 року укомплектовано 27 посад керівників (90%)
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації). Вакантними є посади директорів Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва, Департаменту суспільних комунікацій та
Департаменту транспортної інфраструктури.
У 2018 році Київським міським головою:
звільнено 8 керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації);
призначено 11 керівників структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з них:
8 призначені за результатами конкурсу та 3 – у порядку переведення на рівнозначну
посаду.
Якісний склад керівників структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
жінки-керівники – 7 осіб (25,9%);
мають вищу освіту – 27 керівників (100%);
магістри державного управління – 8 осіб (29,6%);
кандидати наук – 2 керівника (7,4%).
Більшість керівників структурних підрозділів – 12 (44,4%) мають стаж
державної служби від 3 до 10 років, 11 (40,7%) – більше 10 років і 2 (7,4%) – понад
25 років . При цьому, стаж роботи на займаних посадах у 15 керівників (55,6%) від
1 до 5 років і у 11 (40,7%) – до 1 року.
За віком більшість керівників структурних підрозділів: у віці від 35 до
45 років – 11 осіб (40,7%); віком до 35 років – 5 осіб (18,5%) ; у віці від 45 до 50 років
– 6 осіб (22,2%); від 50 до 60 років – 5 осіб (18,5%).
Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету
Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» у 2018 році управлінням
по роботі з персоналом апарату проведено: 11 конкурсів на заміщення вакантних
посад державної служби категорії «Б» - керівників структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та їх заступників (зокрема 2 – повторні). Всього у зазначених
конкурсах взяли участь 42 особи, з яких 5 – без досвіду роботи на державній службі.
Також проведено 2 конкурси на посади керівників структурних підрозділів зі
статусом юридичної особи публічного права районних в місті Києві державних
адміністрацій (категорія «Б»). Участь у цих конкурсах взяли 2 особи, усі з досвідом
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роботи на державній службі.
У 2018 році заміщення вакантних посад керівників комунальних підприємств
здійснювалось відповідно до рішення Київської міської ради від 21 липня 2016 року
№ 786/786 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатур на
посади керівників суб'єктів господарювання комунального сектора економіки в місті
Києві» та розпорядження Київського міського голови від 15 липня 2013 року № 118
«Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста
Києва».
За результатами проведених конкурсів у 2018 році Київським міським головою
призначено 22 керівника комунальних підприємств (зокрема з 15 – укладені
контракти, по 7 – контракти перебувають на опрацюванні у структурних підрозділах
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
У звітному періоді звільнено 16 керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста
Києва. З числа цих керівників 4 особи звільнені за власним бажанням, 5 осіб – за
угодою сторін, 5 осіб – у поряду переведення, 1 особа – за одноразове грубе
порушення, 1 особа – у зв’язку зі смертю.
Станом на 31.12.2018 вакантними є 27 посад керівників комунальних
підприємств.
Значна увага у 2018 році приділялася підвищенню рівня професійної
компетентності державних службовців виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних
адміністрацій.
Станом на 31.12.2018 у виконавчому органі Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністраціях
працюють 291 державні службовці - випускники Національної академії державного
управління при Президентові України та її регіональних інститутів, які є магістрами
державного управління, з них: в апараті – 48 державних службовців, в інших
структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) – 114 державних службовців та у районних в місті
Києві державних адміністраціях – 129 державних службовців.
У квітні 2018 року виконавчий орган рекомендував до вступу у Національну
академію державного управління при Президентові України 4 державних службовців
апарату.
На даний час у Національній академії державного управління та її
регіональних інститутах навчаються 14 державних службовців, зокрема з числа
працівників апарату – 3, зі структурних підрозділів – 3 та з районних в місті Києві
державних адміністрацій – 8.
Спільно з Київським міським центром перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств установ і організацій відповідно до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 26 грудня 2017 року № 1672 «Про підвищення кваліфікації
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, у 2018 році» у
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2018 році проводилася робота з реалізації програм підвищення ефективності і
компетентності державних службовців:
пройшли навчання 2 408 працівників структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зокрема з
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) – 125, та 2 323 працівників районних у місті Києві державних
адміністрацій, а також 85 посадових осіб місцевого самоврядування;
за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців
навчалися 296 осіб та короткостроковими, тематичними семінарами, вебінарами,
навчальними курсами та тренінговими програмами – 2 112 осіб;
підвищували кваліфікацію 188 державних службовців територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади.
Одним з видів підвищення професійної компетентності є участь державних
службовців у щорічному Всеукраїнського конкурсі «Кращий державний
службовець». Відповідно до Порядку проведення щорічного Всеукраїнського
конкурсу «Кращий державний службовець», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152, проведено І тур у виконавчому
органі, зокрема в апараті, та районних в місті Києві державних адміністраціях. Усього
у І турі у виконавчому органі та райдержадміністраціях взяли участь 58 державних
службовців, з яких 23 – у номінації «Кращий керівник» та 35 – у номінації «Кращий
спеціаліст». Серед зазначених осіб визначено 7 переможців серед керівників та 8 –
серед спеціалістів.
У 2018 році здійснювалися організаційні заходи щодо виконання Закону
України «Про державні нагороди», постанови Кабінету Міністрів України від
26 грудня 2003 року № 2021 «Про вдосконалення порядку нагородження Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України», розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2000 року № 423-р «Деякі питання запровадження заохочувальних
відзнак Прем'єр-міністра України», постанови Верховної Ради України від 5 липня
2001 року (2541-14) «Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України»,
рішення Київської міської ради від 01 червня 2000 року № 141/862 «Про
встановлення звання «Почесний громадянин міста Києва» та заохочувальних відзнак
Київського міського голови».
За звітний період порушено клопотань перед Президентом України про
нагородження державними нагородами України 377 киян: з них до нагородження
орденами представлено 138 осіб, до присвоєння почесних звань України
представлено 239 осіб. Нагороджено державними нагородами України у 2018 році
169 киян, з них орденами – 58 осіб, присвоєно почесні звання 111 особам.
Підготовлено нагородні матеріали та вручено відзнаку Президента України «За
гуманітарну учать в антитерористичній операції» 109 киянам-волонтерам.
У 2018 році порушено клопотань перед Прем'єр-міністром України про
нагородження 58 киян: Почесною грамотою Кабінету Міністрів України 37 особи,
Подякою Прем'єр-міністра України – 21 особу. З них нагороджено: Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України – 23 особи, Подякою Прем'єр-міністра України
– 11 осіб.
Порушено клопотань перед Головою Верховної Ради України про
нагородження Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України 13 киян,
нагороджено 5 осіб.

12

Відповідно до звернень центральних органів виконавчої влади виконавчим
органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
підтримано клопотань про нагородження державними нагородами України 775 осіб,
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України – 229 осіб, Подякою Прем'єрміністра України 140 осіб. З них нагороджено державними нагородами України
325 особу.
Всього за звітний період розглянуто клопотань про нагородження державними
та урядовими нагородами і відзнаками Верховної Ради України на 1701 особу.
У 2018 році проведено 7 вручень з нагоди державних свят, під час яких вручено
169 державну нагороду, 34 урядових нагород та 5 відзнак Верховної Ради України.
За звітний період відзнаками Київського міського голови нагороджено
5057 киян, серед них: оголошено Подяку Київського міського голови 3233 особі,
нагороджено Почесною грамотою Київського міського голови 479 осіб, нагрудним
знаком «Знак Пошани» – 69 осіб, медаллю «Честь. Слава. Держава» 968 учасників
АТО (Операції об’єднаних сил) та волонтерів, Почесною грамотою Київської міської
державної адміністрації – 308 осіб.
У 2018 році підготовлено та проведено 9 засідань Колегії виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на яких
розглянуто 41 питання щодо життєдіяльності міста і напрацьовано 247 доручень.
Протягом звітного періоду проведено 68 виїзних нарад Київського міського
голови, на яких вирішувалися найбільш актуальні питання життєдіяльності міста
Києва. За результатами виїзних нарад напрацьовано 380 доручень та оформлено
68 протоколів.
Також проведено 2 засідання Ради регіонального розвитку при виконавчому
органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), на яких
розглянуто 5 питань і напрацьовано 38 доручень.
Перелік4 розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), скасованих за рішенням суду, Президентом України
у 2018 році, наведено у додатку 1 до Звіту.
1.4. Взаємодія з органами місцевого самоврядування
До складу Київської міської ради входять 120 депутатів, із них: депутатська
фракція «Солідарність» – 52 депутата (43,3% загальної кількості), депутатська
фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 17 депутатів (14,2%),
Депутатська група «Київська команда» - 17 депутатів (14,2%), депутатська фракція
«Єдність» – 15 депутатів (12,5%), депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання
«Свобода» – 14 депутатів (11,7%), депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» –
2 депутата (1,7%) та позафракційні – 3 депутата (2,5%).
У 2018 році відбулися такі змін у складі депутатських фракцій Київської
міської ради:
11.09.2018 депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» припинила свою
діяльність у Київській міській раді;
13.09.2018 утворено депутатську групу у Київській міській раді «Київська
4 За інформацією структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій
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команда» у кількості 17 депутатів відповідно до Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад»;
21.09.2018 оголошено про утворення депутатської фракції «Об’єднання
«Самопоміч» у Київській міській раді у складі 2 депутатів.
Перелік рішень Київської міської ради, скасованих у судовому порядку,
предмет та підстави їх скасування наведено у додатку 2 до звіту.
Протягом звітного періоду Київською міською радою прийнято ряд важливих
для життєдіяльності міста рішень, зокрема про:
затвердження:
- Плану дій сталого енергетичного розвитку столиці до 2020 року;
- Програми зайнятості населення міста Києва на 2018-2020 роки;
- 16 міський цільових програм на середньострокову перспективу;
- бюджету міста Києва на 2019 рік;
- змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
на 2018-2020 роки;
- Концепції розвитку велосипедної інфраструктури;
- правил розміщення оголошень, які суворо заборонятимуть розміщення
рекламних листівок на елементах вуличного благоустрою;
- змін до міської цільової програми «Турбота. На зустріч киянам.» на
2018 рік;
- Антикорупційної програми;
- першочергових заходів з принципового підвищення якості житлових
послуг та дієвого механізму контролю та неухильному контролю наданні цих послуг
своєчасно та у повному обсязі;
утворення:
- управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації);
- комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа
«Маяк Оболоні»;
- ресурсних центрів створення та функціонування об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків на базі комунального концерну «Центр комунального
сервісу»;
звернення до:
- Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;
- Верховної Ради України щодо посилення відповідальності за порушення
законодавства про охорону культурної спадщини;
- Верховної Ради України щодо необхідності удосконалення процедури
опублікування офіційних документів органів місцевого самоврядування;
- Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України та
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо вдосконалення
Національного переліку основних лікарських засобів;
- НАК «Нафтогаз України» з вимогою терміново вжити заходів щодо
укладення договорів постачання природного газу для виробництва теплової енергії
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для надання послуг з гарячого водопостачання населення, бюджетним установам та
іншим категоріям споживачів тощо.
Крім того, Київською міською радою прийнято рішення про:
- збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства
«Київтеплоенерго» за рахунок грошового внеску власника;
- встановлення заборони на відчуження майна та земель територіальної
громади міста Києва, де розташовані дитячі інтернатні заклади;
- заборону продажу спиртних напоїв у дитячих ігрових кімнатах;
- впровадження у столиці нового механізму фінансування дошкільних
закладів «Гроші ходять за дитиною»;
- збереження артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі;
- повернення в комунальну власність кінотеатру «Зоряний»;
- розширення списку категорій, яким безкоштовно встановлюватимуть
лічильники гарячого та холодного водопостачання;
- реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих,
інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання;
- облаштування у столиці нових скверів та парків;
- перейменування вулиць тощо.
У 2018 році не розглядалося питання про висловлення недовіри Київському
міському голові В. Кличку.
2. СТАН ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
2.1. Стан реалізації Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року та виконання
плану заходів з її реалізації, програм і проектів регіонального розвитку
Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року затверджено рішенням Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060.
Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року (далі – Стратегія) визначено дві
стратегічні цілі:
«Збільшення економічного добробуту»
«Поліпшення комфорту життя».
План заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку м. Києва до
2025 року затверджено рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року
№ 412/1416 (далі – План заходів).
План заходів включає 2 програми регіонального розвитку, сформованих у
відповідності до стратегічних цілей:
Програма 1 «Програма економічного зростання»;
Програма 2 «Програма підвищення комфорту життя».
План заходів включає 69 проектних ідей, які складаються з 9 секторів міського
господарства:
Економічний розвиток, приватне підприємництво та інвестиції;
Транспорт;
Інженерна інфраструктура та комунальні послуги;
Екологія та безпека довкілля;
Туризм;
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Охорона здоровʼя;
Освіта;
Соціальний захист і безпека;
Ринок праці та зайнятість.
Загальна оціночна вартість 69 проектних ідей за всіма джерелами фінансування
становить 95 172 929,4 тис. грн, з них для:
реалізації Програми 1 «Програма економічного зростання» (далі – Програма 1)
сформовано 17 проектних ідеях загальною оціночною вартістю за всіма джерелами
фінансування – 2 078 967 тис. грн;
реалізації Програми 2 «Програма підвищення комфорту життя» (далі –
Програма 2) сформовано 52 проектних ідеї, загальна оціночна вартість яких за всіма
джерелами фінансування – 93 093 962,4 тис. грн.
У 2018 році:
1. До реалізації передбачено 60 проектних ідей (87% загальної кількості
проектів Плану заходів) запланованою вартістю за всіма джерелами фінансування
7 602 797,4 тис. грн, обсяги фактичного фінансування яких становили
5 961 248,8 тис. грн, або 78,4% запланованих на 2018 рік обсягів (інформація
наведена у додатку 6 до звіту).
З них:
для реалізації Програми 1 заплановано 15 проектних ідей загальною вартістю
132 116,5 тис. грн, сума їх фактичного фінансування становила 93 980,9 тис. грн
(71,1%);
для реалізації Програми 2 – 45 проектних ідей загальною вартістю
7 470 680,9 тис. грн, сума їх фактичного фінансування становила у 2018 році
5 868 267,9 тис. грн (78,6%).
Звіт за 2018 рік з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року та звіт з з оцінки результативності реалізації Державної стратегії
регіонального розвитку до 2020 року наведено в додатках 7 та 8 відповідно.
2. З бюджету міста Києва при запланованих обсягах 6 412 415,7 тис. грн
фактично профінансовано 5 796 479,6тис. грн (90,4% планового обсягу).
За кошти державного бюджету при планових обсягах 156 879,6 тис. грн
фактично профінансовано 98 187,2 тис. грн (62,6% планового обсягу).
З інших джерел фінансування при запланованих обсягах 1 033 502,1 тис. грн
фактичне фінансування становило 66 581,9 тис. грн (6,4% планових обсягів).
3. У 2018 році реалізовано (в частині завдання на 2018 рік) 30 проектних ідей
(43,5% загальної кількості проектів Плану заходів) загальною запланованою вартістю
5 399 446,1 тис. грн (10 – за Програмою 1 загальною запланованою вартістю
24 695,7 тис. грн
та 20 – за Програмою 2 загальною плановою вартістю
5 374 750,4 тис. грн).
Їх фактичне фінансування становило 5 297 775,0 тис. грн (98,1% запланованих
обсягів), відповідно:
за Програмою 1 – 20 117,7 тис. грн (81,5%);
за Програмою 2 – 5 277 657,3 тис. грн (98,2%).
Інформація наведена у додатку 3 до звіту, форма 1.
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4. На стадії реалізації знаходилося 30 проектних ідей (43,5% загальної
кількості, що передбачені Планом заходів) загальною запланованою вартістю
2 203 351,3 тис. грн, їх фактичне фінансування у 2018 році становило
664 473,1 тис. грн (30,2% запланованих обсягів).
З них:
5 проектних ідей – за Програмою 1 запланованою вартістю 107 420,8 тис. грн,
фактично профінансовано 73 863,7 тис. грн (69%);
25 проектних ідей за Програмою 2 плановою вартістю 2 095 930,5 тис. грн,
фактично профінансовано 590 611 тис. грн (28,2%) (інформація наведена у
додатку 3 до звіту, форма 1, табл. 2).
Інформація про стан підготовки та реалізації в м. Києві інвестиційних проектів,
які не включені до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та Плану заходів з її
реалізації, але впроваджуються у столиці за рахунок залучених коштів, наведено у
додатку 4 до звіту, форма 2.
2.2. Зовнішньоекономічна діяльність, міжрегіональне та транскордонне
співробітництво
За наявними даними офіційної статистики оборот зовнішньої торгівлі товарами
м. Києва за січень–листопад 2018 року становив 30 512,5 млн дол. США і зріс
порівняно із відповідним періодом 2017 року на 14,6%. Обсяг експорту становив
9 235,3 млн дол., імпорту – 21 277,2 млн дол. Порівняно із 2017 роком обсяги
експорту збільшилися на 3,4%, а імпорту – на 20,2%.
У двосторонній торгівлі між торговельними партнерами продовжувалося
зберігатися негативне сальдо, яке за січень–листопад 2018 року становило
12 041,9 млн дол. США. Інформація щодо зовнішньої торгівлі товарами за січень–
листопад 2016–2018 роки наведена у таблиці 3.
Таблиця 3
Зовнішня торгівля товарами м. Києва

Зовнішня
торгівля
товарами
всього по
м. Києву,
зокрема:
Експорт
Імпорт
Сальдо
всього

січень –
січень –
листопа
у % до
листопад
д 2016 відповідно
2017
року,
-го періоду
року, млн
млн
минулого
дол.
року
дол.
США
США
22 068,5
106,0
26 623,8

7 662,7
14 405,8
-6 743,1

97,5
110,0
х

8 927,6
17 696,2
-8 768,6

у % до
відповідног
о періоду
минулого
року

у % до
січень –
відповідно
листопад
2018 року,
го періоду
млн дол.
минулого
США
року

120,6

30 512,5

114,6

116,5
122,8
х

9 235,3
21 277,2
-12 041,9

103,4
120,2
х

Серед країн-партнерів за період січень–листопад 2018 року найбільше
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експортувалися товари до Індії – 9,8% загального обсягу експорту, Китаю – 6%,
Нідерландів – 5,2%, Іспанії – 4,7%, Італії – 4,1%, Єгипту – 3,5%.
Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 16,4%, Російської
Федерації – 13,3%, Білорусі – 9,8%, Німеччини – 8,7%, Польщі – 4,9% (Таблиця 4).
Таблиця 4
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами м. Києва
січень –
листопад
2016
року,
млн дол.
США

у % до
відповідного
періоду
минулого
року

Індія
Китай
Єгипет
Нідерланд
и
Іспанія
Італія

648,5
635,9
479,7
428,0

114,2
70,4
145,2
112,7

354,6
325,8

116,2
92,2

Китай
Російська
Федерація
Білорусь
Німеччина
Польща

2205,1
1832,0
1424,8
1309,8
686,1

Країна

січень –
у % до
січень –
у % до
листопад відповідлистопад відповідно2017
ного
2018 року, го періоду
року,
періоду
млн дол.
минулого
млн дол. минулог
США
року
США
о року
Експорт
1031,5
157,8
901,4
86,9
553,4
87,0
556,1
100,5
468,1
96,5
323,4
69,3
655,7
152,1
478,8
72,7
142,6
130,6

433,1
376,7

85,8
87,3

129,6
76,8

509,6
434,2
Імпорт
2682,1
2546,9

123,2
139,2

3497,4
2839,0

130,6
111,5

105,4
125,0
94,2

1660,9
1525,1
833,9

116,5
116,1
121,9

2078,2
1847,5
1036,0

125,1
120,2
123,2
Таблиця 5

Основні товарні групи експорту

Код і назва
товарів згідно
з УКТЗЕД
Продукти
рослинного
походження
Жири та олії
тваринного
або
рослинного
походження

Обсяги експорту
(млн дол. США)
січень – січень –
листопад листопад
2016
2017
року
року
3394,6
3667,2
1697,8

2286,7

Питома вага товарної групи у
обсязі експорту м. Києва, %

січень –
листопа
д 2018
року
3762,5

січень –
листопад
2016
року
44,3

січень –
листопа
д 2017
року
41,1

січень –
листопад
2018
року
40,7

2071,9

22,2

25,6

22,4
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Готові харчові
продукти

631,8

790,1

826,0

8,2

8,8

8,9

Питома вага зазначених у таблиці 5 товарів у загальному обсязі експорту
м. Києва за січень–листопад 2018 року становила 72% або 6 660,4 млн дол. США.
Зовнішня торгівля послугами за січень–вересень 2016-2018 років за даними
Головного управління статистики у м. Києві відображена у таблиці 6.
Таблиця 6
Зовнішня торгівля послугами м. Києва

Зовнішня
торгівля
послугами,
зокрема:
Експорт
Імпорт
Сальдо
всього

у % до
у % до
у % до
січень –
січень –
січень –
відповідновідповідновідповідновересень
вересень
вересень
го періоду
го періоду
го періоду
2016
2017
2018
минулого
минулого
минулого
року
року
року
року
року
року
3 338,6
67,9
3 888,5
116,5
4645,9
119,5

1 901,9
1 436,7
465,2

91,1
80,2
х

2 085,7
1 802,8
282,9

109,7
125,5
х

2491,5
2154,4
337,1

119,5
119,5
х

У двосторонній торгівлі послугами між торговельними партнерами
продовжувалося зберігатися позитивне сальдо, яке за січень–вересень 2018 року
становило 337,1 млн дол. США та збільшилося у порівнянні з аналогічним періодом
2017 року на 54,2 млн дол. США.
Серед країн–партнерів найбільші обсяги експорту послуг за січень–вересень
2018 року припадали на: США (19,4%), Велику Британію (11,4%), Швейцарію (8,4%),
Німеччину (6,6%), Російську Федерацію (6,3%) та Кіпр (4,6%).
Головними партнерами в імпорті послуг були: Туреччина – 12,7%, Велика
Британія – 10,8%, Російська Федерація – 9%, Китай – 5,9%. Інформація щодо
географічної структури зовнішньої торгівлі послугами за січень–вересень
2016-2018 роки наведена у таблиці 7.
Таблиця 7
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами м. Києва

Країна

США
Російська
Федерація

у % до
січень –
відповідно
вересен
-го періоду
ь 2016
минулого
року
року
313,4
215,8

99,3
59,5

у % до
у % до
січень –
січень –
відповідно
відповідно
вересен
вересень
-го періоду
-го періоду
ь 2017
2018
минулого
минулого
року
року
року
року
Експорт
399,4
112,3
483,1
113,6
165,1
75,0
157,7
92,9
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у % до
січень –
відповідно
вересен
-го періоду
ь 2016
минулого
року
року
176,8
75,7

Країна
Велика
Британія
Швейцарія
Німеччина
Кіпр

168,0
129,2
76,3

89,1
101,6
135,1

у % до
у % до
січень –
січень –
відповідно
відповідно
вересен
вересень
-го періоду
-го періоду
ь 2017
2018
минулого
минулого
року
року
року
року
218,3
120,3
285,3
128,4
183,7
136,2
93,4

107,6
103,5
113,0

210,2
163,5
115,4

111,5
116,2
119,8

Продовження таблиці 7
у % до
січень –
відповідно
вересен
-го періоду
ь 2016
минулого
року
року

Країна

Російська
Федерація
Туреччина
Велика
Британія
Китай

у % до
у % до
січень –
січень –
відповідно
відповідно
вересен
вересень
-го періоду
-го періоду
ь 2017
2018
минулого
минулого
року
року
року
року
Імпорт
182,7
110,1
194,4
104,7

164,0

47,2

159,5
158,5

117,4
65,6

243,1
198,5

139,2
119,0

274,6
233,4

112,8
107,8

80,3

105,2

91,1

113,1

127,8

140,0
Таблиця 8

Структура експорту-імпорту послуг м. Києва за видами послуг

Країна
Транспортні
послуги
Послуги у сфері
телекомунікації,
комп’ютерні та
інформаційні
послуги
Ділові послуги

Експорт
січень – січень –
вересень вересен
2016
ь 2017
року
року
441,3
522,0

січень –
вересен
ь 2018
року
581,6

січень –
вересень
2016
року
199,2

Імпорт
січень –
вересен
ь 2017
року
116,4

січень –
вересень
2018
року
302,8

811,4

839,2

1007,4

213,4

101,0

233,5

352,5

425,9

483,8

222,1

112,2

460,8

Найбільшу питому вагу в загальному обсягу експорту та імпорту займали
послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги
(26,7% загального обсягу експорту та імпорту послуг м. Києва), ділові (20,3%) та
транспортні послуги (19%).
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Станом на 01.10.2018 обсяг унесених в економіку міста Києва прямих
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) з початку інвестування становив
16 540,3 млн дол. США (51,7% загальнодержавного обсягу). Темп зростання обсягу
прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) становив 101,2% до обсягів на
початок 2018 року.
Збільшення обсягів іноземного акціонерного капіталу в економіку столиці у
січні–вересні 2018 року відбулося, зокрема, за рахунок курсової різниці.

Таблиця 9
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)
в економіці м. Києва у 2016-2018 роках
Показник
Прямі
іноземні
інвестиції
(акціонерний капітал)
Темп росту (зниження) обсягу
прямих іноземних з інвестицій
(акціонерного капіталу)
Обсяги прямих іноземних інвестицій
(акціонерного
капіталу)
у
розрахунку на одну особу населення

Одиниця
виміру
млн дол.
США
% до
початку
року
дол.
США

на 01
жовтня
2016 року

на 01
на 01
жовтня
жовтня
2017 року 2018 року5

24628,5

23265,1

16540,3

111,7

103,7

101,2

8623,5

8092,6

5725,6

Станом на 01.10.2018 обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного
капіталу) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку
інвестування становив 5 725,6 дол. США.
За 9 місяців 2018 року в економіку міста Києва надійшло 1313 млн дол. США
акціонерного капіталу нерезидентів, що становило 76,7% загальнодержавного обсягу
(1710,4 млн дол. США).
Інвестиції спрямовувалися у вже розвинені сфери економічної діяльності.
Станом на 01.10.2018 найвагомішу частку (21%) усіх прямих інвестицій, що
надійшли в економіку міста, спрямовано в розвиток підприємств оптової та
роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. Значний обсяг
прямих інвестицій вкладено також в підприємства та організації, що здійснюють
фінансову та страхову діяльність (20%), підприємства, що здійснюють операції з
нерухомим майном (14,1%), підприємства сфери інформації та телекомунікацій
(13%), підприємства, що здійснюють професійну, наукову та технічну діяльність
(11,1%) тощо.
5 Дані про прямі інвестиції на 01.01-01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних
Національного банку України, які на відміну від попередніх років, включають обсяги реінвестованих доходів
банків України (обчислені Національним банком України на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки
відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі). У зв’язку з цим, порівнювати дані про прямі
іноземні інвестиції за останні три роки некоректно.
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Місто Київ не є суб’єктом транскордонного співробітництва.
У 2018 році Київською міською владою спільно з міжнародними донорськими
організаціями продовжено реалізацію проектів міжнародної технічної допомоги за
такими сферами:
житлово-комунальне господарство:
- в рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією
(NEFCO) щодо залучення кредитного фінансування на реалізацію проектів з
підвищення енергоефективності м. Києва КП «Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних будівлях м. Києва» (Київської міської
державної адміністрації) продовжувалася робота за проектом «Термосанація у
бюджетних установах м. Києва»/«Укладання енергосервісних контрактів щодо
впровадження заходів з енергозбереження у бюджетних установах м. Києва».
У процесі реалізації зазначеного проекту досягнуто суттєвої економії
кредитних (NEFCO) і грантових (E5P - 1 500 000,00 євро) коштів. Розрахункова сума
економії становила близько 770 тис. євро;
охорона здоров’я:
- в рамках співпраці між виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією) та Урядом США через Міністерство
оборони США/Командуванням збройних сил США в Європі/Інженерно-будівельне
командування ВМС США реалізовувався проект «Модернізація реабілітаційного
центру для забезпечення вільного доступу людей із обмеженими можливостями,
поліпшення умов для відвідувачів та підвищення енергоефективності будівлі» на базі
Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1 (реєстраційний номер проекту
№ 33191-18-Р-0217, кошторисна вартість: 79 000,00 дол. США);
зв’язки з громадськістю:
- Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за ініціативи Київської
міської державної адміністрації та офісу Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової
підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина розпочата та тривала робота
щодо реалізації проекту «Вдосконалення доступу для організацій громадянського
суспільства в Україні до надання соціальних послуг» (реєстраційний номер проекту
№ 3200327).
Розроблено рекомендації щодо покращення національного законодавства та
практик України у сфері соціальних послуг та ефективного залучення організацій
громадянського суспільства до надання соціальних послуг на базі міжнародних
практик. Розроблено методичне керівництво з соціальних послуг, що надаються
неурядовими організаціями за рахунок бюджетного фінансування. Проведено
3 регіональні навчальні семінари-тренінги за участю представників організацій
громадянського суспільства з метою їх ознайомлення із міжнародним досвідом та
існуючими механізмами надання послуг організаціям громадянського суспільства із
залученням державних ресурсів.
Також розроблена тестова версія електронної платформи міського конкурсу
проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»;
технології:
- Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з
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німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) реалізовано проект
«Надання підтримки місту Києву у впровадженні «відкритого бюджету»
(реєстраційний номер проекту № 2005.3505.4). Реалізація проекту підвищила
ефективність контролю за витратами бюджету міста Києва, покращила прозорість
використання бюджетних коштів, надала змогу виявляти невідповідність між
витратами та виконаними роботами. Також розширено функціональні можливості
порталу «відкритий бюджет», що надає доступ до інформації про доходи, отримані
від надання в оренду, або інших способів використання муніципальної власності.
Місто Київ співпрацює з багатьма міжнародними фінансовими організаціями:
Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР), Світовий банк (World Bank), Міжнародна фінансова корпорація (МФК)
(International Financial Organisation (IFC)) та іншими міжнародними організаціями та
іноземними банками.
З Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) реалізуються три проекти:
1. проект «Міський громадський транспорт України» - залучення кредитних
коштів від ЄІБ у розмірі 50 млн євро на оновлення громадського транспорту.
Бенефіціар проекту – комунальне підприємство «Київпастранс».
Прийнято рішення Київської міської ради від 19 квітня 2018 року № 485/4549
«Про підтримку участі КП «Київпастранс» у проекті «Міський громадський
транспорт України».
Підпроекти:
- Оновлення трамвайного парку – 24,9 млн євро; орієнтовна кількість –
17 трамваїв;
- Оновлення автобусного парку» – 18,6 млн євро; орієнтовна кількість –
112 автобусів;
- Придбання кабін фунікулеру та обладнання до них – 6,5 млн євро (заміна
двох кабін (вагонів), головного механізму, лінійного обладнання та системи
керування);
2. проект «Безпека дорожнього руху в містах України» – залучення кредитних
коштів від ЄІБ та ЄБРР у розмірі 37,6 млн євро на реалізацію заходів з підвищення
безпеки дорожнього руху в місті Києві.
Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) на саміті Україна-ЄС в
Брюсселі 09.07.2018 підписали фінансову угоду в рамках проекту «Підвищення
безпеки автомобільних доріг в містах України». Загальна вартість проекту – 150 млн
євро. Бенефіціари проекту – Дніпро, Київ, Львів, Одеса та Харків.
Фінансування проекту передбачається за рахунок кредитних коштів
Європейського інвестиційного банку – 50% оціночної вартості проекту (без ПДВ) та
Європейського банку реконструкції та розвитку – 50% оціночної вартості проекту
(без ПДВ).
Фінансування ПДВ передбачається за рахунок коштів кінцевих бенефіціарів
(місцевого бюджету). Бенефіціари проекту – комунальна корпорація «Київавтодор» та
комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху»;
3. проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» залучення кредитних коштів від ЄІБ у розмірі 30 млн євро для капітального ремонту
мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих
світильників на світлодіодні світильники». Бенефіціар проекту - комунальне
підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва «Київміськсвітло».
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В рамках співпраці з Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
реалізуються два проекти з оновлення рухомого складу (кредитні угоди укладені в
2007 році, рухомий склад закуплений та експлуатується, наразі відбувається
погашення позик):
1. Кредитна угода від 17.08.2007 у розмірі 60 млн євро для комунального
підприємства «Київпастранс»;
2. Кредитна угода від 17.08.2007 у розмірі 40 млн євро для комунального
підприємства «Київський метрополітен».
Також Київ співпрацює зі Світовим банком в рамках проекту створення
системи швидкісного масового транспорту (MRT) для громадських перевезень
(MRT – фізично виділена лінія для руху громадського транспорту зі станціями).
Основні умови та поточний стан на грудень 2018: Світовий банк мобілізував
грантові кошти (950 тис дол. США) та допомагає місту виконати техніко-економічне
обґрунтування проекту MRT для сполучення Троєщини з правим берегом.
Орієнтовний коридор – Троєщина-Почайна-Дорогожичі-Шулявська-Севастопольська
площа.
З метою міжнародного співробітництва у модернізації та розвитку
теплоенергетичного комплексу столиці 27.12.2018 комунальне підприємство
«Київтеплоенерго» та Київська міська державна адміністрація підписали
Меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародною
фінансовою корпорацією, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Основними причинами, що негативно впливають на стан залучення прямих
іноземних інвестицій, є:
нестабільна монетарна політика;
негативна курсова різниця при перерахунку іноземної валюти в процесі
внесення /виведення іноземного капіталу;
відсутність дієвого механізму реалізації інвестиційних проектів у сфері
державно-приватного партнерства (зокрема концесії, енергозбереження).
З метою підвищення рівня інвестиційної привабливості, активізації
інвестиційної діяльності та успішної реалізації інвестиційних проектів, зокрема за
участі іноземних інвесторів, вважаємо за доцільне (необхідне):
продовження кроків з формування сприятливого інвестиційного клімату та
забезпечення стабільного бізнес-середовища;
забезпечення прозорості, «партнерських» відносин між державою та
інвестором;
розвиток інвестиційного ринку та сприяння його інтеграції у світовий простір;
спрощення дозвільних процедур;
запровадження податкових пільг або інших стимулів в пріоритетних секторах
економіки.
Заходи, здійснені Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2018 році у сфері
залучення інвестицій:
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продовжено роботу з інвесторами за принципом «єдиного вікна», що
забезпечує:
- налагодження процесу безпосередньої роботи інвестора з проектним
менеджером, що закріплюється за кожним окремим проектом та сприяє інвестору у
вирішенні усіх бюрократичних питань;
- виключення можливості безпосереднього впливу посадових осіб на роботу
проектних менеджерів та корупційного тиску на інвестора;
укладено 30 інвестиційних договорів на загальну суму інвестицій понад
670 млн грн щодо реалізації проектів у соціальній (будівництво закладів освіти),
транспортній (облаштування зупинок громадського транспорту), рекреаційній
(облаштування мотузкового парку) та спортивній (облаштування парку з об’єктами
спортивної інфраструктури) сферах;
залучено кошти до спеціального фонду бюджету міста Києва (відповідно до
умов укладених інвестиційних договорів) – 24,7 млн грн (247% виконання річного
завдання на 2018 рік);
підписано 11 додаткових угод (зокрема акт про виконання інвестиційного
договору) в рамках забезпечення супроводу та моніторингу виконання інвестиційних
договорів;
забезпечено прийняття Київською міською радою у І читанні нового
Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві» (рішення
Київської міської ради від 22 лютого 2018 року № 336/4400 «Про прийняття за основу
проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про
проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві»), що передбачає оптимізацію
механізму залучення інвестицій, зокрема:
- зменшення строків підготовки інвестиційного процесу;
- чітке регламентування інвестиційного процесу;
- виключення можливості відмови учаснику інвестиційного конкурсу з
найбільш вигідною конкурсною пропозицією через формальність (недостатність чи
неналежне оформлення тих чи інших документів);
- зменшення витрат бюджетних коштів на підготовку інвестиційних проектів
та збільшення надходжень до міського бюджету;
- підвищення ділової активності у сфері інвестування у напрямку залучення
приватних інвестицій до реалізації інвестиційних/міських перспективних проектів.
При повторному розгляді на пленарному засіданні Київської міської ради
проект рішення прийнято не було (не набрав необхідної кількості голосів), у зв’язку з
цим розпочато процедуру повторного погодження в установленому порядку проекту
рішення КМР «Про затвердження Положення про проведення інвестиційних
конкурсів у місті Києві», зокрема забезпечено оприлюднення проекту рішення
Київської міської ради на офіційному веб-порталі Київської міської державної
адміністрації
(https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/proekt_
rishennya_kivsko_misko_radi_pro_zatverdzhennya_polozhennya_pro_provedennya_invest
itsiynikh_konkursiv_u_misti_kiyevi.html) з метою проведення його обговорення;
здійснювалася робота в частині застосування механізму державно-приватного
партнерства до реалізації інвестиційних проектів м. Києва:
- підписано Меморандум про взаємодію та співробітництво між
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Київською міською
державною адміністрацією (з питань державно-приватного партнерства) (03.03.2018
№ 4);
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- розроблено проект рішення Київської міської ради «Про здійснення
державно-приватного партнерства для реалізації проекту «Впровадження системи
фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному
режимі у місті Києві», який на сьогодні проходить погодження в установленому
порядку;
представлено інвестиційний потенціал міста Києва міжнародній спільноті на
таких заходах:
- Міжнародній виставці нерухомості МІРІМ-2018 (13.03-16.03.2018), де на
стенді української столиці презентовано перспективні для інвестування проекти,
серед яких: проекти в сфері будівництво канатної дороги з об’єктами громадського
призначення, будівництво гірськолижного комплексу з об’єктами розважальнорекреаційного призначення для активного всесезонного відпочинку, будівництво
приватного медичного центру та інші;
- Міжнародному форуму ЄЕК ООН з державно-приватного партнерства,
орієнтованого, в першу чергу, на потреби людей для досягнення Цілей сталого
розвитку (07.05-09.05.2018, м. Женева, Швейцарська Конфедерація);
- Міжнародній конференції «Впровадження державно-приватних партнерств,
спрямованих на потреби людей: кращі міжнародні практики та рекомендації для
України і країн-сусідів» (05.06-06.06.2018, м. Київ);
- воркшопі «Workshop Ukraine PPP Agency» (07.06-08.06.2018, м. Київ);
- Міжнародній конференції «GlobalSilkRoad 2018» (01.07-04.07.2018,
м. Астана, Республіка Казахстан);
- Міжнародній конференції «Інфраструктурні Проекти механізму державноприватного партнерства у Східній Європі, на Кавказі та у Центральній Азії»
(14.09.2018, м. Київ);
- Українсько-словенській діловій зустрічі за участю офіційної та бізнесделегації мерії міста Марибор (19.09.2018, м. Київ);
- Бізнес-конференції Українського тижня у Лондоні (08.10-11.10.2018,
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії);
організовано та проведено Інвестиційний форум міста Києва у конгресновиставковому центрі «Парковий» (27.11.2018). Форум об'єднав більше 500 учасників,
серед яких представники міжнародних фінансових організацій, експерти ІТ сектору,
потенційні інвестори, представники органів міської та державної влади. Спікерами
форуму були, зокрема представники Естонської Республіки, Литовської Республіки,
Республіки Польща, Сполучених Штатів Америки, Держави Ізраїль. Під час заходу
представники українського бізнесу мали змогу провести переговори з потенційними
інвесторами щодо спільної діяльності в сфері інновацій та ІТ бізнесу, а також
можливостей інвестицій для розвитку представлених на Форумі приватних та міських
проектів. Серед міських проектів: будівництво медичних та освітніх закладів,
рекреаційного комплексу з центром дозвілля для дітей та молоді тощо;
забезпечено просування інвестиційного іміджу міста Києва шляхом підготовки
інформації. В березні 2018 року за результатами конкурсу видання Foreign Direct
Investment Magazine (fDi) «Європейські міста і регіони майбутнього 2018/2019» Київ
увійшов в трійку лідерів в номінації «Найкращі європейські міста майбутнього з
точки зору рентабельності» та опинився в десятці найкращих європейських міст
майбутнього за стратегією залучення прямих іноземних інвестицій;
на розгляд укладачів щорічних інвестиційних рейтингів направлено заявки,
довідкову та статистичну інформацію про столицю для включення Києва до переліку
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міст, які оцінюються з точки зору інвестиційної привабливості. Пріоритетними для
участі у 2019 році визначено CEE Investment Report та Global Cities report – щорічні
звіти, що укладаються авторитетними міжнародними консалтинговими компаніями;
проведено репутаційний аудит (аналіз) щодо сприйняття інформації про
інвестиційний та зовнішньоекономічний потенціал Києва учасниками опитування,
серед яких світові консалтингові компанії, інвестори, локальні компанії для
забезпечення розробки напрямків покращення (зокрема аналіз) інвестиційного та
зовнішньоекономічного іміджу та репутації міста Києва;
виготовлено інформаційний буклет «Invest In Kyiv» щодо інвестиційного та
зовнішньоекономічного потенціалу м. Києва з метою представлення та
розповсюдження на міжнародних та вітчизняних заходах, зустрічах з іноземними
представниками тощо;
виготовлено відео-ролик щодо інвестиційного потенціалу м. Києва, який
презентовано на Інвестиційному форумі міста Києва тощо.
З метою залучення широкого кола інвесторів, зокрема іноземних, до реалізації
міських перспективних проектів виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією) створено та забезпечено
функціонування веб-порталу м. Києва InvestInKyiv (www.investinkyiv.gov.ua),
головним завданням якого є інформування та надання доступу вітчизняним та
зарубіжним інвесторам до актуальної інформації щодо інвестиційної діяльності
м. Києва та інвестиційних проектів міста.
На зазначеному веб-порталі розміщується та постійно оновлюється детальна
інформація (українською та англійською мовами) щодо інвестиційних проектів міста
Києва (із зазначенням орієнтовних техніко-економічних показників, підготовки
проектів (готується до конкурсу/конкурс оголошено), зазначенням сфер реалізації
проектів, їх візуалізацією), публікуються оголошення про інвестиційні конкурси,
новини у сфері інвестиційної діяльності, розміщуються проекти столичних
підприємств, які потребують інвестицій, зазначається інформація щодо інвестиційної
привабливості та економічного потенціалу Києва.
На сьогодні на веб-порталі м. Києва InvestInKyiv розміщено інформацію щодо
74 інвестиційних проектів, зокрема проектів у сферах нерухомості, освіти, медицини,
спорту та відпочинку, енергетики, транспорту та зв’язку, утилізації відходів,
соціальній сфері.
Крім того, на веб-порталі InvestInKyiv розміщено інформацію щодо основних
етапів інвестиційного процесу (від стадії «ідея» до стадії «укладення інвестиційного
договору») та передбачено зворотній зв'язок з інвесторами в електронному режимі
(шляхом заповнення інвестором відповідної он-лайн-заявки).
В числі пріоритетних заходів, що вживаються міською владою для
економічного та інвестиційного розвитку Києва, є розвиток державно-приватного
партнерства для реалізації масштабних довготривалих проектів.
На сьогодні вживаються підготовчі заходи для здійснення державно-приватного
партнерства для реалізації проектів:
«Реорганізація публічної інфраструктури лікарень» (проект розробляється
спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), передбачає об’єднання
чотирьох існуючих лікарень в одну, побудовану з нуля);
«Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві» (Київським міським головою
підписано позитивний висновок про доцільність реалізації проекту; на розгляд
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Київської міської ради планується винесення рішення Київської міської ради «Про
здійснення державно-приватного партнерства для реалізації проекту «Впровадження
системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в
автоматичному режимі у місті Києві»).

Здійснення міжнародного співробітництва міста Києва відбувалося на основі
підвищення координації дій структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), що, в свою чергу,
передбачало відпрацювання політики реалізації стратегії міжнародних відносин
столиці України, включаючи всі напрямки його соціально-економічного розвитку,
зокрема таких: економіка, транспорт, фінанси, комунальне господарство, енергетика,
житло, охорона здоров’я, соціальна сфера, продовольче забезпечення, екологія,
освіта, культура, туризм.
Всього у 2018 році проведено 223 міжнародні заходи (зустрічі, наради,
семінари, прийоми тощо) та забезпечено здійснення 126 відряджень. Зокрема за
напрямами:
туризм:
- забезпечено участь у туристичних виставках:
 Fitur 2018 (м. Мадрид, Іспанія, 17.01-21.01.2018);
 New York Times Travel Show 2018 (м. Нью-Йорк, США, 26.01–28.01.2018);
 International Mediterranean Tourism Market 2018 (м. Тель-Авів, Ізраїль,
06.02-07.02.2018);
 ІTB Berlin 2018, (м. Берлін, Німеччина, 07.03-11.03.2018);
 COTTM 2018 (м. Пекін, Китай, 16.04-18.04.2018);
 IMEX Frankfurt (м. Франкфурт, Німеччина, 15.05-17.05.2018);
 ITB Asia 2018 (м. Сінгапур, Сінгапур, 16.10–18.10.2018);
 WTM London 2018 (м. Лондон, Великобританія, 05.11–07.11.2018);
 IBTM Barcelona 2018 (м. Барселона, Іспанія, 27.11–29.11.2018).
Також, пройшли Дні Києва у Кракові, в рамках якого презентовано
туристичний потенціал м. Києва та його бізнес можливості, Дні українського кіно;
першу поетичну каву – за участю поета Олександра Ірванця тощо;
житлово-комунальне господарство:
- підписано Меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку,
Міжнародною фінансовою корпорацією, Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID) щодо міжнародного співробітництва у модернізації та розвитку
теплоенергетичного комплексу столиці;
- проведено семінари з підвищення кваліфікації в сфері енергоефективності
в рамках проекту «Консультування та підвищення кваліфікації в сфері
енергоефективності м. Києва», який проводився за підтримки мерії м. Мюнхен та
неурядової організації «Engagement Global» (протягом 2018 року);
транспорт та міська мобільність:
- проведено презентацію спільного проекту «Безпечний трафік Русанівки» у
рамках ініціативи «Партнерство за здорові міста» фонду «Bloomberg Philanthropies»,
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який має перетворити перший штучний острів Києва на комфортний вело-пішохідний
простір (18.07.2018). Також в рамках зазначеного проекту проведено семінари з
підвищення безпеки дорожнього руху та комфорту користування публічним
простором для співробітників виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), комунальних підприємств та місцевого населення;
- відбувся старт проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» у
Подільському районі Києва, виконавцем якого є німецька урядова компанія «Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, а фінансують його Уряди
Німеччини та Швейцарії (09.10.2018). У рамках проекту до кінця 2019 року
планується розробити концепцію інтегрованого розвитку для Подільського району
Києва;
соціальна підтримка та допомога:
- благодійною організацією «Wheelchairs for Ukraine» (м. Единбург,
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) передано місту Києву
візки для осіб з особливими потребами;
охорона здоров’я та здоровий спосіб життя:
- підписано угоду між виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією) та Міжнародною фінансовою
корпорацією (IFC) щодо державно-приватного партнерства в секторі охорони
здоров’я;
- продовжено співробітництво у рамках стратегії Fast Track в глобальному
русі подолання епідемії ВІЛ/СНІДу Паризької декларації, де місто Київ є активним
учасником. Зокрема керівництвом виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) взято участь у ХХІІ Міжнародній
конференції зі СНІДу (AIDS 2018) (22.07-27.07.2018, м. Амстердам, Королівство
Нідерландів);
- здійснено робочі поїздки з обміну досвідом між Департаментом (Центром)
надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та центрами Естонської Республіки,
Республіки Італії та Грузії в рамках співробітництва з іноземними країнами, які є
прогресивними у сфері надання адміністративних послуг;
історична та архітектурна спадщина:
- відбулася урочиста церемонія зустрічі учасників литовського історикокультурного телевізійного проекту «Національна експедиція» за ініціативи
Посольства Литовської Республіки в Україні;
- відбувся візит керівництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) до м. Гренобль (Французька Республіка) з
метою вивчення французького досвіду створення закладів консервації предметів
археології, на прикладі лабораторії ARC-Nucleart (16.09-20.09.2018);
культура:
- проведено за підтримки Посольства Угорщини в Україні виставку художніх
робіт П. Матла та П. Савчина «По п’ять», присвячену трагічній історії сталінських
концтаборів, у Мистецькому центрі «Шоколадний будинок» філії Національного
музею «Київська картинна галерея»;
- з ініціативи Посольства Франції в Україні та Французького інституту в
Україні відкрито XV фестиваль «Французька весна в Україні» музично-світловою
виставою «Повітря» на Софійській площі. Спільні франко-українські проекти також
відбулися протягом квітня 2018 року;
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- проведено фестиваль «Бельгійська алея» в межах пішохідної зони між
дзвіницею Михайлівського Золотоверхого монастиря та верхньою станцією
Київського фунікулеру;
- відкрито пам’ятник герою аргентинського народу Генералу Хосе Франсіско
де Сан-Мартіну за участю Надзвичайного і Повноважного Посла Аргентинської
республіки в Україні пана Альберто Хосе Алонсо;
- відкрито арт-об’єкт «Middle Way» за ініціативи Посольства Румунії в
Україні;
- взято участь керівництвом виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) в урочистому відкритті пам’ятника Анни
Київської біля собору Сан П’єр де Квізін у м. Тулуза Французької Республіки;
електронне урядування та реалізація Концепції «КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020»:
- підписано Меморандум із компанією Аtene KOM GmbH про співпрацю у
сфері розвитку Smart City;
- підписано угоду про співпрацю між Департаментом інформаційнокомунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Інститутом космічних досліджень НАН України та
Державним космічним агентством України та громадською організацією «СМАРТ
СІТІ ХАБ» в межах проекту ERA-PLANET в рамках європейської програми
HORIZON 2020;
- підписано угоду з компанією «Visa» про партнерство та співробітництво,
яка дає можливості для розбудови системи безготівкових розрахунків у місті Києві;
- укладено угоду про партнерство та співробітництво між виконавчим
органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та
компанією «Pareteum Corporation»;
- продовжилася співпраця з представниками німецької урядової компанії
«Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в Україні в
рамках забезпечення функціонування сервісу «Відкритий бюджет», що розміщений у
широкому
доступі
на
офіційному
порталі
міста
Києва
(https://kyivcity.gov.ua/finansy_ta_biudzhet/biudzhet/vidkrytyi_biudzhet_Shortcut_227363.
html) тощо.
Крім того, у березні 2018 року в м. Києві відкрито представництво Федеральної
землі Баварії, головним завданням якого є сприяння поглибленню відносин між
Україною та Баварією (Федеративна Республіка Німеччини).
З метою створення позитивного іміджу м. Києва як туристичної столиці
європейського рівня та популяризації туристичного потенціалу м. Києва, як одного з
найбільш привабливих та популярних туристичних дестинацій країни, робота
київської міської влади в 2018 році була направлена на промоцію та просування
туристичного бренду Києва в країні та за кордоном. Зокрема:
розроблено та затверджено Міську цільову програму розвитку туризму в
м. Києві на 2019-2021 роки;
створено туристичну фотозону з встановленням 3-Д конструкції туристичного
логотипу «Київ – місто, де все починається» перед адміністративним комплексом
Київської міської ради, виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації);
забезпечувалося функціонування 1 туристично-інформаційного центру в
центральній частині міста (в торгово-розважальному центрі «Gulliver»), та
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2 туристично-інформаційних центрів (в міжнародному аеропорту «Бориспіль» та в
міжнародному аеропорту «Київ»), які створені в 2017 та 2016 роках відповідно;
створено туристичну навігацію біля сходів від Десятинного провулку до
вул. Гончарної – встановлено 3 пілони та 3 вказівники до основних об’єктів
екскурсійного показу;
організовано рекламу туристичних можливостей м. Києва в засобах масової
інформації (бортові журнали: Wizz-Air (Wizz-Air magazine), Air Baltic (BALTIC
outlook), Intercity magazine, MAУ (Panorama));
запроваджено 3 основні туристичні маршрути, які проходять Подолом,
Шевченківським та Печерським районами в місті Києві та локаціями, серед яких
Гідропарк, Труханів острів тощо;
проведено соціологічне дослідження внутрішніх та зовнішніх потоків туристів,
зокрема вивчено іноземні та внутрішні туристичні потоки в основних туристичних
місцях за методикою face-to-face;
продовжено роботу з модернізації київського туристичного порталу
(visitkyiv.travel). Зокрема, здійснено інтеграцію існуючих екскурсійних програм з
мобільного додатку «Kyiv City Guide» на портал та роботу з мовної підтримки сайту
(переклад на мови: російська, німецька, англійська, китайська);
продовжено роботу з модернізації офіційного мобільного додатку міста Києва
(Kyiv City Guide), зокрема створено 2.0 версію, що передбачає доступ до карти
столиці без активного підключення до мережі інтернет, 16 повноцінних туристичних
маршрутів, 5 з яких за позабюджетні кошти, а також аудіоекскурсії англійською та
українською мовами;
створено та забезпечено функціонування гарячої телефонної лінії та юридичної
підтримки туристів «61-16» тощо.
За результатами проведених іміджевих заходів місто Київ зберігає стійку
позитивну динаміку щодо туристичних потоків (таблиця 10).
Таблиця 10
Основні показники туристичної галузі м. Києва 6
Показник
Іноземні відвідувачі
Внутрішні туристи
Туристичний збір
Кількість колективних закладів
розміщення
Середня завантаженість готелів

Одиниця
виміру
тис. осіб
тис. осіб
млн грн

2016

2017

1 248,1
719,7
18,8

1 611,0
2 500,0
25,1

2018
(очікуване)
1 800,0
2 700,0
33,0

од.

186

189

191

%

34,0

42,0

42,0

2.3. Бюджет, фінанси та облік
Поступове зростання ділової активності у реальній економіці м. Києва,
збільшення доходів населення у 2016-2018 роках призвело до суттєвого покращення
ситуації у бюджетній сфері міста. Цьому також сприяла бюджетна децентралізація,
що здійснюється в країні з метою формування спроможних територіальних громад.
Таблиця 11
6 За даними Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
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Інформація щодо бюджету та фінансів міста Києва
Показник
Надходження до бюджетів
усіх рівнів
збільшення у % до
попереднього року

Одиниця
виміру
млн грн

станом на
01.01.2017
288 275,2

станом на
01.01.2018
367 110,0

станом на
01.01.2019
459 394,9

%

30,6

27,3

25,1

Продовження таблиці 11
Показник
Надходження до державного
бюджету
збільшення у % до
попереднього року
Доходи місцевих бюджетів
(без трансфертів)
збільшення у % до
попереднього року
Обсяг капітальних видатків
місцевих бюджетів
збільшення у % до
попереднього року
Виконання місцевих
бюджетів:
доходів місцевих бюджетів
(без трансфертів)
видатків місцевих бюджетів
Нерозподілений вільний
залишок коштів місцевих
бюджетів на кінець періоду
відхилення до початку року
Розмір трансфертів з
державного бюджету
порівняння загального
обсягу трансфертів,
виділених з державного
бюджету із обсягом
надходжень податків і
зборів до державного
бюджету

Одиниця
виміру
млн грн

станом на
01.01.2017
259 091,6

станом на
01.01.2018
337 151,9

станом на
01.01.2019
417 660,5

%

30,5

30,1

23,9

млн грн

29 183,1

29 958,1

36 934,0

%

31,6

2,7

23,3

млн грн

9 545,6

15 377,8

19 760,2

%

30,2

61,1

28,5

%

104,3

101,6

101,3

%
млн грн

92,1
3 826,0

95,6
3 028,1

96,2
1 891,9

млн грн
млн грн

2 181,2
9 418,9

-797,9
13 761,0

-1 136,2
15 396,4

%

3,6

4,1

3,7

Аналіз доходів бюджету м. Києва (без трансфертів)
Надходження до загального фонду бюджету м. Києва без урахування
трансфертів з державного бюджету у 2018 році становили 36 934 млн грн
(102,1% планового показника), що на 23,3%, або на 6 975,5 млн грн більше рівня
2017 року.
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Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста Києва у
2018 році залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого
становила 50,3% обсягу доходів загального фонду бюджету міста Києва. У 2018 році
надходження цього податку становили 18 587,1 млн грн (101,5% річного плану), що
на 3 958,9 млн грн або на 27,1% більше за аналогічний показник 2017 року.
Основні чинники, які вплинули на збільшення надходжень податку на доходи
фізичних осіб:
застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім
доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих
резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за
ставкою 5%);
підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
зростання оплати праці найманих працівників бюджетної сфери та приватного
сектору;
легалізація виплати заробітної плати тощо.
Друге місце за обсягом надходжень загального фонду бюджету міста Києва
належить місцевим податкам і зборам, питома вага яких становила 31,2%.
Надходження місцевих податків і зборів за звітний період становили 11 536,3 млн грн
(103,7% річних показників).
За структурою місцевих податків і зборів у 2018 році виконання річних
планових показників забезпечено за рахунок:
єдиного податку – надійшло 5 486,4 млн грн, що більше надходжень 2017 року
на 1 352,5 млн грн (106,5% річних показників), зокрема за рахунок збільшення
кількості платників єдиного податку до бюджету міста Києва;
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного
податку – надійшло 751,8 млн грн, що більше надходжень 2017 року на
302,5 млн грн; туристичного збору – надійшло 33 млн грн, що більше надходжень
2017 року на 7,9 млн грн (107,5% річних показників); плати за надання
адміністративних послуг – надійшло 537,2 млн грн, що та більше на 52,5 млн грн
надходжень 2017 року (103,7% річних показників).
У 2018 році до спеціального фонду бюджету міста Києва без урахування
трансфертів надійшло 4 800,4 млн грн (82,6% річних планових надходжень) та на
4,8% (-245,2 млн грн) менше рівня показника 2017 року.
У 2018 році тимчасово вільні кошти бюджету міста Києва не розміщувалися на
вкладних (депозитних) рахунках у банках.
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості місцевих бюджетів
Показники стану дебіторської та кредиторської заборгованості бюджету
м. Києва станом на 01.01.2019 за оперативними даними Головного управління
Державної казначейської служби України у м. Києві наведено в таблиці 12.
Таблиця 12
Дебіторська та кредиторська заборгованість бюджету міста Києва
(тис. грн)
станом на
станом на
станом на
Вид заборгованості
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
По загальному фонду:
- дебіторська заборгованість
3 618,8
4 175,1
3 868,5
в тому числі прострочена
2 027,0
545,9
327,8
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Вид заборгованості

станом на
01.01.2017
974 831,4
485 239,2

станом на
01.01.2018
1 365 579,7
1 040 209,9

станом на
01.01.2019
69 020,7
3 395,7

- кредиторська заборгованість
в тому числі прострочена
По спеціальному фонду
1 073 568,0
- дебіторська заборгованість
625 145,4
3 688 414,8
15 969,0
в тому числі прострочена
13 683,0
9 737,0
7 908,9
- кредиторська заборгованість
15 265,8
1 053,2
7 416,0
в тому числі прострочена
9 566,2
Прострочена кредиторська заборгованість бюджетних установ по заробітній
платі та за енергоносії станом на 01.01.2019 відсутня.

Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) вживалися заходи для покращення рівня
ефективності, відкритості та прозорості бюджетного процесу, а саме:
постійно розміщувалася інформація стосовно бюджетного процесу на єдиному
веб-порталі Київської міської влади (www.kievcity.gov.ua) та на сторінці
Департаменту
фінансів
в
соціальній
мережі
Facebook
(https://bm.facebook.com/department.of.finance.kyiv/);
продовжувалася
реалізація
проекту
«Відкритий
бюджет»
(https://www.kyivsmartcity.com/projects/open-budget/).
У 2018 році в бюджеті міста Києва на реалізацію громадських проектів в
рамках Громадського бюджету було передбачено 150 млн грн:
подано 809 проектів на суму понад 1 млрд грн, за 564 з них проголосувало
131,5 тис осіб;
визнано переможцями 141 проект на суму 149,2 млн грн, з яких реалізовано
115 на суму майже 108,9 млн грн.
З метою посилення бюджетної дисципліни, запобігання порушення
законодавства з питань закупівель, обмеження конкуренції та завищення
закупівельних цін Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) у 2018 році проведено:
моніторинг документації конкурсних торгів, за результатами якого: надано
зауваження без ризику втрат на суму 1552,1 млн грн, враховано зауважень без ризику
втрат на суму 1278,9 млн грн, виявлено завищення очікуваної вартості закупівель на
суму 24 млн грн, усунуто завищення очікуваної вартості закупівель на суму
15,6 млн грн;
експертизи кошторисів, відповідно до яких перевірено кошторисну
документацію на суму 403,8 млн грн, виявлено та попереджено завищення вартості
кошторисів на суму 41,8 млн грн;
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поточні перевірки обсягів та вартості виконаних ремонтно-будівельних та
проектних робіт, а саме: перевірено актів виконаних робіт на суму 1261,6 млн грн,
виявлено та попереджено завищення вартості будівельних робіт на суму 40,2 млн грн;
73 аудити (38 планових та 35 позапланових), за результатами яких: виявлено
фінансових порушень на загальну суму 431,7 млн грн, встановлено втрат внаслідок
допущення фінансових порушень та неефективних управлінських рішень на суму
291,8 млн грн, відшкодовано втрат та усунуто інших порушень на суму 60,3 млн грн
(зокрема у 2018 рік – 28,9 млн грн, у минулі періоди – 31,4 млн грн), попереджено
втрат на загальну суму 53 млн грн (зокрема за результатами аудитів – 4,3 млн грн, за
результатів контрольних обмірів – 48,7 млн грн);
регулярну звірку з правоохоронними органами щодо реагування на передані
45 матеріалів аудитів, з них передано вперше 31 (за матеріалами аудитів, закінчених у
2018 році – 23). Станом на 31.12.2018 за матеріалами аудитів зареєстровано
122 кримінальних провадження або вони долучені до матеріалів існуючих
кримінальних проваджень, з них за матеріалами аудитів, закінченими у 2018 році –
19 кримінальних проваджень).
Реалізація заходів з детінізації доходів населення
У 2018 році щомісячно проходили засідання робочих груп з питання легалізації
виплати заробітної плати і зайнятості населення за участю представників
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій,
фіскальної служби міста, Пенсійного фонду України у м. Києві.
У 2018 році на засіданнях районних комісій заслухано 1 323 керівника
суб’єктів господарювання - юридичних осіб щодо легалізації виплати заробітної
плати, зокрема забезпечили підвищення рівня заробітної плати найманим
працівникам 1 216 підприємств, за рахунок чого зріс рівень надходжень податку на
доходи фізичних осіб на 9,8 млн грн.
Підрозділами Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві у
2018 році:
проведено 160 перевірок, з яких у 70 суб’єктів господарювання встановлено
порушення чинного законодавства, додатково нараховано 29,8 млн грн податку на
доходи фізичних осіб, майже 8 млн грн єдиного соціального внеску та 3,2 млн грн
військового збору;
залучено до оподаткування 227 найманих осіб, не оформлених належним
чином працедавцями. Виплачена сума доходу таким найманим працівникам
становила майже 1,7 млн грн;
проведено
індивідуальну
роз’яснювальну
роботу
з
керівниками
27 207 суб’єктами господарювання щодо відповідальності за невиплату заробітної
плати, за результатами якої 26 368 підприємств (96,9%) підвищили заробітну. До
бюджету додатково надійшло 82,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб.
Стан виконання програми приватизації державного та комунального майна
За даними Регіонального відділення Фонду державного майна України по
м. Києву загальна кількість приватизованих об'єктів в м. Києві, з початку приватизації
в Україні, становить 13 151 об'єкт (9,96% кількості по Україні), з них комунальної
власності – 11 997 об’єктів (11,7%). За цими показниками м. Київ посідав відповідно
перше та друге місце серед інших регіонів України.
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У 2018 році Регіональним відділенням Фонду державного майна України по
м. Києву приватизовано 4 – об’єкти малої приватизації державної власності, з яких:
1 – окреме майно, 3 – державні пакети акцій господарських товариств.
На виконання Програми приватизації комунального майна територіальної
громади міста (рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487)
Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) у 2018 році проведено приватизацію
18 об'єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста
Києва (шляхом викупу – 5 об’єктів, шляхом продажу на аукціоні – 13 об’єктів) на
загальну суму більше 149 млн грн, що на 33,2% або на 37,2 млн грн більше ніж у
2017 році.
2.4. Управління державною власністю, дерегуляція та підприємництво
Управління комунальною власністю
За інформацією Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в Реєстрі
комунальних підприємств територіальної громади м. Києва станом на 01.10.2018
перебувало 1 882 юридичних осіб, зокрема:
1 384 – передані до сфери управління районних в місті Києві державних
адміністрацій, з них: 126 – госпрозрахункових та 1 258 – бюджетних;
498 – ті, що знаходяться в підпорядкуванні Київської міської ради та
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), з них: 260 – госпрозрахункових, 238 – бюджетних.
Вартість активів, що обліковувалася на балансах економічно активних
комунальних підприємствах м. Києва, станом на 01.10.2018 становила 135,6 млрд грн
(разом з приватизованим житловим фондом, що перебуває на обслуговуванні та
відображений в балансі – 23,7 млрд грн).
Зведені
показники
фінансово–господарської
діяльності
підприємств
комунальної власності міста Києва наведені в таблиці 13.
Таблиця 13
Показники фінансово–господарської діяльності підприємств комунальної
власності міста Києва7
(млн грн)

Показник

Сукупні
доходи
в т.ч.

Разом по підприємствах
комунальної власності
міста Києва

З них:
у підпорядкуванні
Київської міської ради,
структурних підрозділів
у сфері управління
виконавчого органу
районних в місті Києві
Київської міської ради
державних адміністрацій
(Київської міської
державної адміністрації)

9 міс
2017 р.

9 міс
2018 р.

∆, %

9 міс
2017 р.

9 міс
2018 р.

∆, %

9 міс
2017 р.

9 міс
2018 р.

∆, %

12 664,4

15 388,
1
9 808,4

+21,8

8 330,6

4 890,8

+13,1

4 333,8

10 497,3

+26,4

+22,1

5 401,0

3 514,9

+32,5

2 661,1

6 293,5

+17,0

8 062,1

7 За даними Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
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Показник

виручка
від
реалізації
Сукупні
прибутки
Сукупні
збитки

Разом по підприємствах
комунальної власності
міста Києва

З них:
у підпорядкуванні
Київської міської ради,
структурних підрозділів
у сфері управління
виконавчого органу
районних в місті Києві
Київської міської ради
державних адміністрацій
(Київської міської
державної адміністрації)

9 міс
2017 р.

9 міс
2018 р.

∆, %

9 міс
2017 р.

9 міс
2018 р.

∆, %

9 міс
2017 р.

9 міс
2018 р.

∆, %

353,7

228,8

-35,0

320,1

34,6

+3,0

33,6

194,2

-39,0

1 967,6

1055,4

-46,4

1 964,3

2,4

-27,3

3,3

153,0

-46,4

За звітний період нульовий фінансовий результат отримали – 89 підприємств.
Інформація щодо планових та фактичних показників надходжень до бюджету
м. Києва від джерел надходжень, контрольованих Департаментом комунальної
власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), за 2016-2018 роки наведено в таблиці 14.
Таблиця 14
Планові та фактичні показники надходжень до бюджету м. Києва від джерел
надходжень, контрольованих Департаментом комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), за 2016-2018 роки
(млн грн)
2016 рік
2017 рік
2018 рік
Показник
План Факт План Факт План Факт
Частина чистого прибутку (доходу)
31,0
40,7
-8
-8
комунальних унітарних
підприємств та їх об’єднань, що
вилучається до бюджету
Кошти від орендної плати за
91,4
109,2 76,6
86,0
93,5
87,7
користування цілісних майнових
комплексів та іншого майна що
перебуває в комунальній власності
Дивіденди (дохід), нараховані на
16,2
49,69
25,0
32,1
25,0
23,0
акції (частки, паї) господарських
товариств, у статутних капіталах
яких перебувають корпоративні
8 У 2017 році комунальні підприємства територіальної громади міста Києва звільнені від сплати частини
чистого прибутку (доходу), який залишається в розпорядженні підприємств і використовується ними на
виробничий розвиток.
9 За результатом позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», які
відбулися 31.07.2015, кінцевий термін проведення виплати дивідендів встановлено 30.01.2016. У зв’язку з цим
дивіденди за результатами господарської діяльності товариства за 2014 рік в сумі понад 23,6 млн грн надійшли
до бюджету міста Києва 28.01.2016.
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Показник
права територіальної громади
м. Києва
Надходження від відчуження
майна, що знаходиться у
комунальній власності

2016 рік
План Факт
100,0

92,410

2017 рік
План Факт
80,0

2018 рік
План Факт

112,011 350,0

149,2

Заходи, що вживалися міською владою з метою підвищення ефективності
управління комунальним майном територіальної громади міста Києва:
продовжувалася робота щодо оптимізації чисельності комунальних
підприємств:
прийнято 4 рішення Київської міської ради про припинення діяльності
комунальних підприємств шляхом:
- ліквідації комунального підприємства «Печерськ Інвест» Печерського
району міста Києва; комунального підприємство «Служба замовника Печерського
району для визначення виконавця послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» та
комунального підприємства «Київський міський центр земельного кадастру та
приватизації землі»;
- реорганізації 57 комунальних підприємств шляхом приєднання їх до
комунального підприємства «Центр комунального сервісу відповідно до рішення
Київської міської ради від 23 травня 2018 року № 838/4902;
постановою Господарського суду міста Києва від 05.02.2018 у справі
№ 910/18051/16 Комунальному підприємстві по утриманню житлового господарства
Дніпровського району м. Києва прийнято рішення про припинення шляхом
банкрутства.
Загалом у 2018 році з реєстру комунальних підприємств на підставі
повідомлень про проведення державної реєстрації/припинення виключено
14 госпрозрахункових комунальних підприємств, що становить 3,6% загальної
кількості госпрозрахункових комунальних підприємств;
укладено 550 договорів оренди нежитлових приміщень комунальної власності
територіальної громади міста Києва;
здійснювався постійний контроль використання нежитлових приміщень
комунальної власності шляхом проведення перевірок (здійснено 53 обстеження з
виїздом на місце та фотофіксацією об’єктів, за результатами яких надано відповідні
рекомендації);
здійснено оцифрування 1 600 (кількість аркушів складає 260 000)
інвентаризаційних справ
комунального підприємства «Київське міське бюро
технічної інвентаризації» по об’єктах, балансоутримувачем яких є Київський
науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії,
культури і заповідних територій, з метою створення електронного архіву технічної
документації на об’єкти нерухомого майна;
10 Включає 1,6 млн грн - перерахування коштів від здачі на металобрухт списаних основних засобів, за продаж
автомобіля відповідно до рішення Київської міської ради від 02.04.2015 № 340/1205, відчуження майна
відповідно до рішення Київської міської ради від 11.02.2016 № 95/95 та відчуження майна згідно з рішенням
Господарського суду від 21.09.2015 справа № 910/18815/15.
11 Включає 1,4 млн грн - перерахування коштів від здачі на металобрухт списаних основних засобів відповідно
до рішень Київської міської ради від 20.12.2016 № 672/1676, від 23.02.2017 № 956/1960, від 02.04.2015
№ 340/1205, від 23.02.2017 № 949/1653 та від 18.05.2017 № 305/2527.
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розроблено класифікатор об’єктів нерухомого та рухомого майна
територіальної громади міста Києва з урахуванням особливостей впровадження
програмного модуля «Облік та відображення об’єктів нерухомого майна
територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності»
інформаційної-аналітичної
системи
«Управління
майновим
комплексом
територіальної громади міста Києва»;
проводилася робота щодо рецензування звітів про оцінку (актів оцінки) майна,
яке належить територіальній громаді м. Києва та підлягає відчуженню у тому числі
шляхом приватизації, або передачі в оренду, крім об’єктів, приватизацію яких
здійснює за рішенням Київської міської ради регіональне відділення Фонду
державного майна України по м. Києву. Зокрема забезпечено проведення
рецензування:
- 2739 звітів про оцінку майна, виконаних суб’єктами оціночної діяльності –
суб’єктами господарювання з метою розрахунку орендної плати;
- 11 звітів, виконаних суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами
господарювання з метою приватизації;
- 642 актів оцінки нерухомого майна, складених для відображення в
договорах оренди вартості об’єктів оренди;
повернуто в комунальну власність територіальної громади міста Києва в
судовому порядку 14 об’єктів, що знаходилися в незаконному володінні;
проводилася робота щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно (станом
на 30.09.2018 зареєстровано 1 476 об’єктів, що становить 13,4% загальної кількості
об’єктів (11 037)).
З метою забезпечення ефективності діяльності підприємств, організацій,
установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва
Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) розроблено та забезпечено відповідно до
вимог Регламенту Київської міської державної адміністрації супровід щодо
погодження розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):
від 20 листопада 2018 року № 2101 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням
середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ,
що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та
господарських товариств, у якому є частка майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30%»;
від 20 листопада 2018 року № 2102 «Про внесення змін до розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 01 листопада 2001 року № 2323 «Про
затвердження Положення про порядок складання річного фінансового плану
підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності
територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка
майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше
як 30%» в частині порядку складання фінансових планів даної категорії підприємств;
від 03 грудня 2018 року № 2178 «Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо визначення ключових показників ефективності діяльності та завдань
підприємств та організацій, що належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва та здійснюють господарську діяльність з метою одержання
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прибутку і діють на засадах економічної самостійності, самоокупності та
самофінансування»;
від 18 грудня 2018 року № 2296 «Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 19 лютого 2003 року № 237 «Про деякі питання діяльності
підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва» в частині порядку оцінювання їх результатів
діяльності.
Розвиток малого та середнього підприємництва
Одним з пріоритетних напрямків роботи міської влади є створення
сприятливих умов для розвитку потенціалу малого і середнього підприємництва.
Основні показники розвитку малого та середнього підприємництва наведені в
таблиці 15.

Таблиця 15
Показники розвитку малого та середнього підприємництва
Показник
Кількість суб’єктів малого
підприємництва (з урахуванням
мікропідприємництва) у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення
Кількість суб’єктів середнього
підприємництва у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення
Кількість суб’єктів малого
підприємництва (з урахуванням
мікропідприємництва) у % до загальної
кількості суб’єктів господарювання по
регіону
Частка кількості зайнятих працівників у
суб’єктів середнього підприємництва у
загальній кількості зайнятих працівників
по регіону
Частка кількості зайнятих працівників у
суб’єктів малого підприємництва у

Одиниці
виміру
од.

2016

2017

2018

250

279

–12

од.

11

11

–12

%

95,6

95,9

–12

%

31,8

31,2

–12

%

23,0

23,5

–12

12 Статистичні дані за 2018 рік будуть опубліковані Головним управлінням статистики у м. Києві в листопаді
2019 року.
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Показник
загальній кількості зайнятих працівників
по регіону
Обсяг надходжень до бюджетів всіх
рівнів від діяльності малих підприємств
та фізичних осіб-підприємців13
Обсяг надходжень до бюджетів всіх
рівнів від діяльності малих підприємств
та фізичних осіб-підприємців у
порівнянні з відповідним періодом
минулого року13
Частка малих підприємств у загальному
обсязі реалізованої продукції (товарів,
послуг) по регіону

Одиниці
виміру

2016

2017

2018

млн грн

49212,2

57950,4

77302,
114

%

116,8

117,8

133,414

%

15,6

15,5

–12

За даними Головного управління Державної фіскальної служби України у
м. Києві загальна кількість суб’єктів підприємництва у місті Києві, зареєстрованих як
платники податків, станом на 01.01.2019 становила 749 тис. од. (на 12,2% більше
порівняно з попереднім роком), зокрема кількість юридичних осіб, що сплачують
податки, становила 258,6 тис. од. (на 5,2% більше), кількість фізичних осіб –
підприємців – 490,4 тис. осіб (на 16,3% більше).
Загальна кількість суб’єктів підприємництва, що сплачували податки,
збільшилася на 12,4% і становила 454,8 тис. од., зокрема кількість юридичних осіб
збільшилася на 6,3% та становила 88 тис. од., кількість фізичних осіб – підприємців
зросла на 14% і становила понад 366,8 тис. осіб.
Мережа установ інфраструктури підтримки підприємництва, що діяла у
столиці, наведена у таблиці 16.
Таблиця 16
Показники розвитку інфраструктури підтримки підприємництва15
(од.)
Показник
2016
2017
2018
Бізнес-центри
112
130
157
Бізнес-інкубатори
13
12
13
Технопарки
27
28
33
Лізингові компанії
312
375
429
Кредитні спілки
231
256
267
Фонди підтримки підприємництва
55
58
57
Інвестиційні фонди і компанії
1255
1367
1466
Інноваційні фонди і компанії
397
439
476
13 За даними Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві. Головне управління
Державної фіскальної служби України у м. Києві не виділяє окремо інформацію щодо малих підприємств, тому
обсяг надходжень наведено з урахуванням малих та середніх підприємств і фізичних осіб-підприємців.
14 Оперативні дані Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві.
15 За даними Головного управління статистики у м. Києві. Інформація надається користувачам по суб'єктам, які
внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Відбір інформації з
бази даних ЄДРПОУ здійснюється за вказаними найменуваннями суб'єктів, відповідними організаційноправовими формами господарювання та видами діяльності. Формування та збереження аналітичних таблиць в
ЄДРПОУ за даними показниками не передбачено.
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Показник
Інформаційно-консультативні установи
Громадські об’єднання підприємців
Біржі
Страхові організації
Аудиторські фірми

2016
576
263
177
841
449

2017
614
298
207
907
437

2018
658
310
227
957
840

Активно співпрацювали з місцевими органами влади 17 установ
інфраструктури (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інформаційні центри сприяння
підприємництву), якими у 2018 році надано понад 14,4 тис. консультацій,
підготовлено 591 пакет установчих документів, проведено 22 маркетингові
дослідження, розроблено 26 бізнес-планів та 1 інвестиційний проект, 19 засідань
круглих столів за участю 204 осіб та 70 семінарів за участі 1038 осіб.
У 2018 році за інформацією Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до бюджету
м. Києва надійшло майже 5,5 млрд грн єдиного податку від суб’єктів
господарювання, що більше надходжень 2017 року майже на 1,4 млрд грн, та
становило 106,5% виконання річного плану.
У 2018 році з обліку Єдиного Державного Реєстру підприємств та організацій
України знято 2 753 підприємств м. Києва.
З метою створення сприятливого бізнес-клімату виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією):
реалізувалися заходи Комплексної київської міської цільової програми
сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку
на 2015–2018 роки (рішення Київської міської ради від 16 квітня 2015 року
№ 409/1271 (зі змінами));
проведено 16 засідань Регіональної ради підприємців в м. Києві;
продовжувалася робота з виконання Меморандуму про співробітництво між
виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною
адміністрацією) та Радою бізнес-омбудсмена з питань взаємодії щодо спрощення
умов підприємницької діяльності, запобігання корупційним діянням та іншим
порушенням законних інтересів підприємці у місті Києві (проведено 2 засідання
Експертної групи та розглянуто 6 скарг підприємців);
отримали 7 суб’єктів малого та середнього підприємництва фінансовокредитну підтримку відповідно до рішення Київської міської ради від 21 вересня
2017 року № 46/3053 «Про внесення змін до Положення про фінансово-кредитну
підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві»;
створено на головній сторінці Єдиного веб-порталу територіальної громади
міста Києва рубрику «Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого та середнього
підприємництва у місті Києві» (http://kievcity.gov.ua);
здійснювалася постійна робота з підприємцями, районними в місті Києві
державними адміністраціями, громадськими об’єднаннями підприємців, засобами
масової інформації щодо популяризації програми фінансово-кредитної підтримки;
організовано та проведено святкові заходи з нагоди відзначення у 2018 році в
місті Києві «Дня підприємця».
Крім того, для надання допомоги підприємцям з питань ведення своєї
діяльності у столиці функціонувало комунальне підприємство «Київський міський
бізнес-центр» (акредитовано Міністерством юстиції України як суб’єкт державної
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реєстрації у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців у
повному обсязі), яким укладено 126 договорів з суб’єктами підприємництва на
надання офісних, інформаційно-консультативних та інших послуг (всього діє
736 договорів) та надано понад 14,2 тис. консультацій.
Надання адміністративних послуг
Одним із основних напрямків діяльності Київської міської влади є
встановлення єдиного підходу до надання адміністративних послуг, підвищення рівня
їх якості та доступності для громадян.
У місті Києві функціонує 14 центрів надання адміністративних послуг:
1 міський, 10 районних центрів та 3 територіальні підрозділи.
Інформація щодо кількості наданих адміністративних послуг надана
в таблиці 17.
Таблиця 17
Інформація щодо кількості наданих адміністративних послуг
Одиниц
2016
2017
і виміру
Кількість адміністративних
од.
638 631 927 388
послуг
Кількість адміністративних
од.
219,6
316,6
послуг на 1000 осіб
наявного населення
Надано консультацій
од.
32 506 54 802
Найменування показника

2018
1 002
579
340,2
55 725

2018
у % до 2017
108,1
107,5
101,7

Відповідно до рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року
№ 861/861 «Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через
центри надання адміністративних послуг в місті Києві» Департаментом (Центром)
надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) надавалося 99 видів послуг, районними
центрами – 151.
Загалом, у 2018 році центрами надано 1 002,6 тис. адміністративних послуг, що
на 8,1% більше ніж у 2017 році, зокрема:
через Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) –
113,5 тис. послуг;
через управління/відділи (Центри) надання адміністративних послуг районних
в м. Києві державних адміністрацій – 889,1 тис. послуг.
В рамках реалізації державної політики децентралізації у 2018 році в усіх
центрах надання адміністративних послуг м. Києва забезпечено прийом документів
для отримання послуг:
реєстрації місця проживання/перебування осіб – зареєстровано 480,3 тис. справ
(з моменту передачі повноважень – 1 138,3 тис. справ);
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців –
зареєстровано 107,6 тис. справ (з моменту передачі повноважень – 355,3 тис. справ);
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – зареєстровано
28,1 тис. справ (з моменту передачі повноважень – 72,1 тис. справ).
Крім того, на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство
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України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямований на лібералізацію
Європейським Союзом візового режиму для України» в усіх центрах надання
адміністративних послуг м. Києва забезпечено надання адміністративних послуг з
оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон та
паспорта громадянина України у форматі ID – картки. Всього надано
141 100 паспортів, з них:
95 614 – паспортів громадянина України для виїзду за кордон;
45 486 – паспортів громадянина України у форматі ID – картки.
Діє інформаційна система «Офіційний веб-портал адміністративних послуг
міста Києва» (http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/), через яку:
зареєстровано 7 189 «особистих кабінетів» заявників;
надано 2 379 послуг в електронному вигляді;
надано 1 287 електронних консультацій;
надіслано 597,9 тис. sms-повідомлень заявниками про отримання оригіналу
документу.
Загальний стан укомплектованості центрів надання адміністративних послуг
матеріально-технічним обладнанням та персоналом у 2018 році має позитивну
тенденцію.
Дані укомплектованості центрів надання адміністративних послуг міста Києва
матеріально-технічним обладнанням та персоналом наведено у таблиці 18.

Таблиця 18
Укомплектованість центрів надання адміністративних послуг міста Києва
матеріально-технічним обладнанням та персоналом

Найменування ЦНАП
Департамент (Центр)
Голосіївський
Дарницький
Деснянський
Дніпровський
Оболонський
Печерський
Подільський
Святошинський
Солом'янський
Шевченківський

Укомплектованість ЦНАП
у 2017 році, у %
МатеріальноПерсонал
технічне
обладнання
85,0
100,0
100,0
100,0
83,0
100,0
70,0
70,0
92,6
90,0
89,0
95,0
95,7
100,0
100,0
100,0
93,0
100,0
95,0
100,0
93,5
92,0

16 З урахуванням збільшення штатної чисельності.

Укомплектованість ЦНАП
у 2018 році, у %16
МатеріальноПерсонал
технічне
обладнання
84,0
100,0
65,0
65,0
62,5
100,0
70,0
80,0
75,0
90,0
70,7
90,0
66,0
100,0
100,0
100,0
52,0
100,0
90,0
98,0
100,0
100,0
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З метою врегулювання відносин у сфері надання адміністративних послуг, а
також встановлення єдиного підходу до надання адміністративних послуг,
підвищення їх якості, підвищення рівня відповідальності міської влади перед
громадянами, а також сприяння збільшенню довіри громадян до міської влади у
столиці:
створено у складі 9 районних в місті Києві державних адміністрацій управлінь
(Центрів) надання адміністративних послуг відповідно до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 06 квітня 2018 року № 562 «Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30 квітня 2014 року № 549 «Про затвердження граничної
чисельності працівників та рекомендаційного переліку управлінь, відділів, інших
структурних підрозділів районних в місті Києві державних адміністрацій».
Управління (Центр) надання адміністративних послуг Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації відповідно до розпорядження Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації від 26 грудня 2018 року № 1057 «Про заходи,
пов’язані із зміною структури Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації» буде створено з 01.03.2019;
збільшено штатну чисельність працівників Департаменту (Центру) надання
адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на 15 осіб відповідно до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 січня
2018 року № 12 «Про затвердження граничної чисельності працівників структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)»;
збільшено штатну чисельність працівників управлінь/відділів (Центрів)
надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій на
106 осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня
2014 року № 91 «Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій» та
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 08 жовтень 2018 року № 1825 «Про внесення змін
граничної чисельності працівників районних в місті Києві державних адміністрацій»;
розроблено єдиний стиль брендбуку, гайдлайну з використання логотипу для
усіх центрів надання адміністративних послуг;
відкрито оновлене приміщення управління (Центру) надання адміністративних
послуг Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;
впроваджено надання 5 адміністративних послуг в електронному вигляді через
«Особистий кабінет» в інформаційній системі «Міський веб-портал адміністративних
послуг в місті Києві»;
забезпечено підключення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби України,
Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) (Єдиний державний
реєстр МВС), забезпечено інтеграцію з Реєстром територіальної громади міста Києва
(зменшення терміну видачі довідки про реєстрацію місця проживання).
підключено до автоматизованої системи Державного земельного кадастру
адміністраторів Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
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адміністрації) та управлінь/відділів (Центрів) надання адміністративних послуг
Дарницької, Деснянської, Печерської, Святошинської та Шевченківської районних в
місті Києві державних адміністрацій;
створено мобільний додаток «Особистий кабінет Центр надання
адміністративних послуг» (створено версію особистого кабінету для користувачів, за
допомогою якого можливо замовити консультацію, оформити заявку на надання
послуги, завантажити необхідні документи, замовити довідку про перебування на
квартирному обліку тощо). Зазначений сервіс можливо скачати за допомогою додатку
Play Market (для пристроїв з системою Android) в пошуку задати - Особистий кабінет
ЦНАП у місті Києві;
запроваджено надання довідок про реєстрацію місця проживання за допомогою
інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті
Києві» адміністраторами Центрів надання адміністративних послуг міста Києва;
здійснено робочі поїздки з обміну досвідом між Департаментом (Центром)
надання адміністративних послуг та центрами Республіки Естонії, Республіки Італії
та Грузії, які є передовими у сфері надання адміністративних послуг;
проведено 36 навчальних семінарів-тренінгів для адміністраторів центрів
надання адміністративних послуг з метою підвищення якості обслуговування
громадян;
проведено 67 заходів щодо покращення надання адміністративних послуг
(робочі зустрічі, участь у конференціях, нарадах, круглих столах тощо);
всі діючі центри оснащено новітнім обладнанням і сучасними електронними
системами; встановлена електронна черга; електронний документообіг; облаштовано
робочі місця для обслуговування осіб з інвалідністю; приміщення облаштовані
пандусами; для забезпечення безперешкодного доступу осіб з вадами зору до
інформації про отримання адміністративних послуг створено відповідну версію
офіційного веб-порталу адміністративних послуг міста Києва ( http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/?
mode=ByDepartments&isSpecial=true) тощо.
2.5. Промисловість, споживчий ринок, будівництво та інвестиції,
транспорт та зв’язок
Індекс промислової продукції у 2018 році становив 97,8% (в Україні – 101,1%
(без врахування тимчасово окупованої територій Автономної Республіки Крим і
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та
Луганській областях)).
Інформацію щодо індексів промислової продукції за основними видами
діяльності наведено у таблиці 19.
Таблиця 19
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
(у % до відповідного періоду попереднього року)
Показник
2016 2017
2018
Промисловість в цілому
104,4 95,8
97,8
Зросли:
Металургійне виробництво, виробництво готових
108,2 95,8
107,2
металевих виробів, крім виробництва машин і
устаткування
Виробництво основних фармацевтичних продуктів
102,2 100,2 104,3
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Показник
і фармацевтичних препаратів
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Скоротилися:
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин
і устаткування
Виробництво гумових і пластмасових виробів;
іншої неметалевої мінеральної продукції
Виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів
Виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції
Текстильне виробництво, виробництво одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
Виготовлення виробів з деревини, виробництва
паперу та поліграфічної діяльності

2016

2017

2018

107,3

100,5

103,6

101,6

81,4

98,4

105,8

108,0

96,2

95,0

97,5

96,1

97,6

115,9

88,8

89,6

127,9

88,5

91,2

68,6

83,4

За останніми даними офіційної статистики обсяг реалізованої продукції за
січень-листопад 2018 року становив майже 168 млрд грн (7,4% загальнодержавного
обсягу (без врахування тимчасово окупованої територій Автономної Республіки Крим
і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та
Луганській областях)) (за аналогічний період 2017 року – 154,5 млрд грн)
Найбільша питома вага в загальному обсязі реалізованої продукції належить
підприємствам з:
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 43,5% (за
січень–листопад 2017 року – 47,4%);
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 20,6% (за
січень–листопад 2017 року – 19,6%);
виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів – 9,3% (за січень–листопад 2017 року – 8,5%).
Найбільші за обсягами реалізованої продукції промислові підприємства
м. Києва у січні–листопаді 2018 року: ДП «Кондитерська корпорація «Рошен»,
ПАТ «Фармак», ПАТ «Оболонь», ПАТ «Укрпластик», ВАТ «Київмедпрепарат»,
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» тощо.
У 2017 році інноваційною діяльністю займалося 95 підприємств
(20,7% загальної кількості промислових підприємств), з них 15,9% впроваджували
технологічні інновації. Обсяг реалізації інноваційної продукції у промисловості
становив 1,6 млрд грн (0,3% загального обсягу реалізованої продукції)17.
У 2018 році реалізувалася Комплексна київська міська цільова програма
сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на
2015–2018 роки (рішення Київської міської ради від 16 квітня 2015 року № 409/1274
(зі змінами)).
Для стабілізації роботи промислового комплексу міста, активізації
внутрішнього попиту та підтримки вітчизняного товаровиробника:
17 Дані наведено по підприємствах-юридичних особах за видами економічної діяльності промисловості із
кількістю найманих працівників 50 і більше осіб.
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продовжувалася:
- робота щодо сприяння організації виробництва конкурентоспроможної
продукції (зокрема реалізація договору між виконавчим органом Київської міської
ради (Київською міською державною адміністрацією) та ДК «Укроборонпром»
від 22.12.2015), а також робота у рамках програми імпортозаміщення;
- співпраця з науковцями в рамках Договору з НАН України, Угоди з
Національним технічним університетом «Київська політехніка» та науковим парком
«Київська політехніка», Угоди з національним університетом імені Т. Шевченка та
науковим парком «Київська політехніка»;
- робота щодо наповнення інформаційної системи «Промисловість і наука
Києва» (http://ispn.kievcity.gov.ua) інформацією про товари, які планується закупити
розпорядниками коштів бюджету м. Києва (у системі запроваджено автоматичне
двостороннє інформування: замовників – про виробничі можливості промислового
комплексу м. Києва, столичних підприємств – про потребу міського господарства у
товарній продукції). На теперішній час вона містить відомості про 12 420 видів
продукції, що потрібна міському господарству, та інформацію про 235 промислових
підприємств м. Києва, які звітують до Головного управління статистики в м. Києві за
формами 1-П та 1-ПЕ;
видано каталог «Експортери міста Києва» (сформовано електронну версію
каталогу, до якого увійшло 100 кращих підприємств-експортерів міста Києва);
розроблено «Концепцію нарощування промисловими підприємствами м. Києва
експортного потенціалу, зокрема, в країни Європейського Союзу», якою визначено
інструменти підтримки експортоорієнтованих промислових підприємств м. Києва;
проведено:
- засідання Президії Ради директорів підприємств, установ та організацій
м. Києва щодо схвалення Експортної стратегії України на 2017–2021 роки,
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів Країни 27 грудня 2017 року
№ 1017-р, щодо державної підтримки технологічних інновацій для розвитку
промисловості та проведеної роботи щодо оптимізації плати за землю для
промислових підприємств-землекористувачів м. Києва;
- XV Міжнародну спеціалізовану виставку «Зброя та безпека – 2018», XI
Міжнародну виставку авіакосмічного салону «АВІАСВІТ – XXI»,
XVII Міжнародний виставковий форум «Технології захисту/Пожтех 2018», які
відбулися на території Міжнародного виставкового центру. Оборонно- промисловий
комплекс України був представлений понад 500 підприємствами (380 – з України) з
17 країн світу. ДК «Укроборонпром» продемонстрував 51 розробку озброєння,
військової техніки, продукції військового та подвійного призначення. У павільйонах
та на відкритих майданчиках 58 київських промислових підприємств
продемонстрували більше 80 натурних зразків військової та спеціалізованої техніки, а
також обладнання для виробництва озброєнь;
- виставку-презентацію промислової продукції київських виробників
«Зроблено в Києві», у ході якої 182 промислових підприємства-виробника із
10 районів столиці, які працюють у машинобудівній, будівельній, хімічній, медичній,
фармацевтичній, поліграфічній галузях, легкій промисловості, а також 80 наукових
установ презентували найкращі зразки своєї продукції, новітні розробки та
технології. В експозиції взяло участь 312 учасників; проведено 62 перемовини та
заключено 2 023 бізнес контакти. Виставку відвідало більше 3 700 осіб;
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- конкурс «Кращий експортер року» та нагороджено 22 підприємствпереможців, які отримали почесну відзнаку в якості найкращих столичнихекспортерів, в рамках виставки-презентації «Зроблено в Києві»;
- конкурс «Столичний стандарт якості» та нагороджено 12 підприємствпереможців, яким вручено диплом «Столичний стандарт якості», сертифікат
відповідності за системою CERTEX та право маркування своєї продукції знаком
«Столичний стандарт якості» тощо.
Київські підприємства також взяли участь у міжнародних заходах:
Міжнародній виставці «China International Import Expo 2018», під час якої
вперше презентовано промисловий, транспортний, інвестиційний та туристичний
потенціал м. Києва, пропозицію товарів та послуг київських виробників
машинобудівної галузі економіки м. Києва для ринку Китаю;
X Міжнародній спеціалізованій виставці «Київський технічний ярмарок»
(машинобудування, металургія, литво, металообробка, інструмент, технології
обробки поверхні, засоби промислової автоматизації тощо), X Міжнародній
спеціалізованій виставці «PlastExpoUA», ІІ Міжнародній спеціалізованій виставці
«AdditExpo3D», які проводилися з метою демонстрації найкращих досягнень науки,
техніки і технологій, необхідних для інноваційного розвитку економіки України;
XVII Міжнародній виставці промислового комплексу – 2018, який проведено у
Міжнародному виставковому центрі м. Києва тощо.
Споживчий ринок
За оперативними даними районних в місті Києві державних адміністрацій
станом на 01.01.2019 в місті Києві функціонувало 6 655 закладів торгівлі з продажу
продовольчих та непродовольчих товарів, зокрема 88 торгово-розважальних центрів,
загальною площею понад 4,1 млн кв. м, 3 321 загальнодоступний об’єкт харчування
на 179,9 тис. місць.
У 2018 році в місті Києві відкрито 51 продовольчий магазин, 50 закладів з
продажу непродовольчих товарів, 35 закладів ресторанного господарства, зокрема у
нових приміщеннях – 28 закладів торгівлі з продажу продуктів харчування та 22 – з
продажу непродовольчих товарів, 15 закладів ресторанного господарства. Відкрито
будівельний гіпермаркет «Епіцентр» ТОВ «Епіцентр-К» (просп. Степана
Бандери, 11-А) загальною площею 56 тис. кв. м в Оболонському районі міста Києва
(березень 2018 року).
За даними Головного управління статистики у м. Києві в 2018 році оборот
роздрібної торгівлі18 у порівняних цінах збільшився на 3,4% порівняно з 2017 роком і
становив 177 млрд грн (19,1% загальнодержавного обсягу (без врахування тимчасово
окупованої територій Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)). За даними
Державної служби статистики України місто Київ за фізичним обсягом обороту
роздрібної торгівлі у 2018 році займає перше місце.
Для стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку міста Києва у 2018 році:
ТОВ «Столичний млин» для потреб міста Києва вироблено 101,9 тис. т
борошна, ПрАТ «Київхліб» вироблено та реалізовано 118,7 тис. т хліба та
хлібобулочних виробів, 4,8 тис. т – кондитерських виробів;
18 З 2017 року змінено методику обрахунку показника. Включено лише дані щодо роздрібного товарообороту
підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є
роздрібна торгівля.
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проводилися ярмарки з продажу сільськогосподарської та плодоовочевої
продукції, до участі в яких залучено безпосередніх сільськогосподарських
виробників
з
різних
регіонів
України.
У
2018 році
проведено
3 576 сільськогосподарських ярмарків, де реалізовано близько 113,1 тис. тонн різної
сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, зокрема плодоовочевої
продукції – 50,8 тис. тонн, м’яса та м’ясопродуктів – 10,1 тис. тонн, риби та
рибопродуктів – 4,8 тис. тонн, інших продовольчих товарів – 47,4 тис. тонн;
з метою підтримки соціально незахищених верств населення продовжувалася
робота щодо створення 200 об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними
виробами, які користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві. На кінець
2018 року встановлено 197 та функціонувало 195 таких об’єктів роздрібної торгівлі, з
яких у 14 об’єктах ПрАТ «Київхліб» та у 45 об’єктах ТОВ «Саботін Трейд»
відповідно до інвестиційних договорів (строк дії яких складає 3 роки з моменту
підписання) забезпечувався продаж хліба та хлібобулочних виробів за визначеними
цінами: хліб «Український» вагою 0,95 кг – 5,25 грн, хліб «Пшеничний» вагою 0,65 кг
– 4,05 грн, батон вагою 0,5 кг – 4,15 грн;
підписано Меморандум про співпрацю в частині реалізації хліба та
хлібобулочних виробів за спеціальною ціною, відповідно до якого ПрАТ «Київхліб»
здійснюватиме реалізацію хліба та хлібобулочних виробів за цінами на 25% нижчими
середньоринкових цін, а саме: батон «Фірмовий» вагою 0,5 кг – 8 грн, хліб
«Фірмовий український» вагою 0,95 кг – 12 грн, хліб пшеничний «Фірмовий» вагою
0,65 кг – 9,7 грн. Термін дії Меморандуму до 24.12.2020;
здійснювався щотижневий моніторинг рівня середніх цін на основні види
сільськогосподарської продукції, що реалізується на продовольчих ринках м. Києва.
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт у 2018 році становив 30,1 млрд грн
(22,1% загальнодержавного обсягу (без врахування тимчасово окупованої територій
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях)), що на 3,5% менше ніж у 2017 році (в
країні зростання на 4,4%).
Показники виконаних будівельних робіт у м. Києві за даними Головного
управління статистики у м. Києві наведено в таблиці 20.
Таблиця 20
Показники виконаних будівельних робіт у м. Києві
Показник
Обсяг виконаних будівельних робіт
зокрема за видами будівельної
продукції:
житлові будівлі
нежитлові будівлі
інженерні споруди
Індекс будівельної продукції, до
минулого року
зокрема за видами:

Одиниці
виміру
млн грн
млн грн
млн грн
млн грн
%

2016

2017

2018

16 774,4

25 404,1

30 105,0

7 271,9
4 607,3
4 895,2
126,7

9 726,3

12 379,6

6 766,5
8 911,3
133,0

8 170,5
9 554,9
96,5
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Показник
житлові будівлі
нежитлові будівлі
інженерні споруди

Одиниці
виміру
%
%
%

2016

2017

2018

121,9
126,7
135,1

118,0
128,3
161,4

104,1
98,3
86,2

За наявними даними офіційної статистики у січні-вересні 2018 року за рахунок
будівництва нових житлових будинків в місті прийнято в експлуатацію 616,2 тис. м2
загальної площі житла (11,8% загальнодержавного обсягу), що на 40,8% менше
відповідного показника січня-вересня 2017 року (в країні – зменшення на 15,6%).
Зменшення будівництва, що відбулося на фоні їх значних обсягів впродовж
останніх років, зумовлено:
перенасиченням первинних та вторинних ринків нерухомості;
зниження обсягу заощаджень населення та, як наслідок, зменшення інвестицій
громадян у будівництво (придбання) житла, яке здійснюється виключно приватними
забудовниками та фізичними особами;
незначною часткою державного фінансування та фінансування з бюджету
м. Києва на реалізацію державних та місцевих житлових програм.
Капітальне будівництво
На об’єктах капітального будівництва, передбачених Програмою економічного
і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням
Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1042/4049, за оперативними даними у
2018 році освоєно коштів з урахуванням авансових платежів на суму 6929,2 млн грн,
що становило 89,5% запланованих обсягів, у тому числі за рахунок:
бюджету міста Києва – 6733,0 млн грн;
Державного фонду регіонального розвитку – 196,2 млн грн.
На об’єктах капітального будівництва (реконструкції) найбільша питома вага
припадала на галузі:
- транспорт – 60,9% (4217,2 млн грн): будівництво та реконструкція доріг,
розв’язок, трамвайних ліній метрополітену;
- житлово-комунальне господарство – 15,3% (1062 млн грн): будівництво та
реконструкція каналізаційних колекторів та водопроводів, оснащення житлових
будинків та будівель бюджетної сфери теплолічильниками та встановлення
індивідуальних теплових пунктів, реконструкція систем теплопостачання гарячого
водопостачання та електропостачання у закладах бюджетної сфери, термосанація
будівель, реконструкція та благоустрій парків;
- освіту – 12,5% (866,2 млн грн): будівництво та реконструкція дошкільних
закладів та загальноосвітніх шкіл.
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Рис. 1. Освоєння капітальних вкладень по галузях, млн грн
У 2018 році завершені роботи з:
у соціальній сфері:
- будівництва загальноосвітньої школи у 10-му мікрорайоні житлового
масиву Осокорки (дiл. 65, 66) у Дарницькому районі (І черга);
- реконструкції загальноосвітнього навчального закладу № 241 на
вул. Голосіївська, 12-В у Голосіївському районі;
- реконструкції з добудовою загальноосвітньої школи № 23 на
вул. Путивльській, 35 (с. Биківня) у Деснянському районі (ІІ черга – корпус Б);
- реконструкції шкільного стадіону середньої школи № 243 на
вул. Новомостицькій, 10 у Подільському районі;
- будівництва дитячого дошкільного закладу в 9 мікрорайоні житлового
масиву Позняки (дiл.15) у Дарницькому районі;
- реконструкції
дошкільного
навчального
закладу
№ 260
на
просп. Оболонському, 12-Б в Оболонському районі;
- реконструкції дошкільного навчального закладу № 486 на вул. Маршала
Гречка, 20-Д у Подільському районі,
- реконструкції приймального та спеціалізованих відділень Київської міської
клінічної лікарні № 12 на вул. Підвисоцького, 4-А у Печерському районі (ІV пусковий
комплекс І черги);
- реконструкції стадіону зі штучним покриттям на вул. Драйзера, 2-Б у
Деснянському районі (І черга);
за напрямком житлово-комунальне господарство та благоустрій:
- оснащення 158 об’єктів освіти районного підпорядкування системою
диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання;
- оснащення 39 інженерних вводів житлових будинків комунальної форми
власності, ЖБК та ОСББ теплолічильниками разом з програмно-апаратною частиною
диспетчеризації;
- встановлення 32 індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках
комунальної форми власності та 3 індивідуальних теплових пунктів в закладах
бюджетної сфери та об'єктах комунальної власності територіальної громади міста
Києва;
- реконструкції систем теплопостачання, гарячого водопостачання та
електропостачання у 8 закладах бюджетної сфери із застосуванням відновлювальних
джерел енергії;
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- реконструкції водопроводу Д=500 мм на вул. Борщагiвськiй вiд
пров. Ковальського до Повiтрофлотського мосту;
- реконструкцiї
каналiзацiйного
колектора
Д=1500-2000
мм
по
вул. Борщагiвськiй, в частинi його санацiї вiд КК-6 до КК-26/7а (камера в районi
Повiтрофлотського мосту) в Солом'янському районi м. Києва;
- реконструкції підпірних стінок на схилі біля будинку № 14 на проспекті
Червонозоряному у Солом'янському районі;
- укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки бiля вул. Петра
Радченка у Солом'янському районi;
- реконструкцiї теплової магiстралi № 6 ст-1 на дiлянцi вiд теплової камери
627 до теплової камери 630 на вул. Коперника;
- будівництва громадського туалету на Байковому кладовищі, вул. Байкова, 6
в м. Києві;
- реконструкції хлорного господарства Деснянської водопровiдної станцiї на
просп. Алiшера Навої, 1-А у Днiпровському районi;
- термомодернізації загальноосвітнього навчального закладу № 166 на
вул. Єреванській, 20;
- будiвництва павiльйону бюветного комплексу з розподiльними колонками
на бульварi Академiка Вернадського, 85 у Святошинському районi та бюветних
комплексів на вул. Йорданській, 11 в Оболонському районі, на вул. Урлiвськiй, 9 у
Дарницькому районi, на вул. Бахмацькій, 10 у Святошинському районі та
артезiанської свердловини малої продуктивностi на вулицi Мiлютенка, 7 у
Деснянському районi;
- оновлення парку Партизанської Слави у Дарницькому районі та парку
«Відрадний» у Солом’янському районі;
- реконструкції та благоустрою парку «Володимирська гірка» у
Шевченківському районі (ІІ черга);
- реконструкції ІІ черги зони організованого відпочинку озера Тельбiн;
за напрямком транспорт та дорожнє господарство:
- після реконструкції відкрито сходи від провулку Десятинного до вулиці
Гончарної та проведені роботи по благоустрою прилеглої території в межах
пішохідної алеї до Андріївського узвозу;
- встановлено 3 в’їзні знаки: на 16-му кілометрі автомобільної дороги КиївЖитомир, на 14-му кілометрі автомобільної дороги Київ-Одеса та на проспекті
Повітрофлотському, 63 виїзд з міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни);
- завершено реконструкцію проспекту Миколи Бажана у Дарницькому
районі;
- завершено
реконструкцію
транспортного
вузла
на
перетині
просп. Перемоги з вул. Данила Щербаківського (Щербакова), пiд'їздiв до
шляхопроводу на перетинi з просп. Академіка Палладiна;
- завершено проектування I черги будівництва лінії метрополітену –
дільниця від ст. Сирець до ст. «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та
«Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік ст. «Виноградар»;
за напрямом житлова політика:
- в рамках реалізації заходів з будівництва (придбання) житла укладено
договори на участь у фінансуванні будівництва:

87 квартир загальною площею 3632,5 кв. м для дiтей-сирiт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
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114 квартир загальною площею 6893,23 кв. м для пільгових категорій
населення;
- придбано майнові права:

на 125 квартир площею 6949,07 кв. м. – для придбання житла для
учасників антитерористичної операції та осіб з інвалідністю внаслідок
війни (ІІІ групи) з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов;

на 5 квартир загальною площею 307,46 кв. м – для відселення мешканців
житлового будинку № 70, корпус 2 на просп. Голосіївському, які
постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, що виникла у цьому
будинку.
Також у 2018 році продовжувалися роботи з:
у соціальній сфері:
- реконструкції з прибудовою та надбудовою до школи № 42 на
вул. Хорольськiй, 19 у Днiпровському районi;
- реконструкції з прибудовою до будівлі Києво-Печерського ліцею № 171
«Лідер» Печерського району на вул. Лейпцизькій, 11-А у Печерському районі;
- будівництва другого пускового комплексу розширення школи № 151 на вул.
Лісничій, 3 у Голосіївському районі;
- реконструкції гімназії-інтернату № 299 на вул. Макіївській, 9 у
Оболонському районі;
- реконструкції фасада загальноосвітнього навчального закладу № 214 на
просп.Оболонському, 9-А у Оболонському районі;
- реконструкції з добудовою середньої загальноосвітньої школи № 22 на
Відрадному проспекті, 36-В у Солом'янському районі;
- реконструкції дошкільного навчального закладу № 652 на вул. ВолгоДонській, 21-А (вул. Бориспільській, 28/1) у Дарницькому районі;
- термосанації будівлі загальноосвітнього навчального закладу № 261 на
вул. Вербицького, 7 у Дарницькому районі;
- реконструкції
дошкільного
навчального
закладу
№ 436
на
вул. Автозаводській, 17-А у Оболонському районі;
- завершення будівництва дитячого дошкільного навчального закладу на
бульв. Вацлева Гавела, 81-А у Солом’янському районі;
- реконструкції будівлі для розміщення дошкільного навчального закладу на
вул. Генерала Тупікова, 27 у Солом'янському районі;
- реконструкції будівель Київського міського перинатального центру структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та
перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 у Оболонському районі;
- реконструкції нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на
вул. Будищанська, 3 у Деснянському районі для влаштування амбулаторії лікарів
сімейної медицини;
- реконструкції покрівлі та утеплення фасаду центральної районної дитячої
поліклініки на вул. Північній, 4-А в Оболонському районі;
- реконструкції басейну КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги
№ 2», вул. Василя Кучера, 5 у Святошинському районі;
- термомодернізації будівлі КНП «Консультативно-діагностичний центр» на
вул. Симиренка,10 у Святошинському районі;
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- реконструкції нежитлової будівлі на вул. Мостицькій, 20 для створення
умов для надання соціальних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у
Подільському районі;
- реконструкції легкоатлетичного манежу Школи вищої спортивної
майстерності (із збереженням функцій) на просп. Павла Тичини, 18 у Дніпровському
районі;
- реставрації та реабілітації з технічним переоснащенням і реконструкцією
прибудови театрально-видовищного закладу культури «Київський національний
академічний театр оперети» на вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі;
- реставрації з пристосуванням під розміщення Київської дитячої школи
мистецтв № 2 ім. М. Вериківського об'єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою до
нього концертної зали у Шевченківському районі;
- реконструкції об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного
значення на просп. Перемоги, 32 у Шевченківському районі;
у транспортній сфері:
- будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро;
- реконструкції вул. Петра Дегтяренка на ділянці від вул. Лугової до Великої
кільцевої дороги в Оболонському районі;
- будівництва Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала
Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв’язки в різних
рівнях;
- реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з
вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах;
- реконструкції мережі міської дощової каналізації на території, що прилягає
до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври;
- будівництва світлофорних об’єктів;
- встановлення 2 в’їзних знаків на в’їздах у місто Київ;
- реконструкцiї трамвайних переїздiв у мiсцях перетину з проїжджою
частиною вулично-шляхової мережi м. Києва;
- будiвництва та реконструкцiї першої черги Кiльцевої дороги для
електропоїздiв з пiдходами-пiд'їздами до платформ у м. Києвi;
- будівництва мостового пішоходно-велосипедного переходу між парками
«Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах;
- проектування будівництва транспортної розв'язки на перетинi бульвару
Академiка Вернадського - вул. Академiка Єфремова з просп. Академiка Палладiна у
Святошинському районi;
- проектування комплексної реконструкцiї трамвайної лiнiї та зупинки
«Контрактова площа» в межах Контрактової площi, вул. Костянтинiвської,
вул. Межигiрської, вул. Верхнiй Вал та пiдземного пiшохiдного переходу на
вул. Спаськiй у Подiльському районi мiста Києва»;
- проектування реконструкцiї трамвайної лiнiї по вул. Алма-Атинськiй;
у житлово-комунальній сфері:
- реконструкцiї каналiзацiйного колектору по вул. Дегтяренка, ІІІ черги
Ново-дарницького каналізаційного колектора, Шліхтеровського та ПiвденноЗахiдного каналiзацiйних колекторів;
- перекладання,
прокладання
зовнішніх
інженерних
мереж
по
пров. Моторному та по проспекту Науки, будівництво додаткових ємкостей чистої
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води та спорудження розподільчого пункту і трансформаторних підстанцій у
Голосіївському районі м. Києва;
- реконструкції водопровідної мережі Д=300 мм на території Національного
музею історії України у Другій світовій війні;
- реконструкцiї споруд першої черги Бортницької станцiї аерацiї на
вул. Колекторнiй, 1-А в Дарницькому районi м.Києва (коригування) І черга
будiвництва. Насосна станцiя першого пiдйому;
- реконструкції очисних споруд «Харкiвськi»;
- реконструкцiї центрального теплового пункту на Харкiвському шосе, 148-Б
з влаштуванням iндивiдуальних теплових пунктiв та реконструкцiєю iнженерних
мереж;
- ліквідації аварійної ситуації з проведенням укриття карт полігону твердих
побутових відходів № 5 з використанням в якості ізолюючого шару мінерального
грунту в с. Підгірці Обухівського району Київської області;
- реконструкцiї та модернiзацiї комплексу пiдготовки, переробки та
знешкодження фiльтрацiйних вод полiгону ТПВ № 5 у с. Пiдгiрцi Обухiвського
району Київської областi потужнiстю 600 м куб. на добу;
- реконструкції та технічного переоснащення полігону твердих побутових
відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області;
- укріплення схилів озера Глинка в районі провулку Академiка Фiлатова у
Печерському районі та Батиєвої гори на розi вулиць Локомотивної та Краснодонської;
- укріплення Днiпровського схилу бiля Пiшохiдного мосту (2 зсувний цирк)
у Печерському районi, схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у
Подільському районі;
- будівництва теплових мереж для приєднання до централізованих теплових
мереж ПАТ «Київенерго» житлових будинків №№ 26, 28 на вул. Чистяківська;
- термомодернізації дошкільних навчальних закладів № 599 на вул. Василя
Стуса, 26-А, № 584 «Софії Русової» на просп. Правди, 82, школи - дитячого садка
«Ластівка» на просп. Оболонському, 32-А, спеціалізованої загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 316 з поглибленим вивченням української мови на просп. Миколи
Бажана, 32-А, загальноосвітніх навчальних закладів № 200 на вул. Семашка, 9,
дошкільного навчального закладу «Монтессорi-сад» на вул. Анни Ахматової, 14-В;
у сфері благоустрою:
- реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в
Оболонському районі;
- реконструкції та благоустрою парку «Кіото» у Деснянському районі, парків
«Оболонь» і «Наталка» в урочищі «Наталка» у Оболонському районі, Ландшафтного
парку та парку з бюветним комплексом на вул. Кадетський гай та вул. Івана Пулюя у
Солом'янському районі;
- будiвництва берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж
Русанівської протоки у Дніпровському районі;
- оновлення І черги парку «Перемога» в Дніпровському районі, парку вздовж
просп. Генерала Ватутіна у Деснянському районі, Куренівського парку в
Подільському районі, парку «Совки» у Святошинському районі, Сирецького парку у
Шевченківському районі;
у сфері містобудівної політики:
- розробки та коригування матеріалів детальних планів та концепцій
розвитку територій, містобудівних програм та іншої містобудівної документації,
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паспортів вулиць, міських вузлів, розробки техніко-економічних обґрунтувань
галузевих та комплексних схем;
- розробки інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури
м. Києва та його приміської зони;
- розробки та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи
«Містобудівний кадастр м. Києва».
Залучення приватних інвестицій
Залучення приватних інвестицій до реалізації інвестиційних/міських проектів у
різних галузях міського господарства здійснюється Департаментом економіки та
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних
конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної
інфраструктури міста Києва», затвердженого рішенням Київської міської ради
від 24.05.2007 № 528/1189.
За результатами проведених інвестиційних конкурсів у 2016-2018 роках
забезпечено укладення інвестиційних договорів, зокрема за:
категорією «Житло» укладено інвестиційний договір:
- Про будівництво житлового будинку з об’єктами соціально-культурного
призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих
від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній «Еліта-Центр») на
вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова) в Деснянському районі (30.05.2017
№ 050-13/і/164), з орієнтовним обсягом інвестицій – 225,2 млн грн (з урахуванням
ПДВ);
категорією «Дошкільні заклади освіти» укладено інвестиційний договір:
- Про будівництво ДНЗ на земельній ділянці № 38 у 8 мікрорайоні житлового
масиву Позняки у Дарницькому районі (11.05.2018 № 050-13/і/168), з орієнтовним
обсягом інвестицій – 54,166 млн грн (з урахуванням ПДВ);
категорією «Школи» укладено інвестиційні договіри:
- Про встановлення станцій доочистки питної води для додаткового
забезпечення безкоштовною якісною питною водою закладів освіти Оболонського
району (Лот 1) (26.09.2016 № 050-13/і/161) з орієнтовним обсягом інвестицій –
2,4 млн грн (з урахуванням ПДВ);
- Про будівництво приватної середньої школи в 3-а мікрорайоні житлового
масиву Оболонь на проспекті Героїв Сталінграда, 10-В у Оболонському районі
(22.01.2018 № 050-13/і/167) з орієнтовним обсягом інвестицій – 200 млн грн
(з урахуванням ПДВ);
категоріями
«Лікарні»,
«Амбулаторно-поліклінічні-заклади»
укладено
інвестиційний договір:
- Про будівництво медичного центру за рахунок площ Київської міської
клінічної лікарні № 14 на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі (23.09.2016
№ 050-13/і/160) з орієнтовним обсягом інвестицій – 173,99 млн грн (з урахуванням
ПДВ), зокрема даним договором передбачені кошти у сумі 13,60 млн грн на
зміцнення матеріально-технічної бази Київської міської туберкульозної лікарні № 2;
категорією «Автошляхи з твердим покриттям» укладено двадцять п’ять
інвестиційних договорів:
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- «Про комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок
громадського транспорту в місті Києві» (25 лотів ) з орієнтовним обсягом інвестицій
338,7 млн грн (з урахуванням ПДВ);
категорією «Рекреаційна інфраструктура» укладено інвестиційні договори:
- Облаштування мотузкового парку на території парку «Сирецький» у
Шевченківському районі (05.11.2018 №050-13/і/186), з орієнтовним обсягом
інвестицій – 1,3 млн грн (з урахуванням ПДВ);
- Про облаштування мотузкового парку на території регіонального
ландшафтного парку «Партизанська слава» (30.12.2016 №050-13/і/162), з орієнтовним
обсягом інвестицій – 1,40 млн грн (з урахуванням ПДВ), у тому числі даним
договором передбачені щомісячні платежі протягом 10 років у розмірі 10 000,00 грн
на утримання та розвиток території регіонального ландшафтного парку
«Партизанська слава» та кошти у сумі 500 000,00 грн на на благоустрій регіонального
ландшафтного парку «Партизанська слава»;
категорією «Спорт та відпочинок» укладено три інвестиційні договори:
- Про будівництво спортивного комплексу на проспекті Генерала Ватутіна в
Деснянському районі (від 27.06.2017 № 050-13/і/165), з орієнтовним обсягом
інвестицій – 273,04 млн грн (з урахуванням ПДВ);
- Про облаштування футбольного поля із штучного покриття та супутньою
інфраструктурою ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва на вул. Голосіївській, 12
у Голосіївському районі (10.10.2017 № 050-13/і/166), з орієнтовним обсягом
інвестицій – 3,61 млн грн (з урахуванням ПДВ); внесок на створення соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури – 150 394,75 грн);
- Про облаштування парку з об’єктами спортивної інфраструктури на
вул. Михайла Грушевського, 36 у Печерському районі (10.12.2018 № 050-13/і/196),
з орієнтовним обсягом інвестицій – 64,68 млн грн (з урахуванням ПДВ);
категорією «Інформаційні технології та зв’язок» укладено інвестиційний
договір:
- Влаштування
інформаційних
програмно-технічних
комплексів
самообслуговування (ІПТКС) та створення відповідної інфраструктури для закладів
охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади міста Києва
(26.10.2018 № 050-13/і/182), з орієнтовним обсягом інвестицій – 11,2 млн грн
(з урахуванням ПДВ);
категорією «Об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури» укладено
інвестиційний договір:
- Про облаштування підземного пішохідного переходу між вулицями
Костьольною, Софіївською та Майданом Незалежності в Шевченківському районі
(25.04.2017 № 050-13/і/163), з орієнтовним обсягом інвестицій – 4,40 млн грн
(з урахуванням ПДВ).
Капітальні інвестицій
Аналізуючи наявні статистичні дані щодо капітальних інвестицій за
три останні роки, слід відмити позитивну тенденцію до нарощення обсягів
капітальних інвестицій.
Таблиця 21
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
(млн грн)
СіченьСіченьСічень-
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Капітальні інвестиції, всього
зокрема за рахунок:
коштів державного бюджету
коштів місцевих бюджетів
власних
коштів
підприємств
та
організацій
кредитів банків та інших позик
коштів іноземних інвесторів
коштів населення на будівництво житла
інших джерел фінансування

вересень
2016 року
58406

вересень
2017 року
76710

вересень
2018 року
116401

1013
1418
45238

2514
3077
60251

3570
3883
90640

5572
276
3747
1142

5012
334
3911
1611

11204
354
4166
2584

За останніми наявними даними офіційної статистики у січні–вересні 2018 року
освоєно 116 400,7 млн грн капітальних інвестицій (34,5% загальнодержавного
обсягу), що на 35,2% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період
попереднього року та на 12,7 відсоткових пунктів більше показника січня–вересня
2017 року (122,5%), що відображає позитивну динаміку використання капітальних
інвестицій.
Основним фактором зростання капітальних інвестицій є збільшення у січні–
вересні 2018 року в 2,2 рази (або на 6,2 млрд грн ) порівняно з аналогічним періодом
2017 року обсягу кредитних ресурсів (банківських та інших позик) в активах
провідних компаній мобільного зв’язку на вітчизняному ринку для впровадження
4G-технологій (високошвидкісний мобільний Інтернет) (з 5 млрд грн у січні–вересні
2017 року до 11,2 млрд грн у січні–вересні 2018 року).
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні–вересні
2018 року були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно
77,9% загального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів
банків і коштів іноземних інвесторів, становила 9,9% (на 3 відс. пункти більше
аналогічного показника січня–вересня 2017 року). За рахунок державного та місцевих
бюджетів освоєно 6,4% капітальних інвестицій.
Обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу у січні–вересні
2018 року становив 40 293,3 грн, що у 1,5 рази або на 51% більше відповідного
показника у періоді 2017 року (26 682,9 грн).

Таблиця 22
Капітальні інвестиції за основними видами економічної діяльності
(млн грн)
СіченьСіченьСіченьвересень вересень вересень
2016
2017
2018
року
року
року
Капітальні інвестиції, всього
58406
76709
116401
зокрема за видами:
Сільське, лісове та рибне господарство
409
719
1122
Промисловість
17204
21270
35147
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Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова
та кур’єрська діяльність
Інформація та телекомунікація
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов’язкове
соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров’я
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг

7654
6129

8189
7895

7428
12209

6831

10705

16837

7415
3140
4222
1447
1542

9898
4513
3998
2624
3062

19128
5992
6941
3151
2475

947

1338

2556

259
360
256
74

547
774
558
93

449
1021
1119
151

Протягом трьох останніх років відмічається поступове нарощення обсягів
капітальних інвестицій майже за всіма видами економічної діяльності.
За результатами аналізу капітальних інвестицій за видами економічної
діяльності найбільше капіталовкладень традиційно освоюється у промисловій
(30,2% усіх капітальних інвестицій), інформаційній (16,4%), транспортній (14,5%),
торговельній (10,5%), будівельній сферах, операціях з нерухомим майном (6,4% та
6,0% відповідно), а також у сфері фінансової та страхової діяльності (5,1%).
Збільшення обсягів капітальних інвестицій у січні-вересні 2018 року порівняно
з аналогічним періодом 2017 року забезпечено підприємствами майже всіх видів
економічної діяльності (найбільше підприємствами у сфері промисловості та
інформації та телекомунікацій - на 13,8 млрд грн та 9,2 млрд грн відповідно).
Основну частку капітальних інвестицій (86,4% загального обсягу) освоєно у
матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 43,9% усіх інвестицій, у машини,
обладнання та інвентар – 23,2%, транспортні засоби – 14,7%. У нематеріальні активи
вкладено 13,6% загального обсягу капітальних інвестицій.
Паспорт міста Києва щорічно оновлюється та розміщується на офіційному вебпорталі Київської міської державної адміністрації https://kyivcity.gov.ua. На сьогодні на
виконання доручення Апарату Верховної ради України проводиться робота щодо
підготовки оновленого паспорту міста Києва за 2018 рік (із зазначенням, зокрема,
інформації про інвестиції в м. Києві).
Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) постійно забезпечується
функціонування веб-порталу м. Києва InvestInKyiv (www.investinkyiv.gov.ua),
головним завданням якого є інформування та надання доступу вітчизняним та
зарубіжним інвесторам до актуальної інформації щодо інвестиційної діяльності
м. Києва та інвестиційних проектів міста.
На зазначеному веб-порталі розміщується та постійно оновлюється детальна
інформація (українською та англійською мовами) щодо інвестиційних проектів міста
Києва (із зазначенням орієнтовних техніко-економічних показників, підготовки
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проектів (готується до конкурсу/конкурс оголошено), зазначенням сфер реалізації
проектів, їх візуалізацією), публікуються оголошення про інвестиційні конкурси,
новини у сфері інвестиційної діяльності, розміщуються проекти столичних
підприємств, які потребують інвестицій, інформація, зокрема мультимедійна
презентація, проморолик щодо інвестиційної привабливості та економічного
потенціалу Києва, передбачений зворотній зв'язок з інвесторами зв’язок.
Житлове господарство
Важливим напрямом роботи галузі залишається необхідність реформування
відносин у житловій сфері та створення неприбуткових організацій для управління та
утримання житлового фонду.
Інформація щодо створення ефективного власника багатоквартирних будинків
та будинків, оснащених побудинковими засобами обліку теплової енергії, за 20162018 роки наведена у таблиці 23.
Таблиця 23
Інформація щодо кількості створених об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків та будинків, оснащених побудинковими
засобами обліку теплової енергії
Показник
Зареєстровано об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків в поточному році
Загальна кількість об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків
від загальної кількості багатоквартирних
житлових будинків
від загальної площі житлового фонду
багатоквартирних житлових будинків
Кількість будинків, оснащених побудинковими
приладами обліку теплової енергії
від загальної кількості будинків м. Києва, що
мають технічну можливість на встановлення
вузлів обліку теплової енергії

Одиниця
виміру
од.

2016

2017

2018

304

134

126

од.

1084

1218

1344

%

9,2

10,4

11,6

%

12,6

15,3

16,1

од.

9 701

10 039

10 461

%

92,5

96,0

97,24

У цілому існуюча динаміка створення об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків в місті свідчить про необхідність вдосконалення існуючої
законодавчої бази, в частині першочергового виконання робіт з капітального ремонту
житлового фонду в будинках, в яких мають створюватися об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків, та вжиття додаткових заходів щодо активізації
роз’яснювальної роботи серед населення, забезпечення створення додаткових
стимулюючих факторів для організації їх роботи.
З метою надання якісного сервісу населенню у 2018 році:
продовжувався подальший розвиток територіальних підрозділів Центру
комунального сервісу, зокрема відповідно до рішення Київської міської ради від
19.04.2018 № 512/4576 «Про організацію ресурсних центрів створення та
функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на базі
комунального концерну «Центр комунального сервісу» організовано ресурсні центри
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за принципом «єдиного вікна» з питань реєстрації та функціонування об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків (функціонувало 10 районних сервісних
центрів, 2 загальноміських і 53 територіальних відділень);
продовжувалася реалізація міських механізмів капітальних ремонтів та
комплексної термомодернізації на умовах спільного фінансування (бюджет
м. Києва - кошти співвласників житлового фонду):
- міська програма 70/30 (конкурс проектів з енергоефективності для об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів
(далі – ОСББ та ЖБК):

переможцями конкурсу у 2018 році стало 124 ОСББ/ЖБК, з яких до
програми допущено 119 проектів; у бюджеті міста Києва на 2018 рік на
зазначені цілі були передбачені асигнування у сумі понад 123 млн грн;

за оперативними даними на 96 об’єктах переможців конкурсу 2018 року
роботи виконані в повному обсязі, профінансовано за рахунок бюджету
міста Києва становить 112 млн грн;
- міська стимулююча програма здешевлення «теплих» кредитів: у бюджеті
м. Києва на 2018 рік передбачалися видатки на заходи з енергозбереження
(відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на впровадження
енергоефективних заходів) у сумі 10 млн грн. У 2018 році відшкодування з бюджету
м. Києва отримали 44 ОСББ/ЖБК м. Києва на загальну суму понад 9,97 млн грн);
проводився масштабний ремонт житлового фонду:
- проведено реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт 188 ліфтів;
- ремонтувались покрівлі, сходові клітини, інженерні та електричні мережі,
утеплялись фасади, мінялись вікна тощо.
Транспорт та зв'язок
За наявними даними Головного управління статистики у м. Києві в таблиці 24
наведено дані про підсумки роботи транспорту у 2016-2018 роках.
Таблиця 24
Підсумки роботи транспорту
Показник
Перевезено (відправлено) вантажів
у % до відповідного періоду
минулого року

Одиниця
виміру
млн т
%

2016

2017

2018

15,5
138,3

18,7
120,5

17,3
92,4

Продовження таблиці 24
Показник

Одиниця
виміру
млн ткм
%

Загальний вантажооборот
у % до відповідного періоду
минулого року
Перевезено (відправлено) пасажирів
млн осіб
у % до відповідного періоду
%
минулого року
Загальний пасажирооборот
млн пас. км

2016

2017

2018

5 720,7
95,5

6 862,9
120,0

5 953,9
86,7

1 088,1
100,2

1 110,5
102,1

1 022,4
92,0

21 751,9

26 531,4

28 503,8
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у % до відповідного
минулого року

періоду

%

109,5

122,0

107,4

З метою побудови збалансованої транспортної системи столиці, що включає в
себе вулично-дорожню мережу, рухомий склад та засоби управління наземним
транспортом, у 2018 році:
підписано фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним
банком щодо реалізації проекту «Підвищення безпеки» автомобільних доріг в містах
України» (09.07.2018). Реалізація проекту передбачається у 2019–2020 роках;
продовжено проведення робіт з капітального та поточного ремонту об’єктів
вулично-дорожньої мережі, зокрема завершено капітальний ремонт 11 об’єктів
вулично-дорожній мережі міста, де влаштовано верхнього шару покриття площею
373,1 тис. кв. м;
капітально відремонтовано 12 ліфтів у надземних пішохідних переходах;
виконано роботи з реалізації заходу «Впровадження інтелектуальних
транспортних систем на вулично-дорожній мережі міста Києва», зокрема:
- підключено 20 дорожніх повнокольорових табло змінної інформації на
світлодіодах;
- впроваджено 20 маршрутів проїзду «Зелена хвиля»;
- підключено 80 світлофорних об’єктів до існуючої системи центрального
пункту керування служби автоматизованої системи керування дорожнього руху;
- обладнано 8 світлофорних об’єктів детекторами транспорту в кількості 21
од. для регулювання синхронізації сигналів світлофорів;
виконано роботи з капітального ремонту 84 об’єктів міжквартальних проїздів
та прибудинкових територій загальною площею 88,141 тис. кв. м;
побудовано 7 та капітально відремонтовано 134 світлофорних об’єктів,
впроваджено 1 857, замінено та відновлено 2 949 дорожніх знаків, встановлено
26 пристроїв примусового зниження швидкості;
встановлено 77 сучасних павільйонів очікування на зупинках громадського
транспорту та влаштовано 60 наземних пішохідних переходів;
встановлено шість велоперехоплюючих паркінгів поблизу станцій
метрополітену «Теремки», «Либідська», «Васильківська», «Почайна», «Мінська» та
«Виставковий центр відповідно до розпорядження відповідно до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 29 жовтня 2018 року № 1940 «Про встановлення
велоперехоплюючих паркінгів поруч зі станціями Київського метрополітену»;
введено з 01 листопада 2018 року в дослідну експлуатацію автоматизовану
систему обліку оплати проїзду у київському метрополітені, фунікулері, міській
електричці, у трамваях і тролейбусах, автобусних маршрутах загального
користування, які працюють у звичайному режимі руху, а також автобусних
маршрутах загального користування, які працюють в режимі маршрутного таксі
(розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 26 жовтня 2018 року № 1934 «Про введення в дослідну
експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському
пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності»);
проведено роботи з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки для
організації безпечних та комфортних умов руху на вулично-дорожній мережі міста
Києва (розмітку поновлено на всіх вулицях та дорогах міст та наносено розмітку
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жовтого кольору на 54 вулицях міста, що позначає зупинку маршрутних
транспортних засобів та забороняє стоянку іншого транспорту);
оновлено рухомий склад громадського транспорту – придбано 18 трамвайних
вагонів та 2 автобуси, з них:
- 12 трамвайних вагонів PESA 71-414К;
- 5 трамвайних вагони ЕЛЕКТРОН Т5В641;
- 1 трамвайний вагон ТАТРА-ЮГ К-1М6;
- 1 автобус МАЗ-203 (12 м);
- 1 автобус МАЗ-215 (18,75 м);
придбано 86 одиниць комунальної техніки для дорожнього господарства;
продовжувалася робота з автоматизації послуг з оплати парковки, зокрема
здійснювалася модифікація мобільного додатку «М-паркування» для оплати послуг за
паркування в рамках виконання Концепції розвитку паркувального простору в місті
Києві тощо.
Інформація щодо забезпеченість населення м. Києва засобами телефонного
зв’язку та доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–вересень
2016–2018 роки наведена у таблиці 25.
Таблиця 25
Інформація щодо забезпеченість населення м. Києва засобами телефонного зв’язку та
доходи від надання послуг пошти та зв’язку19
Одиниця
виміру
Кількість абонентів фіксованого
од.
телефонного зв’язку відомчих АТС,
які
мають
вихід
на
телекомунікаційну
мережу
загального користування
у тому числі домашні
од.
Кількість таксофонів загального
од.
користування
Показник

станом на станом на Станом на
01.10.2016 01.10.2017 01.10.2018
89 684
82 050
80 608

10 034
1 184

9 766
1 182

9 325
1 129

2.6. Енергоефективність і енергозбереження
У 2018 році у столичній теплоенергетичній галузі відбулися значні
інституціональні зміни.
Рішенням Київської міської ради від 24 квітня 2018 року № 517/4581 «Про
деякі питання припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та
реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між
Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною
компанією «Київенерго» повернуто з управління ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у комунальну
власність на баланс новоствореного комунального підприємства «Київтеплоенерго»
найбільший теплоенергетичний комплекс Європи: ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, єдиний в Україні
сміттєспалювальний завод «Енергія», 194 котельні, 2618 теплових пунктів,
19 насосних станцій та теплові мережі протяжністю близько 2700 км у двотрубному
19 За наявними даними Головного управління статистики у м. Києві.
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вимірі. Основними видами господарювання комунального підприємства
«Київтеплоенерго» є забезпечення міста Києва теплом та гарячим водопостачанням
(здійснення ліцензійної діяльності з виробництва, транспортування, постачання
теплової енергії, виробництва електричної енергії та перероблення побутових
відходів).
Інституційні зміни, які відбулися у 2018 році в столичному
теплоенергетичному комплексі, сформулювали його стратегічні напрямки розвитку:
розроблення Схеми теплопостачання міста Києва;
відмова від центральних теплових пунктів та поступовий перехід на
індивідуальні теплові пункти у житловому секторі, в громадських та бюджетних
установах;
реалізація Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Києва
на 2018-2020 роки, затвердженого рішенням Київської міської ради від 17 травня
2018 року № 818/4882, що є Енергетичною стратегією міста, яка дозволяє на сталих
партнерських умовах співпрацювати з міжнародними фінансовими інституціями та
донорами по залученню додаткового фінансування в енергоефективність та, на
подальшу перспективу, екологічність столичних інфраструктурних об’єктів. Серед
результатів реалізації зазначеного Плану у 2018 році:
- налагодження системи енергомоніторингу та енергоменеджменту у
столичних бюджетних установах та громадських закладах;
- підвищення екологічної безпеки комунальних підприємств електро- та
теплогенерації.
Київською міською владою у 2018 році продовжувалася робота з підвищення
енергоефективності та енергозбереження міського господарства в рамках
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку
житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки (рішення
Київської міської ради від 17 березня 2016 року № 232/232 (зі змінами)).
Зокрема, у 2018 році:
укладено 81 енергосервісний договір закладами комунальної власності
територіальної громади м. Києва та залучено близько 12,2 млн грн інвестицій через
укладені договори;
встановлено 39 теплолічильників у житлових будинках. Загалом
теплолічильники встановлені в 10 461 житлових будинках (97,24% загальної кількості
будинків, що мають технічну можливість);
оснащено 158 об’єктів освіти районного підпорядкування системою
диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання;
встановлено 32 індивідуальних теплових пунктів в 32 житлових будинках
комунальної форми власності та 3 індивідуальних теплових пунктів в закладах
бюджетної сфери та об'єктах комунальної власності територіальної громади міста
Києва;
продовжувалася реалізація міських механізмів капітальних ремонтів та
комплексної термомодернізації на умовах спільного фінансування (бюджет м. Києвакошти співвласників житлового фонду):
- міська програма 70/30 (конкурс проектів з енергоефективності для об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів
(далі – ОСББ та ЖБК)) (переможцями конкурсу у 2018 році стало 124 ОСББ/ЖБК, до
програми допущено 119 проектів; у бюджеті міста Києва на 2018 рік на зазначені цілі
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передбачено загальну суму коштів у розмірі понад 123 млн грн). На 96 об’єктах,
переможців конкурсу 2018 року, роботи виконані в повному обсязі, де частка коштів
бюджету міста Києва становить 112 млн грн, за такими напрямами:
 реконструкція (встановлення) індивідуального теплового пункту – 23;
 встановлення будинкових приладі обліку – 2;
 модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж – 12;
 заміна освітлювальних приладів у місцях загального користування – 3;
 заміна вікон на енергозберігаючі у місцях загального користування – 10;
 заміна дверей у місцях загального користування – 21;
 утеплення фасадів – 20;
 теплоізоляція та капітальний ремонт дахів та підвальних перекриттів – 5;
- міська стимулююча програма здешевлення «теплих» кредитів: у бюджеті
м. Києва на 2018 рік передбачено видатки на заходи з енергозбереження
(відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на впровадження
енергоефективних заходів) у сумі 10 млн грн. У 2018 році відшкодування20 з бюджету
м. Києва отримали 44 ОСББ/ЖБК м. Києва на загальну суму 9 972 811 грн), на яких
здійснено відшкодування придбання матеріалів та/або обладнання та виконання робіт
із впровадження:
 облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів
теплового потоку за погодними умовами та відповідного обладнання і
матеріалів до них – 4;
 проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем
опалення та систем гарячого водопостачання – 4;
 теплонасосні системи для водяної системи опалення та/або гарячого
водопостачання та відповідного обладнання і матеріалів до неї – 2;
 системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та
відповідного обладнання і матеріалів до неї – 2;
 модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі
електропроводки,
автоматичних
вимикачів,
ламп
(окрім
ламп
розжарювання), патронів до них) – 7;
 вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії в багатоквартирних
будинках, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку,
лічильників), приладів-розподілювачів теплової енергії по квартирах та
відповідного обладнання і матеріалів до них – 5;
 багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії
(лічильників активної електричної енергії), які використовуються для потреб
багатоквартирного будинку, та відповідного обладнання і матеріалів до них –
8;
 проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін,
підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів – 2;
 світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних)
для місць загального користування (під'їздів, підвалів, технічних приміщень,
горищ тощо) та відповідного обладнання і матеріалів до них – 7;
20 Позичальникам відшкодовується частина кредитів в межах кредитів, залучених в уповноважених Кабінетом
Міністрів України фінансових установах (ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «АБ «Укргазбанк»,
АТ «КБ «Приватбанк») на придбання матеріалів та/або обладнання та виконання робіт із їхнього впровадження
у житловому фонді.
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 дверей для місць загального користування (під'їздів), підвалів, технічних
приміщень, горищ та відповідного обладнання і матеріалів до них – 3;
продовжувалася успішна співпраця за проектом «Німецько-Українські
енергоефективні будинки» за підтримки Федерального міністерства економіки та
енергетики Німеччини (координація - Німецьке Енергетичне агентство (DENA)), яка
реалізує його спільно з партнерами: Ініціативою «Житлове господарство у Східній
Європі» (IWO e.V.), м. Берлін, і Центром компетенції з великих житлових масивів,
м. Берлін;
створено Київську мережу енергоефективних компетенцій (КМЕК) спільно з
містом-побратимом Києва Мюнхеном, яка налічує більше 30 учасників, які успішно
консультують будинкові громади з питань енергоефективності та допомагають
розробляти проекти для участі в міській програмі 70/30;
завершено термомодернізацію 5 закладів бюджетної сфери: 1 школи та
4 дитячих садочків тощо.
За результатами проведеної у попередніх роках термомодернізації бюджетних
закладів (загалом 26 типових об’єктів: дошкільних навчальних закладів – 21,
загальноосвітніх навчальних закладів – 4 та інтернат), економічний ефект у 2018 році
становив понад 12,3 млн грн.
З метою популяризації державних програм підтримки організованих власників
на впровадження енергоефективних заходів у житлових багатоквартирних будинках, а
також пропагування механізмів їх реалізації, забезпечено розміщення на офіційних
веб-сторінках Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
районних в місті Києві державних адміністрацій інформаційних матеріалів. Крім
того, забезпечено організацію та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи та
зустрічей з населенням, представниками об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків та житлово-будівельних кооперативів на базі районних в м. Києві державних
адміністрацій, на яких доводилася інформація про напрацьовані механізми
співфінансування енергоефективних заходів у житловому секторі міста Києва.
У 2018 році комунальним підприємством «Київміськсвітло» за рахунок коштів
бюджету міста Києва виконано роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього
освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні
світильники на 114 об’єктах та проведено роботи на 2 об’єктах в рамках реалізації
проекту Громадського бюджету міста Києва «Безпечна Солом’янка».
Загалом, у 2018 році проведено заміну 10 120 од. ртутних та натрієвих
світильників на світлодіодні. Таким чином загальна кількість світлодіодних
світильників у зовнішньому освітленні міста зросла до 12 643 од. та становила майже
10% загальної кількості світильників.
На сьогодні, прогнозований економічний ефект від економії електроенергії від
впровадження світлодіодних світильників становить 1 640 тис. грн в рік.
2.7. Соціальний захист та соціальні послуги, ринок праці та доходи
населення
Ринок праці
У 2018 році місто Київ займало провідні позиції у сфері зайнятості серед інших
регіонів України.
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З метою забезпечення стабільної ситуації на столичному ринку праці була
затверджена Програма зайнятості населення м. Києва на 2018–2020 роки (рішення
Київської міської ради від 02 жовтня 2018 року № 1549/5613).
Рівень зайнятості населення м. Києва наведено у таблиці 26.
Таблиця 26
Стан ринку праці у м. Києві
(за методологією Міжнародної організації праці)
(%)
Січень– Січень– Січень–
вересен вересен вересен
Показник
ь 2016
ь 2017
ь 2018
року
року
року
Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років, до
62,5
62,0
62,7
населення відповідної вікової групи
Рівень безробіття населення у віці 15–70 років, до
6,4
6,7
6,0
економічно активного населення відповідної вікової
групи
Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією Міжнародної
організації праці) за наявними даними Головного управління статистики у м. Києві за
січень–вересень 2018 року становив 6% до економічно активного населення
відповідного віку (в середньому по Україні – 8,6%). Кількість безробітних осіб
скоротилася на 15,7% до 87,8 тис. осіб порівняно з початком 2018 року.
У сфері зайнятості населення у 2018 році приділялася увага стимулюванню
роботодавців до створення нових робочих місць та збереження існуючих, зокрема
шляхом надання роботодавцям компенсації єдиного соціального внеску, допомоги по
частковому безробіттю, організації громадських та інших робіт тимчасового
характеру тощо.

Таблиця 27
Інформація щодо надання соціальних послуг незайнятим громадянам в службі
зайнятості міста Києва21
Показник
Мали статус безробітного протягом звітного
року, всього
у тому числі:
зареєстровано в поточному році
Чисельність безробітних, працевлаштованих за
допомогою служби зайнятості
Питома вага працевлаштованих від загальної
кількості зареєстрованих безробітних

Одиниц
2016
2017
2018
я виміру
осіб
39 353 30 984 28 309
осіб
осіб
%

22 521 19 400 19 097
10 133 10 128 10 226
25,7

32,7

21 За даними Державної служби зайнятості (http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list/category?
cat_id=30543)

36,1
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Показник
у тому числі:
молодь до 35 років

Одиниц
я виміру

2016

2017

2018

%

11,0

12,7

12,4

У 2018 році на обліку в службі зайнятості столиці перебувало
28,3 тис. безробітних осіб, з яких 19,1 тис. осіб зареєстровано в звітному році.
Станом на 01.01.2019 залишилося на обліку близько 8,6 тис. безробітних.
За інформацією Київського міського центру зайнятості у 2018 році:
проходили професійне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації
за професіями, які користуються попитом на ринку праці – майже
1,4 тис. безробітних осіб;
взяло участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру
4 тис. безробітних осіб;
проводилася робота, спрямована на розвиток підприємництва та самостійної
зайнятості населення, у рамках якої 121 особа отримала одноразову виплату
допомоги по безробіттю для відкриття власної справи, 181 особа працевлаштована на
нові робочі місця шляхом компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску.
Загальноміська база даних вакансій столиці станом на 01.01.2019 налічувала
майже 7,8 тис. вільних робочих місць (вакантних посад).
Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць
(вакантних посад) на кінець 2018 року у м. Києві становило 11 осіб.
Динаміка створення робочих місць підприємствами та організаціями наведена
у таблиці 28.
Протягом 3 останніх років спостерігається тенденція збільшення створення
робочих місць підприємствами та організаціями. На цю тенденцію, зокрема,
вплинуло комплексне вирішення проблем зайнятості та ринку праці м. Києва, а саме
вдосконалення механізмів управління ринком праці, розвиток професійних навиків
учасників ринку праці, зміцнення соціального діалогу.

Таблиця 28
Створення робочих місць
Січень–
Одиниц вересень
Показник
я виміру
2016
року
Кількість створених робочих
осіб
42 793
місць22
Кількість створених нових
осіб
65 758
23
робочих місць

Січень–
вересень
2017 року

Січень–
вересень
2018 року

48 832

60 144

55 008

78 600

22 За даними Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.
23 Відповідно до Методики моніторингу створення нових робочих місць, яка затверджена наказом
Міністерства соціальної політики України від 23.09.2013 № 611.
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Проблемним питанням залишається створення сприятливих умов для сталого
розвитку підприємств та підтримка підприємництва (зокрема процес компенсації
роботодавцям єдиного соціального внеску).
Доходи населення
За рівнем оплати праці столиця утримує першість серед регіонів країни. За
наявними даними офіційної статистики у січні–листопаді 2018 року середньомісячна
заробітна плата штатних працівників у м. Києві зросла порівняно з січнем–
листопадом 2017 роком на 22,1% і становила 13 270 грн (в Україні – 8 711 грн).
Інформацію про номінальну та реальну заробітну плату наведено в таблиці 29.
Таблиця 29
Інформація про номінальну та реальну заробітну плату
Показник
Середньомісячна заробітна плата
штатних працівників
Індекс реальної заробітної плати у %
до відповідного періоду минулого
року

Одиниця
виміру

2016
рік

2017
рік

грн

8 648

11 135

Січеньлистопад
2018 року
13 270

%

114,3

111,3

110,4

З метою збільшення реальної заробітної плати активно працюють міська та
районні міжвідомчі робочі групи з питань легалізації зайнятості та заробітної плати,
забезпечення дотримання державних гарантій з оплати праці в м. Києві (далі –
міжвідомчі робочі групи), до складу яких входять представники Головного
управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Головного управління Держпраці у
Київській області (за згодою), Головного управління Державної фіскальної служби у
м. Києві (за згодою) тощо.
У 2018 році:
проведено 82 засідання міжвідомчих робочих груп, на яких заслухано
403 керівників підприємств, установ та організацій, що мають невиправдано низький
рівень заробітної плати; за результатами – приймалися рішення, спрямовані на
підвищення середньомісячної заробітної плати на зазначених підприємствах;
здійснювався постійний контроль та проводився аналіз ситуацій щодо
своєчасності та в розмірах не нижче мінімальної оплати праці на підприємствах, в
установах та організаціях міста, які надали інформацію про нарахування заробітної
плати працівникам у межах мінімального розміру, встановленого чинним
законодавством;
за результатами звернень громадян, інформацію щодо фактів виплати
неофіційної заробітної плати, або не належного оформлення трудових відносин,
направлено до міських підрозділів Державної фіскальної служби України та
Державної служби України з питань праці в порядку інформування та відповідного
реагування;
проведено Головним управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві:
- роз’яснювальну роботу з керівниками підприємств в телефонному режимі та
направлено листи-повідомлення про відповідальність за невиплату заробітної плати,
за результатами якої з 27 207 підприємств підвищили рівень заробітної плати
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26 368 підприємств;
- 16 перевірок, під час яких у 70 суб’єктів господарювання встановлено
порушення чинного законодавства щодо виплати заробітної плати;
- залучено до оподаткування 227 неоформлених найманих працівників, які
отримували заробітну плату в «конвертах», виплачена сума доходу таким найманим
працівникам становить 1,6 млн грн;
проведено Головним управлінням Держпраці у Київській області
944 інспекційних відвідувань, за результатами яких виявлено 566 працівників без
укладання трудового договору та винесено штрафні санкції на суму понад
63,2 млн грн;
підвищили рівень заробітної плати 1 216 підприємств завдяки спільним
заходам органів міської влади.
Питання щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення
заборгованості з неї на підприємствах міста Києва знаходилося на постійному
контролі міської влади.
За наявними даними офіційної статистики борг із виплати заробітної плати
станом на 01.12.2018 збільшився порівняно з початком 2018 року на 64,9% і становив
понад 161,6 млн грн, з якого понад 104,9 млн грн або 64,9% припадало на державні
підприємства; 17,9 млн грн (11,1%) – на 6 установ фінансової сфери (банки), які
перебувають у стадії ліквідації.
За наявними даними офіційної статистики станом на 01.01.2019 в м. Києві
відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати в установах та організаціях,
що фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Києва.
Київська міська влада в межах компетенції та наданих повноважень прикладає
максимум зусиль щодо погашення заборгованості із заробітної плати на
підприємствах міста в найкоротші терміни та недопущення її виникнення в
подальшому, зокрема:
проведено 106 засідань міської та районних в місті Києві тимчасових комісій з
питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, заслухано 364 керівники підприємствборжників із виплати заробітної плати, зі сплати єдиного соціального внеску та
платежів до Пенсійного фонду України, зокрема 236 боржників із заробітної плати,
яких попереджено про відповідальність за порушення законодавства про працю та
оплату праці;
передано до контролюючих та правоохоронних органів інформацію щодо
315 підприємств-боржників із виплати заробітної плати, зі сплати єдиного внеску та
платежів до Пенсійного фонду України, зокрема із заробітної плати – 150, для вжиття
відповідних заходів реагування, надано 1 009 рекомендацій керівникам підприємств
щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства та недопущення їх в
подальшому;
надіслано 126 листів-звернень (подань) до власників або уповноважених ними
органів по 184 підприємствах-боржниках щодо сприяння погашенню боргів та
притягнення до відповідальності посадових осіб цих підприємств.
Крім того, Головним управління Держпраці у Київській області у 2018 році
проведено 87 перевірок підприємств-боржників із виплати заробітної плати, за
результатами яких внесено 37 приписів, складено 21 протокол про адміністративне
правопорушення за ст.41, 188-1 КУпАП.
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Всього, завдяки вжитим міською владою заходам, у 2018 році підприємствамиборжниками міста виплачено 143,1 млн грн заборгованої заробітної плати.
Головним управління Пенсійного фонду України в м. Києві забезпечено
виплату пенсій та грошової допомоги своєчасно та в повному обсязі.
Інформація щодо середньомісячної пенсії та темпу приросту наведена в
таблиці 30.
Таблиця 30
Інформація щодо кількості пенсіонерів та розміру середньомісячної пенсії
в місті Києві 24
Показник
Кількість пенсіонерів, усього
з них працюючих пенсіонерів
Загальна середньомісячна пенсія
Приріст загальної
середньомісячної пенсії до
попереднього року
Середньомісячна пенсія
працюючих пенсіонерів

Одиниця
виміру
осіб
осіб
грн
%

2016

2017

2018

784 437
230 606
2408,0
+5,1

779 871
232 426
3332,4
+38,4

773 654
244 921
3681,1
+10,5

грн

2556,4

3510,8

4008,6

Соціальний захист населення
У 2018 році у м. Києві продовжувала діяти міська цільова програма «Турбота.
Назустріч киянам» на 2016–2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради
від 03.03.2016 №116/116 (зі змінами) (далі – Програма), заходи якої направлені на
додатковий захист окремих малозахищених верств населення міста шляхом надання
їм різних видів соціальної допомоги.
Метою Програми є суттєве підвищення ефективності системи соціальної
допомоги в місті Києві через посилення адресності при її наданні та шляхом
включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення
їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціальнопобутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів,
спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення,
надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з інвалідністю,
поліпшення становища людей з різними вадами.
У 2018 році в рамках реалізації Програми:
надавалася одноразова адресна соціальна матеріальна допомога окремим
категоріям соціально незахищених верств населення міста, ветеранам війни до
визначних дат та з нагоди святкування державних і релігійних свят, зокрема:
- відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам’яті та
примирення – 73 990 особам;
- роковин Чорнобильської катастрофи – 48 765 особам;
- відзначення Дня Незалежності України – 77 596 особам;
- відзначення Дня захисника України – 27 189 особам.
надавалася одноразова адресна матеріальна допомога малозабезпеченим
верствам населення міста Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах
24 За даними Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.
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(допомогу отримали 26,8 тис. осіб на суму 47,7 млн грн, що в 1,3 раза більше ніж у
2017 році);
забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації для максимального
відновлення втрачених функцій органів киян-інвалідів (у тому числі першочергово,
інвалідність яких пов'язана з участю в антитерористичній операції (далі – АТО)),
дітей-інвалідів, осіб похилого віку з ушкодженнями та захворюваннями опорнорухового апарату, іншими захворюваннями, а також забезпечення засобами гігієни,
що зумовлюють потребу в таких виробах. Придбано засобів на суму 84,4 млн грн, що
майже в 2 рази більше ніж у 2017 році (43,3 млн грн);
придбано 3 805 путівок для оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей війни
та громадян міста Києва, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на
суму 36 млн грн (в 2017 році – 3 513 путівок);
забезпечено оздоровленням з курсом реабілітації 30 дітей-інвалідів –
вихованців Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів на суму
0,6 млн грн;
забезпечено оздоровлення дітей-інвалідів, хворих на церебральний параліч, з
курсом реабілітації з супроводом (придбано 310 путівок на суму 9,3 млн грн);
забезпечено компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян міським пасажирським транспортом на загальну суму 1 211,3 млн грн.
Середня кількість одержувачів 897 тис. осіб;
забезпечено компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян, які з 01.06.2015 відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року
№ 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України» втратили право на пільговий в міському пасажирському
транспорті (середня кількість одержувачів – 840,3 тис. осіб (у 2017 році – 875,7 тис.
осіб));
надано допомогу на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на
момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі
зайнятості як безробітна, 1 883 виконавцям волевиявлення померлого або особам, які
зобов’язалися поховати померлого, на суму 5,5 млн грн;
забезпечено безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами
малозабезпечених одиноких громадян, осіб з низьким рівнем доходів та інвалідів з
психічними захворюваннями на суму 12 млн грн (в 2017 році – 11,4 млн грн);
надано щомісячну матеріальну допомогу дітям-інвалідам, над якими
встановлено опіку чи піклування або які виховуються в прийомних сім’ях чи дитячих
будинках сімейного типу, відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2018 року
№ 600 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій населення у 2018 році».
Допомогу отримали 196 осіб на загальну суму 1,9 млн грн.
Крім того, у 2018 році велику увагу при реалізації Програми приділено киянамучасникам антитерористичної операції (далі – АТО) та членам сімей загиблих
(померлих) киян під час проведення АТО, зокрема:
передбачено забезпечення комплексними проїзними квитками у комунальному
підприємстві «Київський метрополітен» для компенсації проїзду міським
пасажирським транспортом військовослужбовців військових частин, що
дислокуються на території міста Києва. Станом на 01.01.2019 видано 4 471 проїзний
квиток;
надано матеріальну допомогу 26,9 тис. учасникам АТО в розмірі 5 000 грн;
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надано матеріальну допомогу 564 особам з числа членів сімей загиблих
(померлих) киян-учасників АТО та членів сімей загиблих (померлих) киян-учасників
Революції Гідності в розмірі 25 000 грн;
надано допомогу 50 сім’ям на поховання киян-учасників АТО в розмірі
5 000 грн;
надано матеріальну допомогу 2,4 тис. киянам-учасникам АТО та членам сімей
загиблих на покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг;
надано матеріальну допомогу неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам із
сімей загиблих (померлих) киян-учасників АТО в розмірі 3000 грн в місяць на суму
4,9 млн грн.
Таблиця 31
Соціальний захист та соціальна підтримка учасників АТО,
членів сімей загиблих (померлих)
(%)
Показник
2016
2017
2018
Відсоток членів сімей учасників АТО (зокрема з числа 100,0 100,0
100,0
сімей загиблих/померлих), які отримали соціальну
допомогу відповідно до потреб, до загальної кількості
членів сімей зазначеної категорії
Відсоток членів сімей учасників АТО (зокрема з числа 100,0 100,0
100,0
сімей загиблих/померлих), які отримали соціальні послуги
відповідно до потреб, до загальної кількості членів сімей
зазначеної категорії
У місті функціонує Київський міський територіальний центр соціального
обслуговування та 10 районних територіальних центрів соціального обслуговування
(надання соціальних послуг). Станом на 01.01.2019 на обліку перебувало
32 669 отримувачів соціальних послуг, що на 245 осіб менше ніж у 2017 році.
У системі «Картка киянина» за останніми звітними даними станом
на 01.12.2018 зареєстровано 833 тис. осіб, «Карткою киянина» вже користуються
741,2 тис. осіб.
У місті Києві також значна увага приділялася соціальному захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема у 2018 році:
передано у службове користування 7 нових автомобілів дитячим будинкам
сімейного типу;
забезпечено власним житлом 5 дітей-сиріт, 1 особа отримала кімнату в
комунальній квартирі без зняття з квартирного обліку;
закріплено майнові права в квартирах за 19 особами в Деснянському районі,
ордери на які вони отримають після введення будинків в експлуатацію;
за кошти державної субвенції місцевим бюджетам придбано 12 квартир, які у
2019 році будуть передані особам з числа дітей-сиріт в порядку визначеному
законодавством;
забезпечено за рахунок бюджету міста Києва: 2 661 батька багатодітних сімей
бланками «Посвідчення батьків багатодітної сім’ї» та 7 117 дітей з багатодітних сімей
бланками «Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї»;
залучено понад 15 000 багатодітних та неповних сімей до загальноміських
соціокультурних сімейних заходів столиці, з яких 440 сімей та 1 000 дітей отримали
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цінні подарунки за рахунок коштів бюджету міста Києва тощо.
Протягом літнього періоду 2018 року у позаміському дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку «Зміна» (Київська область, Бородянський район,
с. Пилиповичі) відпочила 161 дитина, з них: 78 – позбавлені батьківського
піклування, діти-сироти; 5 – діти з багатодітних сімей; 76 – діти, які опинилися у
складних життєвих обставинах; 2 дитини, які перебували на диспансерному обліку.
У 2018 році за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг звернулося 443,3 тис. домогосподарств, що на 12,1% більше ніж
у 2017 році (395,3 тис. домогосподарств) та в 1,6 раза більше ніж у 2016 році
(283,2 тис. домогосподарств).
Таблиця 32
Інформація щодо наданих житлових субсидій
на оплату житлово-комунальних послуг у 2016-2018 роках25
Показник

Одиниця
виміру
які
од.

Кількість домогосподарств,
звернулися за субсидіями
Кількість домогосподарств, яким
призначено субсидії
Загальна
сума
призначених
субсидій
Середній
розмір
призначених
субсидій
Відсоток
фактично
наданих
субсидій до кількості звернень за
призначенням субсидій

01.01201
7
283 151

01.01.201
8
395 309

01.01.201
9
443 293

од.

282 312

392 042

336 163

тис. грн

148 784,1

206 651,6

155 770,7

грн

770,9

966,0

882,8

%

99,7

99,2

75,8

Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг 336,2 тис. домогосподарствам, що становило 75,8% загальної
кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями.
Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у 2018 році становила майже
156 млн грн, що на 24,5% менше порівняно з 2017 роком (206,7 млн грн). Причиною
зменшення для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
домогосподарствам є зміни в законодавстві в частині права громадян на отримання
житлової субсидії з 01.05.2018 (звуження кола осіб, які мають право на отримання
житлової субсидії; врахування доходів всіх членів сім’ї, незалежно від місця
реєстрації, зростання доходів населення тощо).
Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у 2018 року зменшився
порівняно з відповідним періодом минулого року на 8,6% і становив 882,8 грн.
Міністерством соціальної політики України орієнтовний цільовий показник
охоплення населення програмою житлові субсидії на 2018 рік не був доведений до
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
25 За даними Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

75

адміністрації).
У 2018 році 41 домогосподарству (93,2% із числа тих, які звернулися)
призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що на 12,1% більше ніж у
2017 році. Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
становила 137,2 тис. грн.
2.8. Наука, освіта, культура, охорона здоров’я, фізична культура і спорт,
сім’я, жінки, молодь та неповнолітні
Освіта
Для підвищення якості надання освітніх послуг у 2018 році реалізовувалася
Комплексна міська цільова програма «Освіта Києва. 2016–2018 роки» (рішення
Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 125/125 (зі змінами)), в рамках якої
проводилися заходи з розширення доступу громадян до якісної освіти в дошкільних,
загальноосвітніх позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних
закладах.
Таблиця 33
Основні показники у сфері освіти
Показник
Кількість загальноосвітніх навчальних
закладів І-ІІІ ступенів з чисельністю
до 100 учнів, у % до загальної кількості
ЗОШ І-ІІІ ступенів
Охоплення дітей дошкільного віку віком від
трьох до шести (семи років) дошкільними
навчальними закладами
Чисельність дітей у дошкільних навчальних
закладах у розрахунку на 100 місць

Одиниця
виміру
%

2016

2017

2018

6,0

3,0

0,5

%

72,0

73,6

73,6

осіб

123

122

106,226

Дошкільна освіта
За даними Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у системі
дошкільної освіти міста Києва станом на 01.01.2019 обліковувалося 740 навчальних
закладів різних типів і форм власності, з них: 82 – непрацюючих навчальних закладів,
530 – комунальних закладів; 14 – відомчих закладів; 39 – закладів приватної форми
власності, 39 – комунальних навчально-виховних комплексів школа-дитячий садок,
23 – приватних навчально-виховних комплексів школа-дитячий садок, 13 дошкільних підрозділів в закладах загальної середньої освіти різних форм власності
(4 – комунальні заклади загальної середньої освіти, в яких відкрито дошкільні
підрозділи, 9 – приватної форми власності)) та 51 – альтернативної дошкільної освіти.
26 Оперативні дані за закладами комунальної власності Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
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У 2018 році мережа дитячих навчальних закладів столиці розширена на
3085 місць шляхом створення нових, реорганізації та відновлення роботи
непрацюючих дитячих садків і груп, зокрема:
завершено будівництво та введено в експлуатацію дошкільний заклад № 315
Дарницького району (260 місць),
реконструйовано
дошкільний
навчальний
заклад
№ 260
на
просп. Оболонському, 12-Б в Оболонському районі (220 місць);
реконструйовано дошкільний навчальний заклад № 486 на вул. Маршала
Гречка, 20-Д у Подільському районі (55 місць).
відновлено роботу закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) на 610 місць:
- № 179 Святошинського району (220 місць);
- № 48 Печерського району (35 місць);
- № 104 (75 місць) Подільського району;
- № 598 (100 місць) Оболонського району;
- № 220 (приватний заклад «Розумка») (80 місць), № 680 (100 місць)
Дніпровського району;
введено в мережу закладів освіти міста Києва 20 приватних закладів
дошкільної освіти на 1145 місць: «Світ Кідз», «Креативні діти», «Джеронімо»,
«Обійми», «Дім малечі», «Мандаринка», «Грейсленд», «Джакомо», «Дивозаврик»,
«Ключик», «Юкреніан Глобал Скул», «Кудрявський», «Школа Монтессорі»,
«Розумка», «Кідс-Парк», Дитячий садок «Холлі», «Світ у кішенці», «Долоньки», НВК
«Умі», ТОВ «Центр розвитку дитини «Монтессорі Кідс Спейс»;
реорганізовано навчально-реабілітаційні центри № 6, 5, 17, будинок дитини
«Малятко», в яких відкрито дошкільні підрозділи (50 місць);
відновлено роботу 37 груп у 31 працюючому ЗДО на 705 місць;
відкрито дві додаткові групи (40 місць) у ході реорганізації НВК «Перлина» та
НВК «Радосинь».
Завершено термомодернізацію будівель 4 закладів дошкільної освіти:
- ЗДО № 221 (просп. Голосіївський, 114-А) у Голосіївському районі;
- ЗДО № 382 (вул. Героїв Севастополя, 40) у Солом’янському районі;
- ЗДО № 431 (вул. Тимофія Шамрила, 4-Б) у Шевченківському районі.
- Дарницький дитячий будинок-інтернат (вул. Ялинкова, 58/60) у Дарницькому
районі.
У 2018 році оновлювався функціонал системи електронного запису дітей до
закладів дошкільної освіти комунальної форми власності:
створено службу технічної підтримки та інформаційну сторінку в соціальній
мережі Facebook;
введено додаткові пільгові категорії дітей на зарахування у ЗДО: діти, які є
рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають дошкільну
освіту в обраному батьками комунальному закладі дошкільної освіти; діти, батьки
яких є працівниками обраного закладу дошкільної освіти та діти з особливими
освітніми потребами відповідно до рішення Київської міської ради «Про деякі
питання організації зарахування дітей до комунальних закладів дошкільної освіти
міста Києва» від 09.10.2018 № 1741/5805.
У 2018 році через систему електронного запису до закладів освіти було
зараховано понад 39 тис. дітей.
Черга до дитячих садочків скоротилася на 1,1 тис. дітей і на кінець 2018 року
становила 3,1 тисячі дітей віком від 3 до 5 років.
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У 52 закладах дошкільної освіти працювали 94 групи інклюзивного навчання, в
яких виховувалося 166 дітей з особливими освітніми потребами. Мережа
інклюзивних груп збільшилася на 38% у порівнянні з 2017 роком. Асистентами
вихователя забезпечені всі інклюзивні групи.
Загалом у закладах дошкільної освіти загального типу виховується 476 дітей з
інвалідністю різної нозології, які можуть потребувати інклюзивного навчання.
Також протягом року психолого-медико-педагогічною комісією проведено
комплексне вивчення 5020 дітей дошкільного віку, які мають особливі освітні
потреби і потребують корекційно-розвиткової роботи в умовах ЗДО (інклюзивне та
спеціальне навчання надається лише за бажанням батьків).
У рамках дошкільної освіти за підтримки Київської міської влади проведено
різноманітні заходи, серед них:
ІІ Всеукраїнський фестиваль «Robofirst - більше ніж роботи»;
фестивалі дитячої творчості: «Ми - таланти твої, Україно!» Печерського
району, «Голосіївські дзвоники» Голосіївського району, «Талановита малеча»
Дарницького району;
виїзний семінар для спеціалістів з питань дошкільної освіти на тему:
«Оновлене освітнє середовище у оновленому садку»;
щорічний Всеукраїнський дитячий архітектурний фестиваль ЛЕГО-технологій
«Водний світ»;
форум іншомовної дошкільної освіти 2018 «Іншомовна дошкільна освіта в
сучасному освітньому просторі України: проблеми та перспективи».
форум педагогічних ідей «Розмай дошкілля»;
практикуми для керівників закладів дошкільної освіти «Інклюзія в закладах
дошкільної освіти» та «Тендерні процедури. Співпраця з благодійними фондами»,
«Використання інформаційно-комунікаційних технологій як складова нового
освітнього середовища», «Виховуємо киянина»; «Сучасні форми роботи з батьками»;
«Введення в мнемотехніку»;
тренінги для керівників та вихователів – методистів закладів дошкільної
освіти: «Підприємництво в дошкільній освіті», «Педагоги і батьки: безконфліктне
спілкування», «Квест-технології в роботі з дошкільниками», «Гра як інструмент
педагога: підготувати дитину сьогодні до світу завтра», «Умови розвитку творчого
потенціалу педагога», «Нетрадиційне обладнання для фізкультурно-оздоровчої
роботи в закладах дошкільної освіти», «Академія гри» «Ефективне використання
освітнього середовища»; «Основи ненасильницького спілкування»; «Дошкільник іде
до школи: психологічний супровід»; «Методика ТАН-Содерберг» тощо;
міську науково-практичну конференцію «Нова українська школа – новий
дитячий садок» (08.11.2018 та 12.11.2018);
семінари «Кроки до фінансової автономії дитячого садка» (06.11.2018) та
«Методика пластичного дзеркала» (09.11.2018) тощо.
У 2018 році:
продовжувалася робота із забезпечення цілодобової охорони приміщень
дошкільних закладів шляхом підключення їх до системи «Тривожна кнопка» та
встановлення камер відеоспостереження;
забезпечено організацію харчування дітей відповідно до встановлених
законодавством норм (постанова Кабінету Міністрів Україні від 22.11.2004
№ 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку») за 9 місяців 2018 року – 97,7% (у 2017 році – 98,8%) за
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даними Департаменту освіти, науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Усього в дитячих садках
безкоштовним харчуванням забезпечено 9341 дитина, з них:
- 523 дитини із малозабезпечених сімей;
- 8257 дітей – вихованці закладів освіти компенсуючого типу;
- 476 дітей з інвалідністю;
- 85 дітей-сиріт;
- 3 322 дитини батьків учасників АТО;
- 5 122 дитини із багатодітних родин отримують харчування за 50%
встановленої батьківської плати;
забезпечено повноцінний літній відпочинок та оздоровлення дітей в умовах
дошкільного закладу.
Загальна середня освіта
За даними Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) мережа
загальноосвітніх навчальних закладів столиці складається з 505 закладів, з них: 430 –
комунальної форми власності (272 школи І – ІІІ ступенів, з них 127 спеціалізованих
шкіл; 29 ліцеїв, 41 гімназії, 45 навчально-виховних комплексів, 9 шкіл – дитячих
садків, 19 шкіл–інтернатів, 9 вечірніх (змінних) шкіл, дитячий будинок «Малятко»,
3 спеціальні школи, 2 навчально-реабілітаційних центри).
У 2018 році:
розширено мережу комунальних закладів загальної середньої освіти (далі –
ЗЗСО) шляхом введення до неї ЗЗСО «Початкова школа № 332» та ЗЗСО «Початкова
школа № 334» у Дарницькому району, створених рішенням Київської міської ради;
реорганізовано школу-інтернат № 17 у навчально-реабілітаційний центр;
завершено термомодернізацію будівлі ЗЗСО № 166 (вул. Єреванська, 20) у
Солом’янському районі;
виконано капітальний ремонт 76 дахів, 52 фасадів; заміну вікон у 159 закладах
освіти, відремонтовано харчоблоки у 53 закладах освіти;
завершено капітальний ремонт спортивних залів у 4 ЗЗСО (№ 302, № 111,
№ 320, № 62).
Розпочато реформу освіти - перехід на 12-річну систему навчання та
впровадження концепції «Нової української школи»:
на впровадження концепції «Нової української школи» з бюджету міста Києва
виділено 156 млн грн (найбільша сума коштів серед регіонів України), що в
середньому дорівнює майже 6,6 тисячі гривень на кожного першокласника;
проведено онлайн навчання для підготовки вчителів початкової школи, які
навчатимуть з вересня 2018 року першокласників, до діяльності в умовах Нової
української школи (https://www.ed-era.com/);
змінено внутрішній дизайн класів, упорядковано розвивальні й творчі зони,
придбано засоби навчання, меблі-трансформери, зокрема сучасні одномісні парти з
метою створення «Нового освітнього простору»;
розпочато проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою
«Електронний підручник для загальної середньої освіти» (e-book for secondary
education (ebse)), серпень 2018 року - серпень 2021 року (наказ Міністерства освіти і
науки України м. Київ від 31 серпня 2018 р.№ 957) в школах І-ІІІ ступенів № 292
імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району, № 309 Дарницького

79

району.
Для зручності киян щодо влаштування дітей у перший клас:
вперше використані дані Реєстру територіальної громади міста Києва;
на сайтах та інформаційних стендах закладів загальної середньої освіти, на
сайтах управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та
Департаменту освіти і науки розміщено інформацію про закріплені території
обслуговування, порядок зарахування та переведення учнів до державних та
комунальних закладів освіти для здобуття повної та загальної середньої освіти.
Загалом до 1-х класів ЗЗСО комунальної форми власності у 2018 році
зараховано 33321 учнів, що на 3,1% більше у порівнянні з минулим навчальним
роком.
У ЗЗСО м. Києва 137,7 тис. учнів поглиблено вивчають 17 предметів. Зокрема
майже 100,8 тис. школярів вивчають поглиблено іноземні мови; 11,8 тис. –
математику; 6,2 тис. – українську мову та літературу; 5,5 тис. – інформатику.
Профільним навчанням у закладах загальної середньої освіти комунальної форми
власності охоплено майже 22 тисячі старшокласників, що становить 80% учнів
10-11 класів (22 напрямки). З них, 26,7% обрали профіль іноземна філологія, 13,5% –
українська філологія, 10,1% – математичний профіль навчання, 8,8% – економічний,
7% – фізико-математичний, 6,3% - інформаційно-технологічний. Сформовано мережу
класів з поглибленим вивченням предметів у 2018/2019 навчальному році.
Також, у 2018 році значна увага міської влади була приділена впровадженню
системи інклюзивного навчання:
у 120 ЗЗСО функціонують 370 інклюзивних класів, що на 54% більше
порівняно з 2017 роком, у яких навчаються 741 учнів з особливими освітніми
потребами. Кожна третя школа міста Києва є інклюзивною. Кількість учнів з
особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивних класах зросла майже
на 40%.
для кожного учня з інвалідністю групою фахівців з числа педагогів, психологів,
за участі батьків дитини розроблена Індивідуальна програма розвитку, здійснюється
психолого-педагогічний супровід учнів;
до штатних розписів ЗЗСО введено 342 ставки асистентів вчителів.
У 2018 році продовжувалась робота щодо поліпшення стану харчування учнів:
впроваджено нові форми харчування: за принципом мультипрофільного
харчування («шведський стіл») організовано харчування гімназії «Консул» № 86
Печерського району, до проекту також долучено школу № 47 Печерського району.
усього в загальноосвітніх навчальних закладів безкоштовним харчуванням
забезпечено 127,6 тис. учнів, з них: 121,3тис.- учні 1-4-х класів та 6,3 тис. – учні
пільгових категорій 5-11-х класів.
У рамках загальної середньої освіти проведено різноманітні заходи, серед них:
IX Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти 2018»;
науково-практичний семінар «Мистецтво екрану як засіб формування творчого
мислення учнів» (04.04.2018);
серпневу конференцію педагогічних працівників Києва, присвячену
впровадженню Нової Української школи та визначенню стратегічних напрямів
розвитку системи освіти міста Києва у 2018/2019 навчальному році;
стратегічну сесію «Модель програми підвищення кваліфікації працівників
закладів освіти» в Київському університеті імені Бориса Грінченка;
методичний семінар за участі ізраїльських експертів програми Mahav на базі
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Київського палацу дітей та юнацтва;
презентацію практико зорієнтованого посібника «Сенс дитинства у контексті
герменевтики і наративу», створеного авторським колективом педагогів, учнів та
батьків гімназії «Предславинська» № 56;
півфінал інтелектуально-пізнавальної гри для молодших школярів міста Києва
«ЮНІОР» за темою «Казки» тощо.
Позашкільна освіта
У системі столичної освіти працювало 41 позашкільний навчальний заклад
комунальної форми власності (палаци, центри, будинки дитячої та юнацької
творчості), з них 5 навчальних закладів міського; 36 – районного підпорядкування.
У 2018 році кількість закладів зросла на 1, зокрема відкрито Центр
позашкільної освіти Дарницького району (01.02.2018).
Відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України планів та
заходів у рамках загальної позашкільної освіти забезпечено залучення дітей
дорізноманітних заходів, серед яких:
Міські військово-спортивні змагання серед учнівської молоді міста Києва
«Честь і звитяга», присвячені 100-річчю бою під Крутами;
урочистий захід, присвячений Міжнародному дню рідної мови «Зустріч у
музеї»;
ХVІІ Міський конкурс читців, присвячений творчості Тараса Шевченка;
Арт-Фестиваль «Веремія»;
відкритий дитячо-юнацький фестиваль народного танцю «Київське дивоколо»;
VI Всеукраїнський психологічний фестиваль ПАРОСТОК;
XV міський конкурс юних поетів «Поетична весна»;
VII міська профорієнтаційна гра «Мистецька фортеця»;
XII міський фестиваль-конкурс авторської пісні та співаної поезії молодих
авторів та виконавців;
конкурс серед старшокласників «Київський вальс – 2018»;
ІІІ Кубок Київського міського голови з шахів «Кришталева тура»;
Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Цвіт у твоїх долонях»;
ХІІ Міський конкурс «Київ – моє місто, мені в ньому жити, мені його
створювати»;
Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик»;
фестиваль дитячої творчості «Як тебе не любити, Києве мій!»;
V фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест»;
II Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль-конкурс народної музики
«ZOLOTE ZERNO»;
міський національно-патріотичний фестиваль «Патріотичний Non-stop»,
присвячений Дню захисника України;
III Київський дитячо-юнацький форум «Ми можемо більше!» тощо.
У закладах загальної середньої та позашкільної освіти функціонувало
4 939 гуртків, які відвідувало 76 493 вихованців.
Оздоровлення дітей
У 2018 році оздоровлено та направлено на відпочинок за кошти бюджету міста
Києва 14799 дітей, зокрема 516 дітей у табори з денним перебуванням на базі
навчальних закладів.
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Загальна кількість дітей, охоплених відпочинком у дитячих таборах відпочинку
з денним перебуванням на базі закладів освіти міста Києва, становила 6 168 юних
киян, що на 2,2% більше ніж у 2017 році (2017 рік – 6 020 осіб).
Патріотичне виховання
Таблиця 34
Основні показники у сфері патріотичного виховання
Одиниця
Показник
2016
2017
виміру
Загальна кількість заходів щодо реалізації
од.
368
422
молодіжної політики
Загальна кількість заходів національноод.
18
48
27
патріотичного спрямування
- кількість охоплених заходами дітей
осіб
77 506
90 000
і молоді
- обсяг витрачених на заходи коштів
тис. грн 3 005,3
6 158,7

2018
597
73
73 814
8 516,7

Обсяг фінансування у 2018 році з бюджету міста Києва на реалізацію заходів
молодіжної політики, зокрема національно-патріотичного спрямування становив
24 105,8 тис. гривень. Проведено близько 600 заходів, якими охоплено майже 400 тис.
учасників.
Заходи молодіжної політики реалізовуються за наступники напрямами, а саме:
підтримка творчої, ініціативної та обдарованої молоді (проведено 57 заходів,
охоплено 110 тис. осіб,);
набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза
системою освіти, розвиток неформальної освіти (проведено 26 заходів, охоплено
18 тис. осіб);
популяризація та утвердження здорового й безпечного способу життя і
культури здоров'я серед молоді (проведено 21 захід, охоплено 44,1 тис. осіб);
надання підтримки інститутам громадянського суспільства (підтримано
23 проекти, охоплено 26 тис. осіб);
сприяння міжнародному молодіжному співробітництву (проведено 2 заходи:
Міжнародна акція «Форум української молоді діаспори – 2018» та Всеукраїнський
форум з метою інтелектуального самовдосконалення молоді (в рамках
співробітництва «Україна – НАТО»), охоплено 164 особи);
сприяння зайнятості та самозайнятості молоді (проведено 400 заходів,
охоплено 80 тис. осіб);
заходи національно-патріотичного спрямування (проведено 68 заходів,
охоплено 111,5 тис. осіб).
Реалізовано положення Концепції національно-патріотичного виховання дітей
та учнівської молоді шляхом впровадження освітніх проектів та програм,
спрямованих на виховання патріотичних якостей, національної гідності дітей та
молоді, в рамках якої проведено:
церемонію нагородження переможців і учасників військово-спортивного
національно-патріотичного конкурсу «Честь та звитяга» до вшанування Героїв
Відповідно до Міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на
2016-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 28 липня 2016 року № 870/870 (зі змінами),
та Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді на відповідний рік.
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Небесної Сотні та подіям Революції Гідності;
марш націоналістичних сил «За українське майбутнє без олігархів»
(Всеукраїнське об’єднання «Свобода», «Національного корпусу» та «Правого
сектора» «С-14», ОУН);
II міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»);
патріотичну вишкіл-гру «Козак - Квест»;
міський етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів
України «Козацький гарт 2018»;
районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»): Святошинський район; Дніпровський район; Солом`янський
район; Оболонському районі; Деснянський район;
фестиваль патріотичної пісні в Україні «Рутенія», спрямований на підтримку
національних традицій та духовності українського народу, активної громадянської
позиції, на Контрактовій площі;
патріотичний фестиваль «Голосіївська криївка» у Голосіївському парку
культури і відпочинку імені М. Рильського;
міський національно-патріотичний фестиваль «Патріотичний Non-stop»,
присвячений Дню захисника України;
міські військово-спортивні змагання з вогневої підготовки «Снайпер столиці –
2018»;
військово – патріотичну акцію «Я-патріот України», в рамках якої учасники
ознайомилися з діяльністю прикордонників та системою охорони кордону, взяли
участь у військово-спортивних іграх (11.10.2018, охоплено 500 учасників);
патріотичну акцію «Пам’ятаємо», в рамках якої відзначено День визволення
України від фашистських загарбників, молодь столиці відвідала Меморіальний
комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років»,
Меморіальний комплекс «Бабин Яр» (28.10.2018, охоплено 120 осіб) тощо.
Професійно-технічна освіта
За даними Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) діє мережа
24 професійно-технічних навчальних закладів, із яких: 2 професійні коледжі,
5 центрів професійної освіти, 13 вищих професійних училищ, 4 професійні ліцеї.
Таблиця 35
Основні показники у сфері професійно-технічної освіти
Одиниця 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Показник
виміру
навч. рік навч. рік
навч. рік
Наявна кількість професійноод.
26
24
23
технічних навчальних закладів (за
методикою, визначеною
Міністерства освіти і науки України)
Кількість осіб, які навчалися у
осіб
53,7
49,2
49,2
професійно-технічних навчальних
закладах у розрахунку на 10 тис.
населення за звітний період
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Фінансування заробітної плати, стипендій, комунальні послуги здійснювалися
в повному обсязі. Здійснювалася підготовка кваліфікованих робітників та молодших
спеціалістів з 223 професій (12 957 учнів). Випуск кваліфікованих працівників та
спеціалістів у 2018 році становив 5 927 осіб.
Кількість осіб, які навчалися у професійно-технічних навчальних закладах у
розрахунку на 10 тис населення у 2018 році залишилася на рівні 2017 року та
становила 49,2 осіб
У 2018 році:
забезпечено харчуванням та стипендією у повному обсязі дітей-сиріт і дітей
позбавлених батьківського піклування, з яких: 263 учні – на повному державному
утриманні, 265 учнів – під опікою, 44 учні з будинків сімейного типу та прийомні
сім’ї.
придбано сучасне обладнання для навчально-виробничого процесу. Додатково
з бюджету розвитку в 2018 році виділено 25 695,7 тис. грн для формування освітнього
простору в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, з них на придбання:
обладнання – 19 274,4 тис. грн; первинного робочого інструменту та спецодягу
(кошти виділено вперше за останні 10 років) – 6 421,3 тис. грн.
Київською міською радою прийнято рішення від 07 липня 2016 року № 575/575
«Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва цілісних майнових комплексів», відповідно до
якого оформлено документацію 14 державних закладів професійної (професійнотехнічної) освіти для здійснення їх передачі до комунальної власності міста.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 жовтня
2018 року № 713-р з державної до комунальної власності передаються цілісні майнові
комплекси 8 закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва.
Столична профтехосвіта була активним учасником:
конкурсного фестивалю «Новий формат» з перукарського мистецтва серед
учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти;
міських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти з професій «Столяр», «Монтажник санітарнотехнічних систем і устаткування», «Муляр», «Кухар»;
виставки-конкурсу технічної творчості, декоративно-прикладного та
образотворчого мистецтва серед учнів закладів професійної (професійно-технічної)
освіти міста Києва «ARTWORK ПТО - 2018»;
міського конкурсу з хореографії серед учнів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти «Подих часу» присвячений Дню Києва;
змагань із спортивного туризму серед команд закладів професійної
(професійно-технічної) освіти спільно із Комунальним позашкільним навчальним
закладом «Київський центр дитячого та юнацького туризму, краєзнавства та
військово-патріотичного виховання»;
заходів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за участі
учнівського активу учнівського самоврядування та викладачів української мови та
літератури з нагоди 250-річчя від дня народження Івана Котляревського;
змагань з легкої атлетики серед команд закладів професійної (професійнотехнічної) освіти на навчально-тренувальній базі Спеціалізованої дитячо-юнацької
школи олімпійського резерву № 6 Шевченківського району м. Києва тощо.
У 2018 році:
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проведено підготовку до участі у Всеукраїнському конкурсі професійної
майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» учнів 7 закладів професійної
(професійно-технічної) освіти за напрямами: «Зварювальні роботи», «Кулінарне
мистецтво», «Підйом та транспортування вантажів», «Технології моди», «Слюсарні
роботи», «Електромонтажні роботи», «Перукарське мистецтво»;
започатковано проведення екскурсій для учнів 9, 11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів в рамках проекту роботодавців міста Києва «Сучасна
профорієнтація школярів» спільно з ПАБ «Українська залізниця» та Національним
галузевим партнерством в легкій промисловості України «Fashion Globys Ukraine»;
організовано оздоровлення 23 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування, які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, в
санаторії «Патрія» (Одеська область, Білгород-Дністровський район., пгт. Сергіївка)
тощо.
За останніми наявними статистичними даними, оприлюдненими у 2017 році
Головним управлінням статистики у м. Києві:
інноваційну діяльність в промисловості міста Києва здійснювало
95 підприємств, що на 9 підприємств більше, порівняно з 2015 роком;
кількість виконавців наукових досліджень у 2017 році становила 43 587 осіб.
Таблиця 36
Основні показники у сфері наукових досліджень і розробок
Одиниця
Показник
2015
2016
2017
виміру
Кількість , інноваційно активних
од.
86
-29
95
28
промислових підприємств підприємств
Кількість працівників, задіяних у виконанні
осіб
45 994 43 734 43 587
наукових досліджень і розробок30
Фізична культура і спорт
За даними Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок коштів
бюджету міста Києва утримувалося 89 дитячо – юнацьких спортивних шкіл, з яких 60
– дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності територіальної громади
міста Києва та 29 – організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Київська
міська організація фізкультурно-спортивного товариства «Україна», Київська міська
організація фізкультурно-спортивного товариства «Спартак», Центральна Рада
організація фізкультурно-спортивного товариства «Україна», Київська міська
організація «Профспілки») та 2 школи вищої спортивної майстерності.
Створено комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа
«Маяк Оболоні» (рішенням Київської міської ради від 08 лютого 2018 року
№ 6/4070).
28 Дані за 2015 рік та 2017 рік наведено по підприємствах-юридичних особах із кількістю найманих
працівників 50 і більше осіб.
29 У зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної
діяльності промислового підприємства статистичні спостереження проводяться раз в 2 роки.
30 Дані за 2010-2015 роки містять постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за
договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників), починаючи з
2016 року дані наведені без урахування науково-педагогічних працівників.
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Основні показники у сфері освіти, фізичної культури та спорту за даними
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) наведено у таблиці 37.
Таблиця 37
Основні показники у сфері фізичної культури та спорту
Показник
Кількість проведених спортивно-масових
заходів
Кількість охопленого населення спортивномасовими заходами
Мережа закладів фізичної культури і спорту, в
тому числі:
- дитячо-юнацькі спортивні школи
- школи вищої спортивної майстерності
Кількість дітей та підлітків, залучених до
систематичних занять у дитячо-юнацьких
спортивних школах, у відсотках до загальної
чисельності учнівської молоді у віці 6–18 років
Співвідношення кількості осіб, залучених до
занять фізичною культурою та спортом, до
загальної кількості населення регіону,
відсотків
Стан забезпечення спортивними спорудами на
1 тис. населення
Витрати з місцевого бюджету на утримання
1 учня дитячо-юнацької спортивної школи
Кількість дітей шкільного віку, охоплених
оздоровленням за бюджетні кошти, у % до
загальної чисельності дітей шкільного віку

Одиниця
виміру
заходи

2016

2017

2018

108

414

1 121

осіб

46 700

65 466

98 000

од.
од.
%

88
2
11,6

88
2
12,5

89
2
11,9

%

13,2

11,0

11,1

од.

4,3

4,4

4,5

тис. грн

4,6

5,3

8,9

%

2,1

3,1

4,7

Відповідно до календарного плану спортивних змагань, масових заходів та
навчально-тренувальних зборів проведено - міжнародні змагання: з художньої
гімнастики Гран-Прі «Кубок Дерюгіної», зі спортивної гімнастики «Ukraine Nation
Cup», з велосипедного спорту (шосе) «Horizon Park», «Київська сотка», з
велосипедного спорту (трек) «Гран-Прі Києва», мотофестиваль «Moto open Fest», з
вільної та греко-римської боротьби, чемпіонати світу з хокею з шайбою (юніори),
чемпіонат світу з кікбоксингу, чемпіонат Європи зі стрибків у воду (юніори), матч
Ліги Чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 з футболу, матч Ліги Чемпіонів
УЄФА сезону 2017/2018 з футболу, 56 Конгрес WBC з боксу.
Збірні команди міста взяли участь у 266 чемпіонатах, Кубках України, інших
всеукраїнських, а також міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських та
неолімпійських змаганнях з різних видів спорту, в яких прийняло участь
8 455 спортсменів та здобуто 692 – І, 597 – ІІ та 566 – ІІІ місць.
Проведено 292 міських змагання з олімпійських та неолімпійських видів
спорту, як міського так і міжнародного рівня, в яких брали участь 57414 спортсменів.
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Для збірних команд міста з різних видів спорту проведено 89 навчальнотренувальних зборів по підготовці до Всеукраїнських змагань, в яких брали участь
1289 спортсменів.
За результатами рейтингу роботи зі спорту вищих досягнень олімпійських та
неолімпійських видів спорту, місто Київ щороку традиційно посідає перше
загальнокомандне місце.
Чемпіони та призери ХХХ та ХХІ літніх Олімпійських та ХV Паралімпійських
ігор та їх тренери отримали 7 однокімнатних та 2 двокімнатні квартири.
У травні 2018 року в рамках проведення фіналу Ліги Чемпіонів:
відбувся фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок
2017-2018 років, XVII сезону в історії європейського футбольного турніру серед
жіночих команд;
відбувся фінал Ліги Чемпіонів УЕФА 2017-2018 років, LXIII сезону в історії
Кубка європейських чемпіонів і XXVI сезону в історії Ліги чемпіонів УЄФА на
київському стадіоні НСК «Олімпійський». Матч відвідало близько 20 тисяч
іноземних вболівальників;
відбувся турнір чемпіонів за участю команд: «Легенди «Реалу», «Легенди
«Ліверпуля», «Друзі Шевченка» та «Легенди Ліги Чемпіонів».
діяло відразу чотири фан-зони для любителів футболу. Головна з них – містечко
«Фестиваль чемпіонів» на Хрещатику від перетину з вулицею Богдана
Хмельницького і до вулиці Городецького.
Крім того, у 2018 році проведено заходи на підтримку та розвиток фізичної
культури та спорту, зокрема:
спартакіаду «Ігри столичних підприємств» з футзалу, волейболу, настільного
тенісу, шахів, армспорту, шашок, стрітболу серед підприємств, організацій та установ
міста Києва, чемпіонат міста з футболу серед працівників підприємств, організацій та
установ міста Києва в рамках VI Київської міської спартакіади тощо.
Київську міську спартакіаду «Здоровий киянин»;
міські змагання з авторалі «Велике жіноче ралі»;
міський спортивно-масовий захід «Київський півмарафон»;
Київський Євромарафон (Kyiv Euro Marathon 2018)»;
міський спортивно-масовий захід серед учнів загальноосвітніх навчальних
закладів «Олімпійське лелеченя»;
«Всеукраїнський Велодень в Києві»;
благодійний захід «Пробіг під каштанами»;
Всеукраїнський чемпіонат з вуличного футболу «Кубок Карітасу 2018»;
XXVI благодійний «Пробіг під каштанами», який відбувся під гаслом «Біжу
заради маленьких сердець»;
спортивно – масовий захід «Ралі столиця»;
заходи присвячені Дню Незалежності України, зокрема:
- спортивно-масовий захід «Забіг у вишиванках»;
- матч міст-побратимів з богатирського багатоборства «Матч побратимів
2018»;
«Intersport Ukraine Run», «Всеукраїнський Олімпійський урок» та у заході з
велосипедного спорту «Red bull – Володар Гори 2018»;
вперше в Україні пройшла церемонія відкриття 56 конгресу Всесвітньої
боксерської ради (WBC) на Поштовій площі;
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фінальний етап Київської міської спартакіади «Здоровий киянин», спільно з
Київським міським фізкультурно-спортивним товариством «Спартак»;
відкритий чемпіонат міста Києва з перетягування канату.
Культура
У 2018 році Київською міською владою створювалися умови і забезпечувалися
можливості широкого доступу населення до культурно-мистецьких надбань,
збереження та примноження культурно-мистецьких цінностей, популяризації
культурно-мистецької спадщини, розширення спектру заходів, зміцнення
матеріально-технічної бази та розвиток закладів культури і мистецтва.
Основні показники у сфері культури за даними Департаменту культури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) наведено у таблиці 38.
Таблиця 38
Основні показники у сфері культура
Показник
Оновлення закладів культури
Заклади культури, підпорядковані
Департаменту культури, у тому числі:
- театри
- музеї, галерея «Лавра»
- концертні заклади
- бібліотеки
- парків культури та відпочинку
- навчальні заклади
- комунальні підприємства
- установи
Державні заклади культури, передані до
Департаменту культури на фінансування з
бюджету міста Києва
Витрати з бюджету міста Києва у сфері
культури на 1 мешканця

Одиниця
виміру
од.
од.

2016

2017

2018

194
64

54
73

38
76

од.
од.
од.
од.
од.
од.
од.
од.
од.

20
14
6
3
6
4
7
4
10

19
14
6
3
6
4
5
6
10

20
14
6
3
6
5
5
5
11

грн

216,32

311,37

367,9131

Продовження таблиці 38
Показник
Бібліотечний фонд
- кількість зон Wi-Fi
- доступ
Кількість випускників шкіл естетичного
виховання (у порівнянні з попередніми
роками)
Кількість створених (приєднаних)
закладів культури за звітний період

Одиниця
виміру
млн прим.
од.
од.
осіб

2016

2017

2018

0,487
3
3
1 803

0,482
3
3
1 822

0,434
3
3
1867

од.

2

2

3

31 Для розрахунку брали наявне населення станом на 01.11.2018.
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У 2018 році продовжувалася робота у напрямку збереження мережі закладів
культури, які підпорядковані Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації). На сьогоднішній день їх
налічується 76 організацій, з них 11 державних закладів культури, переданих до
Департаменту культури на фінансування з бюджету міста Києва у 2017 році.
У 2018 році проведено різноманітні культурно-мистецькі заходи на
центральних міських площах, міських парках культури і відпочинку. Переважна
більшість проектів, зокрема, заходи з нагоди новорічних і різдвяних свят, Великодня,
Дня Перемоги над нацизмом у Європі, Дня Києва мали соціальну складову, а локації
їх проведення були пристосовані для відвідування людьми з особливими потребами.
У 2018 році у муніципальних театрах зіграно 5,5 тис. вистав, які відвідало
732 тис. глядачів.
За підтримки Київської міської державної адміністрації також проведено низку
літературних, музичних, театральних заходів, серед яких:
вистави та концертні програми муніципальних театральних та концертних
закладів з вшанування Героїв Небесної Сотні та присвячені подіям Революції
Гідності;
свято «Масниця-2018» на території Культурно-мистецького комплексу
«Співоче поле» у Печерському ландшафтному парку;
XXVI урочиста церемонія нагородження театральною премією «Київська
пектораль»;
ХХІІІ Фестиваль мистецтв «Шевченківський березень»;
VIІІ Всеукраїнський фестиваль писанок, який традиційно охопив чотири
локації: Софійську, Михайлівську площі, Володимирський проїзд та прилеглі сквери;
ХІІ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця за
номінаціями «Горовиць – дебют» та молодша група;
Міжнародний фестиваль-конкурс танцю народів світу «Веселкова Терпсихора»
до Міжнародного дня танцю;
Національно-культурний фестиваль «Київ Клезмер Фест»;
Міжнародний фестиваль «Київські музичні прем`єри»;
Міжнародний незалежний інтерактивний містичний фестиваль авторів
«Німфа»;
Фестиваль національних культур «Етнофест»;
III Міжнародний фестиваль мистецтва «Kyiv Art Week»;
Міжнародний фестиваль медіа-мистецтва та медіа-арту «KLF – Kyiv Lights
Festivаl 2018»;
урочисту церемонію вручення Мистецької премії «Київ»;
Ярмарок народних майстрів у Національному центрі народної культури «Музей
Івана Гончара»;
ХІІ Міський фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром»;
Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість»;
Міжнародний фестиваль фільмів, теле- і радіопрограм «Золоте курча»;
V Фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест»;
VІ Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST» за участю артистів з 13 країн
світу;
II фестиваль «MotoOpenFest»;
ІІ Міжнародний театральний фестиваль камерних театрів AndriyivskyFest;
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фестиваль патріотичної пісні в Україні «Рутенія», спрямований на підтримку
національних традицій та духовності українського народу, активної громадянської
позиції, на Контрактовій площі;
заходи з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України;
Фестиваль духовної християнської музики та співу «Духовні піснеспіви» на
території культурно – мистецького об’єкту комплексу «Співоче поле»;
фестиваль сучасної української авторської пісні та поезії «Відкриті небеса»;
культурно-мистецьку акцію «Мати Україно, ти у нас одна» у рамках заходів з
відзначення Дня Незалежності України;
Міжнародний фестиваль мистецтв «Діалоги культур»;
Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа мистецтв «LINOLEUM»;
Патріотичний фестиваль «Голосіївська криївка» у Голосіївському парку
культури і відпочинку імені М. Рильського;
Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок «pUp.pet» на базі Київського
академічного театру ляльок;
XXI Міжнародний театральний фестиваль «Мандруючі зірки»;
святковий концерт за участю художників аматорських колективів і окремих
виконавців м. Києва з нагоди Дня захисника України, Покрови Пречистої Богородиці
та Дня українського козацтва;
молебен за Україну та автокефалію української православної церкви, за участю
президента України П. Порошенко;
Всеукраїнський конкурс бандуристів «Кубок Києва» в Національній музичній
академії України імені П.І. Чайковського;
Всеукраїнській фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута»
(взяли участь 70 солістів та гуртів з всієї України).
у вересні 2018 року започатковано «Свято «День народження Андріївського
узвозу»;
із січня 2018 року розпочав свою діяльність новостворений театральний заклад
«Київ Модерн-балет»;
вперше відбувся фестиваль фільмів про Київ і киян «Київ. Із кінематографом у
серці». Проект започатковано комунальним підприємством «Київкінофільм» за
підтримки Державного агентства України з питань кіно.
В музеях та виставкових центрах міста Києва відбулися виставки:
картин пізнього періоду творчості видатної української художниці
Т. Яблонської «Прислухаючись до себе» у Музеї книги і друкарства України;
відомого київського художника В. Зарецького «50 відтінків Віктора
Зарецького» у Музеї історії міста Києва;
творів Хани Барак Енгель «Між духовним і буденним» у Національному музеї
мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків тощо.
Крім того, як і в попередні роки, практично в усіх музеях відбувалися науковопрактичні конференції, семінари, круглі столи, тренінги; проводилася робота з
підготовки, видання і презентації наукових видань, путівників, каталогів тощо.
Цікавим став досвід Музею української діаспори – перше масштабне видання про
Миколу Кричевського – альбом «Мистець і світ» (у рамках відзначення 120-річчя від
дня народження художника на державному рівні згідно з Постановою Верховної Ради
України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році»).
З метою виявлення та підтримки талановитої молоді у 2018 році започатковано
проведення на конкурсних засадах перших персональних виставок творів київських
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художників та майстрів народного мистецтва на території Київської міської галереї
мистецтв «Лавра». Перша виставка переможців конкурсу Анни Дубовик та Злати
Новикової – «Мегаполіс. Timelapse».
У звітному періоді послугами 139 публічних бібліотек міста скористалися
понад 570 тисяч користувачів, яким видано майже 11400 тисяч примірників книг,
періодичних видань тощо.
Фонд публічних бібліотек міста налічує понад 4,4 млн примірників документів.
Відремонтовано й оновлено бібліотечний простір відділу мистецтв Міської
спеціалізованої молодіжної бібліотеки «Молода гвардія».
Презентовано другу чергу оновленого простору Центральної бібліотеки
ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва.
Продовжено втілення пілотного проекту «Сучасний бібліотечний простір» (зі
створення бібліохабів) на базі Центральної районної бібліотеки ім. П. Тичини,
Центральної районної бібліотеки «Свічадо», бібліотеки ім. М. Костомарова,
бібліотеки № 115 для дітей, бібліотеки ім. Зої Космодем’янської.
Охорона здоров’я
Основні показники у сфері охорони здоров’я за даними Департаменту охорони
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) наведено у таблиці 39.
Таблиця 39
Основні показники у сфері охорони здоров’я
Показник
Чисельність постійного
населення у віці 0 – 17 років
Чисельність постійного
населення у віці 14 – 34 роки
Загальний коефіцієнт
народжуваності (на 1 000 осіб
наявного населення)

Одиниця
виміру
осіб

2016

2017

511,3

525,3

2018
(очікувані дані)
540,7

осіб

865,9

865,9

841,3

‰

12,5

12,1

11,9

Продовження таблиці 39
Показник
Загальний коефіцієнт смертності
(на 1 000 осіб наявного
населення)
Кількість закладів охорони
здоров’я (у порівнянні до
попереднього періоду)
Стан забезпечення населення
амбулаторіями
32 Станом на 01.01.2019.

Одиниця
виміру
‰

2016

2017

10,5

10,5

2018
(очікувані дані)
10,9

од.

157

157

14532

од.

257

261

25232
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Рівень поширеності захворювань
серед населення міста (випадків
на 10 000 населення)
в тому числі первинної
захворюваності (випадків на
10 000 населення)
Рівень поширеності
онкопатологій
(випадків на 100 000 населення)
в тому числі первинної
захворюваності на
онкопатологію (випадків на
100 000 населення)
Поширеність всіх форм
туберкульозу серед населення
(випадків на 100 000 населення)
в тому числі первинної
захворюваності на туберкульоз
(випадків на 100 000 населення)
Забезпеченість ліжко – місць в
лікарнях на 10 000 населення
Смертність дітей у віці до 1 року
на 1 000 живонароджених
Материнська смертність (на 100
тис. живонароджених)
Перинатальна смертність (на
1 000 народжених)
Витрати бюджету міста Києва на
галузь охорони здоров’я в
розрахунку на одного мешканця

випадків

22 938,0

22704,3

22045,9

випадків

8684,4

8434,7

8029,8

випадків

2 832,9

2938,1

3096,0

випадків

367,7

371,5

374,0

випадків

56,2

50,1

46,6

випадків

46,0

42,5

37,8

од.

59,8

59,60

54,00

‰

5,57

5,63

5,30

‰

4,91

2,83

2,86

‰

7,08

6,68

7,30

грн

2 599,5

2922,8

2921,0

У 2018 році в місті Києві продовжувалося активне впровадження реформи
системи охорони здоров’я.
Первинний рівень
на території міста Києва функціонує 28 центрів первинної медико-санітарної
допомоги (далі - ЦПМСД), 100% яких мають статус комунальних некомерційних
підприємств (далі – КНП);
підключено до електронної системи охорони здоров’я «Ehealth» Міністерства
охорони здоров’я України всі 252 амбулаторій загальної практики сімейної медицини,
які функціонують в структурі 28 ЦПМСД;
зареєстровано у електронній системі охорони здоров’я «Ehealth» 100% лікарів
(1556 осіб), які надають первинну медико-санітарну допомогу;
до 01.06.2018 (ПЕРША ХВИЛЯ) всіма 28 ЦПМСД підписано договори з
Національною службою здоров’я України;
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реалізовувалася загальнонаціональна компанія «Лікар для кожної сім’ї», яка
передбачає вільне обрання кожним громадянином лікаря первинної медичної ланки
та укладання з ним декларації про обслуговування (станом на 01.01.2019 підписано
1 510 203 декларацій (58,75 % населення міста Києва обрали свого лікаря));
забезпечено комп’ютерною технікою майже 90% лікарів первинної ланки (за
2017-2018 роки витрачено близько 42 млн грн на закупівлю техніки та прокладення
мереж);
всі ЦПМСД забезпечено:
- тестами для виявлення прихованої крові у калі на суму 561,1 тис. грн;
- тест-смужками для вимірювання рівня загального холестерину в крові, на
суму майже 10,0 млн грн;
- тест-смужками для вимірювання рівня глюкози в крові на суму понад
2,2 млн грн;
- підгузками на суму більше 1,7 млн грн;
всіма ЦПМСД розпочато у тестовому режимі ведення електронних медичних
карток пацієнтів.
Вторинний рівень
У 2018 році продовжувалася оптимізація мережі закладів охорони здоров’я,
тому числі шляхом створення комунальних некомерційних підприємств. Станом на
01.01.2019 медична допомога мешканцям столиці надавалася у 145 закладах охорони
здоров’я, які входять до сфери управління Департаменту охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та управлінь охорони здоров’я районних в місті Києві державних
адміністрацій. Зміна кількості закладів порівняно з 2017 роком (157 закладів)
відбулася за рахунок створення:
нового комунального некомерційного підприємства «Київська стоматологія»
шляхом злиття Територіального медичного об’єднання «Київська стоматологія» у
м. Києві та 13 клініко-діагностичних центрів, що входили до його складу;
комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр
громадського здоров’я» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), завданням якого є забезпечення профілактики та контролю
захворювань, моніторингу санітарного стану навколишнього середовища та
епідеміологічної ситуації в місті Києві.
Крім того,
перетворено у комунальні некомерційні підприємства 6 закладів (Київська
міська клінічна лікарня «Академія здоров’я людини» виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), «Центр спортивної
медицини» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), «Київський міський центр громадського здоров’я» виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), «Київська
стоматологія» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), «Київський міський центр крові» виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та «Київський
міський центр нефрології та діалізу» виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації));
всі 13 консультативно-діагностичних центрів (КДЦ) мають статус комунальних
некомерційних підприємств;
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в 13 КДЦ у 10 районах міста Києва та в 4 дитячих клінічних лікарнях міста
Києва (ДКЛ № 3, 4, 7, 9, а також планується у ДКЛ № 6) забезпечено можливість
записатись на прийом до лікаря.
Екстрена медична допомога
З 01.09.2018 року служба екстреної та невідкладної медичної допомоги працює
у новому форматі. Бригади невідкладної медичної допомоги ЦПМСД
підпорядковуються Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
м. Києва (далі – Центр ЕМД та МК).
В результаті проведених заходів щодо реформування екстреної медичної
допомоги:
створено 6 нових підрозділів;
придбано 24 автомобілі швидкої медичної допомоги марки Citroen і Ford із
сучасним медичним обладнанням для потреб Центру ЕМД та МК на суму 50 млн грн;
змінено формат діяльності служб екстреної та невідкладної медичної
допомоги, а саме впорядкування організації роботи служб невідкладної та екстреної
медичної допомоги з моменту отримання виклику лікаря за єдиним телефоном 103 до
його виконання, а відтак – забезпечення контрольованої, вчасної та якісної медичної
допомоги киянам за потребою;
проводиться автоматична реєстрація часу звернення, мовної інформації та
визначення номера абонента;
підключено до автоматизованої інформаційно-диспетчерської служби «Швидка
медична допомога» Центру ЕМД та МК бригади невідкладної медичної допомоги,
переведені з ЦПМСД (прийнято з відділень невідкладної медичної допомоги – 384
фахівців, з них: лікарів – 140, фельдшерів та сестер медичних 222, зокрема до
центральної
диспетчерської
–
15
фахівців,
молодших
медичних
сестер – 22, створено 6 нових бригад);
забезпечується оперативність та своєчасність надання медичної допомоги
потерпілому завдяки точно підібраній бригаді екстреної медичної допомоги, що
дозволятиме більш оперативно вирішити питання госпіталізації пацієнта у ситуації,
коли важлива кожна хвилина.
Невідкладна медична допомога відповідно до договорів про медичне
обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладених ЦПМСД з
Національною службою здоров’я України, надається також лікарями первинної ланки
(лікарі загальної практики-сімейні лікарі, педіатри, терапевти). В закладах первинної
медико-санітарної допомоги працюють чергові кабінети, де лікарями первинної
ланки
забезпечено надання невідкладної медичної допомоги населенню у
щоденному режимі.
У 2018 році продовжувалася реалізація:
урядової програми «Доступні ліки» в 654 аптеках міста Києва:
- кияни отримали ліки на суму 83,1 млн грн (93,3% плану);
- частково погашено борг у сумі 1,8 млн грн із 2,2 млн грн суб’єктам
господарювання на відпущені ліки за 2017 рік;
- перелік препаратів включає 261 лікарський засіб.
програми реімбурсації інсуліну, що дозволило стовідсотково та безперебійно
забезпечити інсулінозалежних хворих, зокрема дітей (станом на 26.11.2018
відшкодовано за відпущені препарати інсуліну на суму 78,1 млн грн);
заходів з впровадження електронного запису на прийом до лікаря за допомогою

94

сервісів «Поліклініка без черг», HELSI, «MEDSTAR» (послугою скористалися понад
1,3 млн. осіб);
пілотного проекту «Лікар у Вашому домі» (створення умов для максимального
наближення медичної допомоги до киян), зокрема працювало:
- 30 стаціонарних пунктів у місцях з високим рівнем соціальної активності
громадян, в яких громадяни мають змогу безкоштовно визначити рівень глюкози та
холестерину в крові, індекс маси тіла, виміряти артеріальний тиск, зробити експрестест на ВІЛ-інфекцію та отримати консультацію лікаря;
- 126 мобільних мультидисциплінарних бригад, у складі яких є лікарі
загальної практики-сімейної медицини, інші профільні спеціалісти, соціальні
працівники та інші фахівці;
реформи системи оплати праці медичних працівників (у 2018 році заробітна
плата зросла на 10%). Інформація щодо рівня середньомісячної заробітної плати
медичних працівників наведена в таблиці 40.
Таблиця 40
Середньомісячна заробітна плата медичних працівників
за липень-жовтень 2018 року
Категорія персоналу
Лікарі
Фахівці
Молодший персонал
Спеціалісти не медики
Інші
В середньому за категоріями

Середньомісячна заробітна на одну особу, грн
Заклади охорони
ЦПМСД
здоров’я
11 393, 28
9 636,23
8 491,05
7 457,46
4 766,77
5 256,60
8 138,35
8 491,63
5 097,05
6 289,44
8 511,00
7 369,52

З метою охорони здоров’я киян, підвищення ефективності якості та
доступності медичного обслуговування для всіх верств населення у 2018 році
реалізовувалися заходи:
Комплексної міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2017–2019 роки
(рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року (зі змінами));
Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз
на 2017–2021 роки (рішення Київської міської ради від 08 грудня 2016 року
№ 537/1541 (зі змінами));
Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017–2021 роки
(рішення Київської міської ради від 08 грудня 2016 року № 538/1542 (зі змінами)).
Упродовж 2018 року велися профілактичні заходи та санітарно-просвітницька
робота серед населення:
у рамках проведення заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу обстежено
майже 2 500 осіб, виявлено 21 ВІЛ-позитивну особу, яку направлені до центру для
обстеження та надання медичної допомоги;
проведено:
- заходи з безкоштовного обстеження населення:

на туберкульоз за допомогою пересувного флюорографа (обстежено
12 801 особа, на обстеження направлено 302 особи з різною патологією,
виявлено 15 осіб, хворих на туберкульоз);
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органів зору для відвідувачів із метою раннього виявлення глаукоми та
профілактики сліпоти (оглянуто 4 996 осіб, виявлено відхилення у стані
здоров’я органів зору – 275 осіб, поставлено діагноз первинної глаукоми 82 особи);
- заходи з проведення Дня донора (залучено 6 261 донор, 113 організацій та
здано 2 817 літрів крові);
- безкоштовне скринінгове обстеження на новоутворення шкіри та
ознайомитись із тематичними санітарно-освітніми матеріалами;
- тиждень здоров’я для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (консультації та
огляд профільних спеціалістів, лабораторно-інструментальне обстеження);
- медичні огляди ветеранів війни, учасників антитерористичної операції,
учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв
нацистських переслідувань, сімей загиблих воїнів;
у рамках проведення заходів, направлених на лікування хворих на цукровий
діабет та профілактику ускладнень цього захворювання:
- 100% хворих на інсулінозалежний діабет забезпечено препаратами інсуліну;
- вперше закуплено:

препарат Глюкагон для профілактики важких гіпоглікемій у дітей, хворих
на цукровий діабет 1 типу, на суму 464 тис. грн;

50 приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп) та
розхідних матеріалів до них для профілактики важких ускладнень
цукрового діабету у дітей та покращення рівня компенсації захворювання
на загальну суму понад 6 млн грн;

тест-системи до експрес-аналізатора типу Clover-Alc для визначення
глікованого гемоглобіну на суму понад 6 млн грн;
- забезпечено дітей та вагітних, хворих на цукровий діабет, глюкометрами та
тест смужками для контролю рівня глюкози на суму понад 2 млн грн;
- організовано кабінети діабетичної стопи в усіх консультативнодіагностичних центрах міста з метою профілактики ускладнень цукрового діабету;
- закуплено
обладнання
для
зазначених
кабінетів
(цифрові
хроноамперметричні аналізатори, васкулярні доплери, крісла хірургічні) на загальну
суму близько 12 млн грн.
У 2018 році виконувалися заходи щодо розвитку закладів охорони здоров’я та
зміцнення їх матеріально-технічної бази, зокрема:
введено в експлуатацію відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги
на базі Київської міської клінічної лікарні № 12;
проведено термосанацію, перепланування та переобладнання приймальних
відділень Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2 та Київської міської
клінічної лікарні № 3;
запущено у цілодобовому режимі роботу відділення рентген-ендоваскулярної
хірургії в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва (за 10 місяців 2018 року
здійснено 2437 кардіохарургічних втручань);
відкрито після капітального ремонту та дообладнання відділення рентгенендоваскулярної хірургії у Київській міській клінічній лікарні № 1;
відкрито психоневрологічне відділення реабілітації дітей у супроводі законного
представника
та
реабілітаційно-діагностичне
відділення
для
дітей
з
психоневрологічними захворюваннями на базі дитячого спеціалізованого санаторію
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«Салют» ТМО «Санаторного лікування» у місті Києві;
запрацювало відділення постнатального догляду та виходжування
новонароджених на 8 ліжок у Київському пологовому будинку № 5;
відкрито кабінет невідкладної стоматологічної допомоги дітям у відділенні
стоматології Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району м. Києва з графіком
роботи у вечірній та нічний часи, а також у вихідні та святкові дні;
проведено капітальний ремонт:
- операційного відділення та відділення рентгено-ендоваскулярної хірургії
Київської міської клінічної лікарні № 1.
- приміщень хірургічного профілю, операційного блоку, блоку відділення
анестезіології та реанімації, гінекологічного та акушерських відділень та
забезпечення їх необхідним обладнанням у КНП «Академія здоров’я людини»;
- бактеріологічної лабораторії та встановлено резервні джерела живлення у
«Київському міському пологовому будинку № 2»;
- дитячих і пологодопоміжних закладів охорони здоров’я на суму
226,1 млн грн;
велися ремонтні роботи приміщення Міського медичного центру проблем
слуху та мовлення «Суваг»;
оновлено відділення КНП «Київський міський медичний центр «Академія
здоров’я людини» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)»;
закуплено нове сучасне медичне обладнання для надання медичної допомоги
передчасно народженим дітям (за кошти зібрані в рамках проведення компанії Orange
Days Київським міським центром репродуктивної та перинатальної медицини до
Міжнародного дня передчасно народженої дитини);
придбано обладнання для раннього виявлення кардіологічних захворювань
(апарати УЗД, комплекти моні торування добової ЕКГ за холтером,
електрокардіографи) для оснащення кардіологічних кабінетів 13 консультаційнодіагностичних центрів міста Києва;
придбано і встановлено комп’ютерний томограф, проведено капітальний
ремонт лінійних прискорювачів у Київському міському клінічному онкологічному
центрі;
придбано сучасне обладнання для дитячих і пологодопоміжних закладів
охорони здоров’я на суму 222,1 млн грн;
передано столичним пологодопоміжним закладам навчальне обладнання –
манекени для відпрацювання навиків із реанімації новонароджених для забезпечення
реалізації спільного американо-українського проекту «Первинна реанімація
новонароджених» тощо.
Крім того, для медичних працівників відкрито гуртожиток на 20 кімнат (КиєвоСвятошинський район, с. Білогородка, вул. Оборони Києва, 19 км Житомирського
шосе, санаторій «Лісова Поляна»), в який вже заселено 5 сімей.
2.9. Використання землі, природних ресурсів, охорона навколишнього
природного середовища
У місті Києві ведення Державного земельного кадастру здійснюється Головним
управлінням Держгеокадастру у м. Києві відповідно до Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту
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та порядку погодження документації із землеустрою» від 27 червня 2015 року в
частині внесення відомостей про межі земельної ділянки до Державного земельного
кадастру.
У рамках реалізації політики правового користування земельними ресурсами
міста за 2018 рік:
проведено земельно-кадастрову інвентаризацію на 24,08 тис. га (29% загальної
кількості земель);
підготовлено та видано 14 821 довідку про нормативно-грошову оцінку землі;
сформовано 2 786 кадастрових справ та 4 363 справ-клопотань.
За інформацією Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) у 2018 році надходження до
бюджету міста Києва плати за землю становили 5 138,1 млн грн, що на 2,3% більше
показника минулого року.
Таблиця 41
Інформація щодо надходжень до бюджету міста Києва плати за землю
та за користування надрами
Назва показника
Надходження до бюджету міста Києва
плати за землю, у тому числі:
- земельного податку
- орендної плати за землю
Надходження до бюджету міста Києва
рентної плати за користування
надрами

Одиниц
я виміру
млн грн

2017

2018

5023,5

5138,1

у % до
2017 року
102,3

млн грн
млн грн
млн грн

2268,6
2754,9
6,5

2275,2
2862,9
6,3

100,3
103,9
96,9

Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) проводилися заходи з наповнення
бюджету міста Києва платою за землю, зокрема укладено 384 договорів оренди землі.
У звітному періоді до бюджету міста Києва рентної плати за використання
інших природних ресурсів надійшло 6,3 млн грн, що становить 96,9% показника
2017 року.
Охорона навколишнього природного середовища
У 2018 році надходження екологічного податку до бюджету міста Києва
становили майже 41,9 млн грн, видатки з бюджету міста Києва на природоохоронні
заходи становили 116,5 млн грн.
У 2018 році співвідношення фактичних та можливих видатків бюджету міста
Києва на екологічні заходи на 1 мешканця становило 1,4%, що на 0,6 відс. пункти
більше ніж у 2017 році.
Обсяг коштів, освоєних з бюджету міста Києва на впровадження
природоохоронних заходів у розрахунку на 1 мешканця становило 27,79 грн.
Тверді побутові відходи
У місті Києві частка охоплення населення послугами з вивезення твердих
побутових відходів (ТПВ) становила 100%. За попередніми (прогнозованими) даними
у 2018 році вивезено, захоронено та утилізовано 7 300 тис. куб. м побутових відходів
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(на 1 мешканця столиці – 2,3 м3), з них частка вивезених для захоронення на полігоні
твердих побутових відходів № 5 ПрАТ «Київспецтранс» (с. Підгірці Обухівського
району Київської області) становила 2 440,5 тис. куб. м.
Переробка/сортування відходів у відсотках до накопичення становила 27%.
Відходи, утворені мешканцями міста Києва, вивозилися для захоронення на:
- полігон твердих побутових відходів № 5 ПрАТ «Київспецтранс» (с. Підгірці
Обухівського району Київської області);
- полігон
великогабаритних
та
будівельних
відходів
№6
ПрАТ «Київспецтранс» (вул. Червонопрапорна, 94-96, м. Київ);
- сміттєспалювальний
завод
«Енергія»
комунального
підприємства
«Київтеплоенерго» (вул. Колекторна, 44, м. Київ);
- сміттєзвалища
Київської
області
(Бориспільський,
Бородянський,
Броварський, Васильківський райони).
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 08 грудня 2017 року № 1589 «Про
введення в дію рішення конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з
вивезення побутових відходів на території міста Києва» комунальне підприємство
«Київкомунсервіс» визначено переможцем конкурсу на території міста Києва за
лотами по адміністративних районах міста.
Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» співпрацювало з підприємствами
сфери поводження з відходами (компаніями-перевізниками побутових відходів):
ПрАТ «Київспецтранс», ДП «Фірма Альтфатер-Київ», ТОВ «Селтік», ТОВ «Селтік
ТБО», ТОВ «Фірма «Володар-Роз», ТОВ «Крамар-Рісайклінг», ТОВ «Крамар ЕКО»,
ТОВ «Спецкомунтехніка» та комунальним підприємством «АТП Шевченківського
району».
Наразі в місті Києві впроваджена двоконтейнерна технологічна схема
роздільного збору побутових відходів, яка передбачає розділення усіх побутових
відходів за стадіями їх утворення на дві групи: органічні (вологі) відходи, що здатні
до біологічного розпаду (харчові відходи, гілки дерев та інші рослинні рештки), і всі
інші відходи (сухі) - картон, папір, текстиль, поліетилен, пластмаса, шкіра, гума тощо,
які можуть бути використані, як вторинна сировина та ресурсозберігаючий
компонент.
У місті Києві працюють сортувальні лінії підприємств:
- ТОВ «Селтік»
(вул. Алма-Атинська,
8),
розрахункова
потужність
сортувальної лінії – 40 м³ за годину;
- виробничо-заготівельне підприємство «Київміськвторресурси» (вул. Євгена
Маланюка, 112), заготівля вторинної сировини за кошти (закупівля). Підприємство
має власні дві сміттєсортувальні лінії, потужність першої 24 тис. тон на рік, другої –
8 тис. тон на рік;
- ДП «Фірма Альтфатер Київ» - дільниця для досортування цінновмістовних
складових контейнерів роздільного збору відходів потужністю 100 тис. м³ на рік;
- ТОВ «Фірма «Володар-Роз» – сортувальна лінія потужністю 20 тис. тонн на
рік (с. Глибоке Бориспільського району Київської області).
Крім того, у м. Києві працює єдиний в Україні завод з термічного
знешкодження (утилізації) відходів – сміттєспалювальний завод «Енергія»
комунального підприємства «Київтеплоенерго», на якому у 2018 році термічно
знешкоджено (утилізовано) орієнтовно 260 тис. тонн відходів (у 2017 році - 244,3 тис.
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тонн відходів).
У 2018 році продовжено роботи з реконструкції та технічного переоснащення
полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської
області:
- здійснювалося посилення дамб першої та другої карт полігону;
- проводилося утеплення станції очищення фільтрату (речовини, що
утворюється внаслідок потрапляння опадів у тіло полігону);
- встановлено нові більш потужні насоси на каналізаційно-насосних станціях;
- завершено роботи з укриття інертним ґрунтом схилів полігону з боку села
Підгірці і з боку села Креничі.
З метою обмеження і запобігання негативному впливу відходів на навколишнє
природне середовище та здоров’я людини рішенням Київської міської ради
від 14 грудня 2017 року № 697/3704 затверджено План заходів на 2017-2025 роки у
сфері поводження з відходами у місті Києві та прийнято рішення від 27 вересня
2018 року № 1522/5586 «Про додаткові заходи, спрямовані на вирішення проблемних
питань, пов’язаних із експлуатацією полігону ТВП № 5 у селі Підгірці Обухівського
району Київської області, та його закриття». До переліку заходів включено, зокрема,
роботи з будівництва альтернативи полігону – нового сміттєпереробного заводу в
м. Києві.
Водопостачання та водовідведення
Частка міського населення у загальній чисельності населення міста Києва, що
має доступ до:
системи централізованого водопостачання становить 100% населення;
системи централізованого водовідведення:
- безпосередньо приєднано до мереж централізованого водовідведення – 99%
населення;
- використовує вигрібні ями та септики – 1% населення.
Оздоровлення довкілля і поліпшення екологічного стану столиці
З метою подальшого оздоровлення довкілля і поліпшення екологічного стану
столиці у 2018 році:
прийнято рішення Київської міської ради від 26 квітня 2018 року № 799/4863
«Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що
фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного
середовища у 2018 році»;
затверджено Комплексну міську цільову програму екологічного благополуччя
міста Києва на 2019-2021 роки;
видано 537 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами;
зареєстровано 877 декларацій про утворення відходів;
розглянуто 570 звітів по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
погоджено 11 заяв про наміри у складі розділу «Оцінка впливів на навколишнє
середовище», 14 проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
погоджено 1 578 актів обстеження зелених насаджень.
Проблемою для міста Києва є неможливість здійснення демеркуризації
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промислового майданчика ВАТ «Радикал».
Рішенням Київської міської ради від 26 квітня 2018 року № 799/4863
затверджено перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться
з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у
2018 році.
Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 11 липня 2018 року № 1215 «Про забезпечення
на 2018 рік природоохоронних заходів у місті Києві перерозподіл видатків та
передачу бюджетних призначень, передбачених Управлінню екології та природних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на 2018 рік у бюджеті міста Києва» (із змінами та доповненнями)
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва передбачено фінансування
заходів з демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал», зокрема проектні
роботи в сумі 4 300,0 тис. грн.
У листопаді 2018 року проведено відкриті торги на виконання проектних робіт
із забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, оброблення,
перевезення, утилізації і захоронення ртутьвмісних відходів та рекультивації
забруднених територій промислового майданчика ВАТ «Радикал» (в рамках
здійснення
заходів
з
демеркуризації
промислового
майданчику
ВАТ «Радикал») (етап – передпроектні роботи) та укладено договір з переможцем.
Наразі виконавцем послуг проводиться робота щодо доопрацювання проекту.
Розвиток зелених зон
Питома вага площі природно-заповідного фонду, розташованої на
балансоутримуваних територіях комунальних підприємств, підпорядкованих
Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), від загальної площі міста Києва у
2018 році становила 17,3%.
У 2018 році:
надано статус парків та скверів 86 об’єктам;
реконструйовано, капітально відремонтовано та облаштовано 126 парків і
скверів, зокрема:
- завершені роботи з:
 оновлення парку Партизанської Слави у Дарницькому районі та
парку «Відрадний» у Солом’янському районі
 реконструкції та благоустрою парку «Володимирська гірка» у
Шевченківському районі (ІІ черга);
 реконструкції ІІ черги зони організованого відпочинку озера Тельбiн;
- відремонтовано сквер «Червона Пресня» на Подолі біля кінотеатру
«Жовтень»;
- озеленено частину парку «Муромець», де встановили скульптуру відомого
богаритя;
- створено живий лабіринт з кизильнику площею 1 093 кв. м у
Солом’янському районі;
- висаджено алею по вул. Леонтовича у Шевченківському районі;
- продовжувалися роботи з:
 реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в
Оболонському районі;
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 реконструкції та благоустрою парку «Кіото» у Деснянському районі, парків
«Оболонь» і «Наталка» в урочищі «Наталка» у Оболонському районі,
Ландшафтного парку та парку з бюветним комплексом на вул. Кадетський
гай та вул. Івана Пулюя у Солом'янському районі;
 будiвництва берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж
Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва;
 оновлення І черги парку «Перемога» в Дніпровському районі, парку вздовж
просп. Генерала Ватутіна у Деснянському районі, Куренівського парку в
Подільському районі, парку «Совки» у Святошинському районі, Сирецького
парку у Шевченківському районі;
висаджено комунальними підприємствами з утримання зелених насаджень
м. Києва: 8 685 шт. дерев, 68 621 шт. кущів та 9 888,5 тис. шт. квітів;
придбано 53 одиниці техніки та обладнання для догляду за об'єктами зеленого
господарства (підіймально-транспортне обладнання – 1 од., вакуумно-підмітальні
машини – 3 од., вакуумні пилососи – 8 од., газонокосарки – 10 од., бензопили – 6 од.,
мотобур – 3 од., плуги лісові – 4 од., оприскувачі – 1од., комплект мульчування –
1 од.).
Благоустрій
З метою поліпшення стану благоустрою в м. Києві у 2018 році:
ліквідовано 6 місць несанкціонованого накопичення твердих побутових
відходів;
демонтовано 20 модульних автомобільних газозаправних пунктів;
демонтовано 942 незаконно встановлених тимчасових споруд;
видано 2 494 аварійні контрольні картки на порушення благоустрою у зв’язку з
проведенням аварійних робіт на інженерних мережах, із них закрито 1 076 (43,14%);
видано 23 357 приписів на усунення виявлених порушень Правил благоустрою
міста;
складено 2 812 протоколів за статтею 152 «Порушення державних стандартів,
норм і правил благоустрою територій населених пунктів» Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
У 2018 році значна увага приділялася облаштуванню пляжів та зон відпочинку
біля води:
підготовлено до літнього сезону 2018 року 13 пляжів та 17 зон відпочинку біля
води;
вперше в історії м. Києва в 2018 році 7 муніципальних пляжів міста
(«Дитячий», «Золотий», «Пуща-Водиця», «Венеція», «Молодіжний», «Галера» та
«Веселка») отримали почесну екологічну відзнаку «Блакитний прапор»;
функціонувало шість облаштованих пляжів для маломобільних груп населення:
«Пуща-Водиця», «Золотий», «Дитячий», «Веселка», «Венеція» та «Молодіжний»;
облаштовано 25 рятувальних постів. Оперативні чергові та рятувальні
підрозділи знаходяться на постійному чергуванні та готові до реагування при
виникненні надзвичайних ситуацій. При цьому безпосередньо на рятувальних постах
в межах пляжів чергують лайфгарди «Пляжного Патруля» (близько
150 осіб);
завершено капітальний ремонт:
- соціальних споруд та облаштування територій на пляжах: «Венеція»,
«Вербний», «Галера», «Молодіжний», «Чорторий»;
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- стаціонарних громадських вбиралень на пляжах «Венеція», «Золотий»,
«Райдужний», «Центральний», «Пуща-Водиця»;
забезпечено регулярну чистку піску в межах пляжів спецтехнікою
виробництва США, Італії та Іспанії (задіяно 6 одиниць техніки);
скошувалася надлишкова водна рослинність за допомогою машин-амфібій
«TRUXOR» (Швеція) та «MOBITRAK» (США), «Aquamarine» і спеціальним
навісним обладнанням із дзеркала водойм «виловлювалося» сміття;
на пляжах та зонах відпочинку працювало 10 громадських вбиралень
(з яких 8 од. адаптовані для маломобільних груп населення) та 6 модульних туалетів
контейнерного типу (санітарні контейнери) тощо.
Протягом літнього сезону 2018 року рятувальниками комунального
підприємства «Плесо» врятовано 116 осіб (зокрема 26 дітей) та здійснено
36 562 превентивних захода.
З метою посилення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними методами у 2018 році:
взято на облік 634 власницькі тварини;
проведено 382 рейд-перевірки щодо дотримання правил утримання тварин, на
підставі яких складено відповідні акти;
виявлено 319 тварин, які не були зареєстровані;
проведено стерилізацію 2 539 безпритульним собакам та 6 292 безпритульним
котам;
прилаштовано 578 безпритульних тварин до нових власників;
проведено перереєстрацію опікунів безпритульних тварин, укладено
596 договорів про співробітництво тощо.
2.10. Оборонна робота та мобілізаційна підготовка
План на 2018 рік по відбору громадян на військову службу за контрактом для
м. Києва становив 1 380 осіб. Відсоток виконання доведених планів у 2018 році –
52,3% (у 2016 році – 1 320 осіб та 71,1% відповідно), зокрема:
у І кварталі 2018 року: плановий показник – 320 осіб (відсоток виконання –
65,9%);
у ІІ кварталі 2018 року: плановий показник – 360 осіб (відсоток виконання –
53,9%);
у ІІІ кварталі 2018 року: плановий показник – 360 осіб (відсоток виконання –
45%);
у ІV кварталі 2018 року: плановий показник – 340 осіб (відсоток виконання –
45,6%).
З метою проведення роз’яснювальної роботи щодо перспективності військової
служби у Збройних Силах України за контрактом у місті створено та діє
108 Рекрутингових пунктів (у 2017 році – 73), з них: стаціонарних – 80 од;
мобільних – 28 од. (у 2017 році – 58 та 15 відповідно).
Головним управлінням Національної поліції у м. Києві спільно з районними в
місті Києві військовими комісаріатами:
проводилася роз’яснювальна робота щодо перспектив військової служби у
Збройних Силах України за контрактом, тренінги і семінари серед трудових
колективів підприємств, установ і організацій;
виготовлено 324,2 тис. комплектів агітаційних матеріалів та 550 тис. флаєрів
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щодо перспектив військової служби у Збройних Силах України за контрактом, які
розміщені в місцях проживання мешканців міста та на 88 підприємствах
(у 2017 році – 47,6 тис. та 25,2 тис. відповідно);
розміщено 134 біг-бордів (у 2017 році – 47); 50 сіті-лайтів (у 2017 році – 70) та
50 метро-лайтів (у 2017 році – 70);
220 учасників антитерористичної операції (у 2017 році – 282) залучено до
інформаційно-роз'яснювальної роботи з відбору кандидатів на військову службу за
контрактом при отримані адресної матеріальної допомоги на покриття житловокомунальних послуг за програмою «Турбота»;
проводилася безоплатна соціально-рекламна компанія на підприємствах
торгівлі міста щодо комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями
військової служби за контрактом з розміщенням рекламно-агітаційних матеріалів
(аудіозапис, друкованих матеріалів), зокрема в торгово-розважальних центрах,
торговельних, непродовольчих магазинах, супермаркетах;
розміщено на веб-сторінках районних в місті Києві державних адміністраціях
інформаційні матеріали щодо вступу на військову службу за контрактом.
Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Київським міським
військовим комісаріатом підготовлено План заходів з інформування населення щодо
умов прийняття і проходження військової служби за контрактом та вступу до вищих
військових навчальних закладів Міністерства оборони України для реалізації в
подальшій спільній роботі. Відповідно до цього плану забезпечено щоденну
трансляцію в ефірі комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія
«Київ» відеороликів, наданих командуванням Національної гвардії України, про
престижність військової служби.
Протягом весняного та осіннього призивів 2018 року призвано 1 307 громадян
України на строкову військову службу, що становить 100% завдання на 2018 рік.
За даними Київського міського військового комісаріату про результати ведення
військового обліку призовників і військовозобов’язаних:
складено 3 159 протоколів про адміністративні правопорушення за статтями
210, 2101, 211-2116 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема за
результатами проведених цих перевірок на підприємствах, установах, організаціях
притягнуто до адміністративної відповідальності 67 посадових осіб перевірених
підприємств;
за результатами розгляду протоколів:
- винесено 3 159 постанов за справами про адміністративне правопорушення,
за якими сплачено 3 145 штрафів на загальну суму майже 299,2 тис. грн;
- передано 14 постанов для примусового стягнення штрафів до
територіальних органів Державної виконавчої служби України.
Основними проблемними питання, які суттєво впливають на виконання
завдань призову на строкову військову службу є:
1. Зміна призовного віку, що значно звужує можливості призовного ресурсу.
Відповідно до пункту 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» на строкову військову службу призиваються придатні для цього за
станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у
військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного
віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову
службу. Указом Президента України від 24.02.2017 № 44/2017 «Про звільнення в
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запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів
та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році»
визначено призовний вік від 20 до 27 років.
Слід, зазначити, що у попередні роки переважну більшість призовників
становили особи віком 18-19 років, які не навчалися у навчальних закладах, не мали
високооплачуваної роботи, не були одружені, не мали дітей.
У той же час, комплектування військовослужбовцями на військову службу за
контрактом дозволяється з 18 років.
На цей час переважна більшість осіб віком 20-22 роки навчаються у вищих
навчальних закладах, решта вікової групи має роботу, яку не хоче втрачати, одружені
та мають на своєму утриманні дітей. Відповідно вступати за призовом на строкову
службу та отримувати значно менші кошти і не мати змогу забезпечувати свою сім'ю
(оплата комунальних послуг, харчування, одяг тощо) ніхто з осіб призовного віку не
бажає.
Одночасно, соціальний захист осіб, що проходять строкову військову службу,
на відміну від призову за контрактом чи мобілізацією суттєво відрізняється та не
відповідає реаліям.
2. Низька допомога працівників Національної поліції України з питання
розшуку призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу.
3. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ
3.1. Забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів
громадян
Згідно з даними Прокуратури міста Києва, у 2018 році на території столиці
вчинено на 15% менше кримінальних правопорушень ніж за минулий рік
(60 037 проти 70 662).

Таблиця 42
Кримінальні правопорушення з класифікацією тяжкості
Ступені тяжкості
Зареєстровано, од
кримінальних
2017
2018
правопорушень
Особливо
тяжких 4 206
3 905
кримінальних
правопорушень
Тяжких кримінальних 22 154
19 485
правопорушень
Середньої
тяжкості 29 917
23 921
кримінальних
правопорушень
Невеликої
тяжкості 14 385
12 726
кримінальних

Динаміка
,
%
92,8

Розкрито, од.
2017

2018

Динаміка,
%

730

961

131,6

88,0

4 866

4 118

84,6

80,0

7 197

7 727

107,4

88,5

2 635

2 704

102,6
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правопорушень
З метою покращання ефективності розкриття кримінальних правопорушень,
стабілізації криміногенної ситуації та оперативного реагування на її загострення в
місті Києві проведено 26 загальноміських оперативно-профілактичних операцій та
заходів, в результаті яких у 2018 році зменшено кількість кримінальних
правопорушень, зокрема:
проти власності на 18% менше ніж у 2017 році (37 585 проти 45 767), з них:
- крадіжок – на 16% (26 488 проти 31 678);
- грабежів – на 31% (2 616 проти 3 805);
розбійних нападів – на 34% (310 проти 519);
шахрайств – на 22% (5 368 проти 6 898).
незаконне заволодіння транспортними засобами – на 30% (1 103 проти 1 583).
Завдяки заходам, спрямованим на підвищення безпеки дорожнього руху, на
території міста Києва у 2018 році:
зареєстровано 38 131 дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), що на
10,9% менше ніж за аналогічний період минулого року (2017 рік – 42 777 ДТП),
зокрема:
зареєстровано 2 179 ДТП з постраждалими, що на 15,2% менше ніж за
аналогічний період минулого року (2017 рік – 2 571 ДТП).
загинуло в ДТП 139 осіб, що на 23,2% менше ніж за аналогічний період
минулого року – 181 особа.
зафіксовано зменшення на 11% загальної кількості ДТП за участю дітей
(з 351 до 313) та ДТП з потерпілими за участю дітей на 8% (з 274 до 251).
Поширеними видами автопригод залишається зіткнення (76,81%), наїзд на
транспортний засіб, шо стоїть (14,20%), наїзд на перешкоду (5,52%), наїзд на
пішохода (2,63%), що загалом становить 99,16% всіх дорожньо-транспортних пригод.
У зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході країни (операції
Об’єднаних сил) збільшилися обсяги нелегального обігу зброї, боєприпасів та
вибухових речовин. У 2018 році зареєстровано 528 кримінальних правопорушень,
пов’язаних з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин, що на 16%
більше ніж у 2017 році (455). Повідомлено про підозру в 355 кримінальних
правопорушеннях. До суду з обвинувальним актом направлено 347 кримінальних
правопорушень.
Впродовж 2018 року виявлено 25 організованих груп або злочинних
організацій, які вчинили 265 кримінальних правопорушень.
З метою попередження порушень чинного законодавства у сфері державної
безпеки Головним управлінням Служби безпеки України в м. Києві та Київській
області проведено 1 311 профілактичних заходів, зокрема 193 у формі офіційного
застереження. Проведено 97 оперативних експериментів, спрямованих на виявлення
недоліків системи антитерористичного захисту об’єктів критичної інфраструктури та
місць масового скупчення людей.
Також у ході виконання пріоритетних завдань захисту національної
державності здійснено оперативний супровід близько 3 500 суспільно-політичних
заходів, відпрацьовано 178 фактів анонімних повідомлень, з яких розкрито 72,
встановлено 62 псевдомінерів.
Задокументовано 3 049 правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом
наркотиків, зокрема 384 факти їх збуту та 2 424 пов’язані зі зберіганням наркотиків. З
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незаконного обігу вилучено понад 800 кг різноманітних наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Виявлено чотири нарколабораторії
та 80 місць для незаконного вживання наркотичних засобів. До кримінальної
відповідальності притягнуто 10 осіб, причетних до створення наркопритонів.
Задокументовано 15 фактів розповсюдження наркотиків з використанням
мережі «Інтернет». Перекрито 11 міжнародних каналів. За незаконні операції з
наркотиками затримано 82 іноземних громадянина. Активізовано роботу з протидії
незаконного обігу наркотиків на території розважальних закладів. У 2018 році
виявлено 57 таких кримінальних правопорушень.
У 2018 році:
розслідувано 347 кримінальних правопорушень, учинених неповнолітніми, до
адміністративної відповідальності притягнуто 1 054 неповнолітніх;
виявлено 1 725 (1 614 – у 2017 році) неповнолітніх, які займалися
бродяжництвом та жебрацтвом, з них:
- 17 – поміщено до приймальника-розподільника;
- 84 – поміщено до притулків для неповнолітніх;
- 118 – направлено на лікування у медичні заклади;
виявлено 1 455 фактів невиконання батьками обов’язків з виховання
неповнолітніх, за що їх притягнуто до адміністративної відповідальності;
розпочато 13 кримінальних проваджень за злісне невиконання обов’язків по
догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки;
здійснено 8 437 виїздів на сімейно-побутові конфлікти. До адміністративної
відповідальності за вчинення правопорушень, передбачених ст. 173-2 КУпАП
(вчинення насильства в сім'ї) притягнуто 6 516 осіб.
З метою створення безпечного середовища для учасників навчально-виховного
процесу та профілактики правопорушень працівниками Управління патрульної
поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції Національної поліції України
проведено 2 823 занять у 519 загальноосвітніх навчальних закладах.
Працівниками Головного управління Національної поліції у м. Києві проведено
два загальноміські превентивні заходи під умовною назвою «Канікули» (січень) та під
час літнього відпочинку і оздоровлення дітей «Літо-2018» (червень-серпень) та 464
превентивні заходи спільно зі Службою у справах дітей та сім’ї виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
У 2018 році у місті Києві діяла Міська цільова комплексна програма
профілактики та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця»
на 2016–2018 роки (далі – Програма), затверджена рішенням Київської міської ради
від 14 квітня 2016 року № 334/334 (зі змінами).
У бюджеті міста Києва на 2018 рік заплановано 128,3 млн грн на фінансування
заходів Програми, з них профінансовано 127 млн грн (99% плану).
У 2018 році розроблено та розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 квітня 2018 року
№ 701 затверджено Антикорупційну програму виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік.
Продовжувалася робота щодо опрацювання повідомлень, які надходили на
«Лінію довіри» (електронна поштова скринька corruptionnet@ukr.net, телефони:
202-60-11, 096-588-11-88). У 2018 році надійшло 117 повідомлень щодо можливих
порушень антикорупційного законодавства посадовими та службовими особами
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структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районними в місті Києві державних адміністрацій,
підприємств, установами та організаціями комунальної власності територіальної
громади міста Києва.
Отримані повідомлення перевірялися працівниками управління з питань
запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та/або направлялися за належністю для
перевірки та прийняття відповідних рішень. В деяких випадках наведена інформація
не стосувалася конкретної особи, не містила фактичних даних, які можливо
перевірити. Отримані анонімні повідомлення розглядалися відповідно до вимог,
визначених статтею 53 Закону України «Про запобігання корупції».
Працівниками управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) взято участь у проведенні 9 службових розслідувань (перевірок)
відповідно до встановленого чинним законодавством порядку з метою виявлення
причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією
правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» протягом
2018 року перевірено 341 декларацію на випадок встановлення фактів неподання чи
несвоєчасного її подання суб’єктами декларування апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). За результатами
цієї роботи до Національного агентства з питань запобігання корупції надіслано
8 повідомлень щодо осіб, які невчасно подали декларацію.
Також, протягом звітного періоду здійснювався аналіз та контроль за розглядом
матеріалів виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською
державною адміністрацією), інформація за якими, у разі встановлення фактів
можливого порушення чинного законодавства, передавалася до правоохоронних
органів. Так, за звітний період до правоохоронних органів передано 61 такий
матеріал.
Також, в місті Києві функціонує Антикорупційна рада при Київському
міському голові, як постійно діючий консультативно-дорадчий орган Київського
міського голови. До складу Ради входять 34 особи, зокрема депутати Київської
міської ради, державні службовці, представники громадськості. Головою
Антикорупційної ради є Київський міський голова В. Кличко.
За 2018 рік передано до правоохоронних органів 45 матеріалів аудитів
Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (у 2017 році
передано 43 матеріали аудитів), з них передано вперше 31 (за матеріалами аудитів,
закінченими в 2018 році – 23). Всього, за інформацією наявною в Департаменті
внутрішньо фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), станом на 31.12.2018 за матеріалами
аудитів зареєстровано 122 кримінальних проваджень або вони долучені до матеріалів
існуючих кримінальних проваджень. З них, за матеріалами аудитів, закінчених за
2018 рік – 19 кримінальних проваджень.
Щопівроку Кабінету Міністрів України надавалася інформація стосовно
результатів виконання у 2018 році постанови Кабінету Міністрів України
від 09.10.2013 № 740 «Про затвердження Порядку передачі місцевим державним
адміністраціям повноважень органів виконавчої влади вищого рівня та їх
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повернення» (листи від 25.07.2017 № 002-444 та від 29.01.2018 № 008-94).
Робота із зверненнями громадян проводилася у порядку, визначеному
Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом
Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують роботу із
зверненнями громадян.
У 2018 році до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) надійшло 27 961 звернення громадян, що на 14,5% менше
показника 2017 року, з них письмових – 17 720 од., усних – 10241 од. Взято на
контроль 19 099 звернень або 68,3%.
Частка колективних звернень становила 13,8% усіх звернень (3 859 од.). З
урахуванням колективних звернень до Київської міської державної адміністрації
звернулося 188 701 громадянин (201 238 – у 2017 році), які порушили 45 035 питань.
Значну кількість колективних звернень склали питання оплати послуг з утримання
будинків та прибудинкових територій і комунальних послуг, благоустрою, поточного
ремонту будинків, незадовільного опалення, встановлення лічильників, ремонту
сантехнічного обладнання та комунікацій, незгоди із запланованим будівництвом,
діяльності ЖБК та ОСББ, роботи експлуатаційних дільниць, робота ліфтів,
водопостачання, обстеження санітарно-технічного стану квартир і будинків,
демонтажу МАФів, ремонту дахів, роботи дитячих закладів та закладів освіти тощо.
Громадяни зверталися, передусім, із заявами щодо вирішення конкретних
життєвих питань (90,06%), скаргами (9,90%), пропозиціями і зауваженнями (0,04%).
Безпосередньо від громадян до виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) надійшло 73,6% із загальної кількості
звернень. Для розгляду за належністю передано: з Адміністрації Президента України
– 6%, від депутатів Київської міської ради – 4,9%, з Кабінету Міністрів України –
3,6%, від народних депутатів України – 2,4%, з Верховної Ради України – 2,2%, з
Генеральної прокуратури України, міської та районних прокуратур – 2,1%, з інших
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ – 5,2% звернень
громадян.
Основні питання, що порушували громадяни у своїх зверненнях до Київської
міської державної адміністрації у 2017-2018 роках наведено у таблиці 43.
Таблиця 43
Питома вага основних питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях
до Київської міської державної адміністрації, до загальної кількості
(% до загальної кількості звернень громадян)
Питання
Комунальне господарство
Соціальний захист
Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна,
регіональна політика та будівництво, підприємництво

2017
43,0
12,9
6,6

2018
42,8
10,9
5,7
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Питання

2017
4,9
3,2

2018
4,6
4,6

Охорона здоров’я
Забезпечення
дотримання
законності
та
охорони
правопорядку, реалізації праві і свобод громадян
Житлова політика
4,9
4,4
Транспорт і зв’язок
5,0
4,2
Діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів
3,2
3,7
місцевого самоврядування
Аграрна політика і земельні відносини
2,9
2,9
Освіта, наука, науково-технічна, інноваційна діяльність та
1,7
2,5
інтелектуальна власність
Екологія та природні ресурси
1,2
1,4
Культура та культурна спадщина, туризм
1,3
1,3
Діяльність підприємств та установ
0,04
1,0
Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і
1,1
0,8
спорт
Праця і заробітна плата
0,5
0,6
Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні
0,2
0,3
відносини
Інформаційна політика, діяльність засобів масової
0,4
0,2
інформації
Фінансова, податкова, митна політика
0,1
0,1
Промислова політика
0,2
0,02
Інше
6,66
7,98
Cеред основних питань, що порушували громадяни, чільне місце займають
питання:
комунального господарства та благоустрою: благоустрою, озеленення
(2 573 питання або 13,4%), оплати житлово-комунальних послуг (2 438 питань
або 12,6%), ремонту будинків, дахів, реконструкції будинків (1 853 питання або
9,6%), опалення та незадовільного теплопостачання (1 520 питань або 7,9%), роботи
ЖЕКів (1 287 питань або 6,7%), водопостачання (1 232 питань або 6,4%),
незадовільного комунального обслуговування, стану будинку та території, прилеглої
до будинку (809 питань або 4,2%), роботи ліфтів (738 питань або 3,8%);
соціального захисту: щодо матеріальної та гуманітарної допомоги
(2 996 питань або 61,1%), надання субсидії (358 питань або 7,3%), призначення та
виплати пенсій (198 питань або 4,0%), виплати різних допомог (156 питань або 3,2%),
встановлення та відміни пільг соціально незахищеним верствам населення (152
питання або 3,1%), надання безкоштовної юридичної допомоги (72 питання або 1,5%)
та влаштування в будинок інвалідів та осіб похилого віку (51 питання або 1%).
Особистий прийом громадян керівництвом Київської міської державної
адміністрації проводиться відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення
громадян» та графіка проведення особистого та виїзних прийомів громадян,
затвердженого Київським міським головою В. Кличком.
У 2018 році особисто Київським міським головою В. Кличком прийнято
494 громадянина (447 – у 2017 році), які подали 475 звернень, що перебувають на
контролі Київського міського голови до остаточного вирішення.
Серед тих, хто зазначив свою пільгову категорію під час відвідування
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особистого прийому Київського міського голови В. Кличко: родичів учасників АТО –
7 осіб, ветеранів праці – 7 осіб, учасників бойових дій – 3 особи, членів багатодітних
родин – 3 особи, учасників АТО – 2 особи, інвалідів ІІ групи – 2 особи, Героїв
України – 1 особа, особи, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 1 особи,
одиноких матерів – 1 особа, дитина війни – 1 особа. Всі звернення опрацьовано
відповідно до чинного законодавства.
У 2018 році першим заступником, заступниками голови Київської міської
державної адміністрації та керівником/виконуючим обов’язки керівника апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) проведено:
127 особистих прийомів громадян, на яких прийнято 290 осіб;
63 виїзних прийомів громадян, на яких прийнято 51 осіб;
57 прямих («гарячих») телефонних ліній, під час яких звернулося 29 громадян.
На інформацію, що надійшла від громадян під час прямих («гарячих»)
телефонних ліній, у разі потреби, готуються відповідні доручення та за результатами
опрацювання заявникам надається письмова відповідь.
Графіки особистого прийому громадян та проведення прямих («гарячих»)
телефонних ліній керівництвом Київської міської державної адміністрації для
інформування громадян розміщено у громадській приймальні Київської міської
державної адміністрації, на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва
(https://kyivcity.gov.ua/content/300_pryjom-gromadjan.html) та опубліковано у засобах
масової інформації, зокрема у газеті «Хрещатик».
Відповідно до графіка, затвердженого Київським міським головою В. Кличком,
працівниками управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено:
251 день контролю у районних в місті Києві державних адміністраціях, під час
яких здійснювалася перевірка виконання 269 звернень громадян;
67 перевірок організації роботи із зверненнями громадян, організації та
проведення особистого прийому громадян, стану виконавської дисципліни з розгляду
звернень громадян у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) та у районних в місті Києві
державних адміністраціях;
12 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, на
яких розглянуто 12 звернень громадян.
Інформація про організацію роботи із зверненнями громадян у Київській
міській державній адміністрації та вирішення порушених у зверненнях питань
щоквартально оприлюднюється у комунальних засобах масової інформації та на
Єдиному
веб-порталі
територіальної
громади
міста
Києва
(https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/zvernennia_hromadian/).
У Київській міській державній адміністрації проводиться робота, спрямована
на підвищення рівня правової освіти киян, роз’яснення конституційних прав і свобод
людини, повноважень органів державної влади шляхом проведення прямих
телефонних ліній, впроваджених у Київській міській державній адміністрації та
районних в місті Києві державних адміністраціях, виступів у програмах місцевого
телебачення та радіо, публікацій в районних газетах коментарів юристів тощо.
Мешканці міста мають можливість надсилати свої пропозиції та зауваження щодо
організації роботи міської та районної влади.
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На виконання Закону України «Про звернення громадян» в місті Києві
продовжував
функціонувати
сервіс
«Електронна
петиція»
(https://petition.kievcity.gov.ua/about/), який на даний момент об’єднує 606 924 користувачів.
У 2018 році відповідно до Положення про порядок подання та розгляду
електронних петицій (рішення Київської міської ради від 08 жовтня 2015 року
№ 103/2006 (зі змінами)) петицій, які у визначений термін набрали на свою підтримку
не менше 10 000 голосів, зареєстровано 54, з яких:
реалізовано – 14;
реалізовано (виконані плани заходів) – 7;
не підтримано – 12;
на розгляді – 2;
на реалізації 19, з них: затверджено план заходів по 7, розроблено проект плану
заходів по 7, не має планів заходу по 5.
У 2018 році відповідно до Національного класифікатора ДК 019-2010
«Класифікатор надзвичайних ситуацій» класифіковано та зареєстровано
7 надзвичайних ситуацій, а саме:
5 – природного характеру;
2 – соціального характеру.
Внаслідок надзвичайних ситуацій загинуло 4 особи та госпіталізовано 135 осіб
(з них 29 дітей).
Крім того, рятувальниками комунального підприємства «Плесо» врятовано
116 осіб (у тому числі – 26 дітей).
У 2018 році Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) проведено 63 засідання, за результатами яких надано
відповідні доручення.
Станом на 01.01.2019 в Управлінні з питань цивільного захисту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
обліковувалося 515 захисних споруд цивільного захисту (далі – сховищ) ІІ – ІV класів
усіх форм власності, а саме:
289 – державної власності;
125 – комунальної власності міста Києва;
101 – приватної власності.
Загальний стан сховищ міста до використання за призначенням оцінюється як:
«готові» – 206 сховищ цивільного захисту (40% загальної кількості), «обмежено
готові» – 216 (41%), «не готові» – 93 (19%).
Територіальною інвентаризаційною комісією з проведення технічної
інвентаризації сховищ міста забезпечувалася робота з організації заходів з
проведення зазначеної інвентаризації на 417 сховищах комунальної, приватної та
державної форм власності на території міста Києва.
Станом на 01.01.2019 в місті проведено технічну інвентаризацію 186 сховищ
комунальної та приватної власності, із них:
124 сховища комунальної власності (99%);
62 сховища приватної власності (60%).
Відповідно до плану комплектування Навчально-методичного центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності м. Києва слухачами на 2018 рік,
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
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міської державної адміністрації) від 13 лютого 2018 року № 224 «Про затвердження
Плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва
єдиної державної системи цивільного захисту на 2018 рік», та укладених договорів у
2018 році пройшли навчання 1 488 осіб, що становить 95% плану.
За даними Регіонального відділу адміністрування державного реєстру виборців
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) кількість виборців в місті Києві станом на 31.12.2018 становила
2 181 395 осіб, що на 0,6% більше минулорічного показника (станом на 01.01.2018 –
2 167 434 осіб).
У 2018 році управлінням інформаційного забезпечення та доступу до публічної
інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) отримано 10 055 журналістських запитів та запитів на
доступ до публічної інформації (8 400 – у 2017 році), зокрема:
4 661 запит від представників засобів масової інформації, що на 22% більше у
порівнянні з минулим роком (3 658 – у 2017 році);
5 394 запитів на надання публічної інформації (4 773 запити – у 2017 році),
зокрема від фізичних осіб надійшло 4 236 запитів, юридичних осіб – 1 089,
об’єднання громадян без статусу юридичної особи – 69 запити;
Всі 100% запитів на надання публічної інформації виконані.
У 2018 році на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва та на
сторінках у соціальних мережах Facebook та Twitter опубліковано 3 554 новини та
анонсовано 360 заходів про діяльність керівництва Київської міської державної
адміністрації, її структурних підрозділів, районних в м. Києві державних
адміністрацій, комунальних підприємств тощо, а також щодо інших важливих та
цікавих подій у столиці.
З метою налагодження двостороннього зв’язку з мешканцями, підвищення
іміджу міської влади, як відкритої до діалогу, в 2018 році опрацьовано звернення
1 284 користувачів соціальної мережі Facebook, які зверталися через сторінку
Київської міської державної адміністрації (відповідь надано на понад 97% звернень).
Також, у 2018 році проведено 51 прес-брифінг керівництва Київської міської
державної адміністрації, департаментів, комунальних підприємств. Усі прес-брифінги
транслювалися на YouTube-каналі Київської міської державної адміністрації. На
зазначеному каналі оприлюднюються відеоінструкції щодо користування міськими
сервісами, відео з інших цікавих і важливих заходів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року
№ 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних» загальна кількість наборів даних,
оприлюднених на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних з 01.01.2016 до
31.12.2018 становить 2 127; з них оприлюднено у 2018 році – 840.
Робота з наповнення та оновлення наборів даних на оновленому порталі
відкритих даних http://data.gov.ua триває.
3.2. Об’єднання громадян, їх участь у суспільному житті регіону, взаємодія
з ними місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення належної
суспільно-політичної ситуації в регіоні
За даними Головного управління статистики у м. Києві станом на 01.10.2018
зареєстровано 12 306 громадських організацій та 4 435 благодійних організацій,
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спектр діяльності яких охоплює усі сфери суспільного життя (станом на 31.12.2017:
громадських організацій – 11 596, благодійних організацій – 4 231).
У 2018 році структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювалася активна співпраця з
більше ніж 370 громадськими організаціями за різними напрямками діяльності.
Районні в місті Києві державні адміністрації активно співпрацюють з
514 громадськими організаціями за різними напрямками роботи.
На сайті Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою інформування
населення про організації громадянського суспільства, які активно співпрацюють з
апаратом та структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) і беруть активну участь в громадському
житті міста, у листопаді 2018 року оновлено рубрику «Громадський рух у Києві»
(https://dsk.kyivcity.gov.ua/content/gromadskyy-ruh-u-kyievi.html).
З метою налагодження партнерських відносин з організаціями громадянського
суспільства щодо впровадження та реалізації нових проектів та ініціатив, у 2018 році
виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації):
проведено ІІ Київський Форум організацій громадянського суспільства, в якому
взяли участь більше 300 громадянських організацій, міжнародних донорських
інституцій та інших установ, підприємств та організацій;
проведено другий конкурсний відбір «Успішні практики реалізації громадських
ініціатив у вирішенні питань місцевого значення»;
урочисто нагороджено 46 громадських організацій столиці відзнаками
Київського міського голови за вагомі досягнення у номінаціях: «Соціальні
ініціативи», «Ініціативи з благоустрою», «Освітні ініціативи», «Культурні ініціативи»,
«Спортивні ініціативи», «Просвітницькі ініціативи».
Відповідно до рішення Київської міської ради від 21 вересня 2017 року
№ 48/3055 «Про деякі питання міського конкурсу проектів «Громадська перспектива:
прозора влада та активна громада» у 2018 році вперше проведено зазначений міський
конкурс. На розгляд Конкурсної комісії представниками організацій громадянського
суспільства подано 131 проектну пропозицію в номінаціях: «Волонтерський рух та
підтримка учасників АТО», «Соціальні ініціативи спрямовані на поліпшення
благоустрою та природного середовища столиці», «Сприяння розвитку міста Києва у
сфері правової освіти населення та формування громадянської культури», «Сприяння
реалізації заходів, спрямованих на поліпшення спортивного, культурного та
просвітницького розвитку жителів м. Києва». Переможцями стали 25 кращих
проектів, на реалізацію яких передбачено відповідне фінансування з бюджету міста
Києва.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада
2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики» розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 26.07.2017 № 900 (зі змінами)
затверджено персональний склад Громадської ради при виконавчому органі Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Громадська рада)
на 2017-2019 роки у кількості 35 представників організацій громадянського
суспільства.
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При районних в місті Києві державних адміністраціях сформовано відповідні
громадські ради з числа представників об’єднань громадян.
Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечено організаційнометодичне та координаційне супроводження роботи Громадської ради. Зокрема, у
2018 році надано сприяння у проведенні:
7 засідань правління та 7 засідань Громадської ради при виконавчому органі
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації);
10 районних тематичних секцій та ІІ Форуму громадських рад міста Києва
«Велика Столиця – 2018», ініційованих Громадською радою при виконавчому органі
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).
На виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016
«Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 05 липня 2016 року № 503 (зі змінами) створено Координаційну
раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при виконавчому органі
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації). Протягом 2018
року проведено одне (15.02.2018) засідання Координаційної ради з питань сприяння
розвитку громадянського суспільства при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації).
Відповідно до Плану заходів щодо реалізації в місті Києві у 2018 році
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною
адміністрацією) з метою запобігання шахрайтсву зі сторони громадських організацій
під час публічного збору благодійних пожертв:
спільно з благодійною організацією «Український форум благодійників»
09.10.2018 проведено засідання за круглим столом на тему: «Запобігання шахрайству
під час публічного збору благодійних пожертв»;
забезпечено виготовлення сіті-, метролайтів, які розміщені на вулицях міста
Києва, та євробуклетів з інформацією як діяти, якщо виникла підозра в шахрайських
діях із скриньками, як перевірити благодійну скриньку та інше, які поширено серед
мешканців міста Києва;
надано сприяння в організації тренінгу для слідчих, оперативників та
працівників превенції на тему: «Запобігання шахрайським діям під час публічного
збору благодійних пожертв».
На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» в 2018 році всі проекти регуляторних
актів з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про оприлюднення
розміщені на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва з метою
одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.
Так, на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в розділі
«Регуляторна діяльність» оприлюднено:
50 проектів регуляторних актів Київської міської ради та її виконавчого органу,
з них:
- 21 проект регуляторних актів – рішень Київської міської ради (із них
11 проектів повторно оприлюднено);
- 29 проектів регуляторних актів – розпоряджень виконавчого органу
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Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
45 звітів про результати відстежень результативності регуляторних актів
(проектів регуляторних актів), з них:
- 4 звіти про періодичне відстеження результативності регуляторного акта;
- 22 звіти про повторне відстеження результативності регуляторного акта;
- 19 звітів про базове відстеження результативності проекту регуляторного
акта.
За даними структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) у 2018 році прийнято 18 регуляторних
актів – розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
У 2018 році в електронній рубриці «Громадське обговорення проектів
нормативно-правових актів» (forum.kievcity.gov.ua) розміщено для громадського
обговорення у формі електронних консультацій 115 проектів нормативно-правових
актів (у 2017 році – 110) відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». З
них: 113 проектів пройшли обговорення до 31.12.2018; 2 проекти – проходили
обговорення з грудня 2018 до січня 2019 року.
До обговорення зазначених проектів нормативно-правових актів долучилися
близько 16,7 тисяч користувачів (у 2017 році – 38,1 тисяча користувачів) Єдиного вебпорталу територіальної громади м. Києва, надавши більше 16,7 тисяч пропозицій,
зауважень та власних редакцій проектів (у 2017 році – понад 7,3 тисяч).
У 2018 році у місті Києві громадянами та об’єднаннями громадян проведено
близько 3 800 масових заходів, серед яких найбільш масовими і резонансними були
акції:
на підтримку українських політв’язнів і полонених, яких утримують на
окупованих територіях Донбасу, в анексованому Криму та в Росії;
з вимогами швидкого розслідування резонансних вбивств активістів та
журналістів України;
проти будівництва готелю на схилі Андріївського узвозу;
правих сил щодо порушення прав іноземних добровольців;
на захист безпритульних тварин та покарання догхантерів;
проти захоплення земельної ділянки Л. Софієнко та повернення даної ділянки у
власність громади м. Києва з метою подальшого створення на її території
реабілітаційного центр для учасників АТО;
проти незаконних забудов у столиці та будівельного свавілля чиновників;
проти медичної реформи;
щодо зменшення ставок акцизного збору на вживані автомобілі, внесення
відповідних правок в законодавства України, термінове виділення коштів на ремонт
важливих автошляхів;
екологічні пікети;
проти запровадження розпродажу українських земель через відсутність
мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення;
проти російського бізнесу в Україні;
проти підвищення комунальних тарифів тощо.
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Відповідно до даних Департаменту державної реєстрації та нотаріату станом
на 15.01.2019 зареєстровано 352 політичні партії. Найбільш впливовими у суспільнополітичному житті міста Києва міські осередки політичних партій: «Блок Петра
Порошенка «Солідарність», Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Радикальної
партії О. Ляшка, а також політичні сили правого спрямування, зокрема, Всеукраїнське
об'єднання «Свобода», Політична партія «Національний корпус».
3.3. Стан національних відносин
Особливістю національного складу м. Києва є його багатонаціональність. За
даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року у м. Києві проживали
представники більше 135 національностей і народностей. Найбільшою етнічною
спільнотою є українці – 2 110 767 осіб або 82,2%, 17,8% – відносяться до
національних меншин, серед яких етнічні росіяни становили 337 323 особи (16%
всього населення). Також в місті Києві проживали: євреї – 17 962 особи (0,85%);
білоруси – 16 549 (0,8%), поляки – 6 924 (0,3%), вірмени – 4 935 (0,2%),
азербайджанці – 2 567 (0,1%), татари – 2 451 (0,1%), грузини – 2 352 (0,1%) та інші.
Права національних меншин у місті Києві реалізуються через утворені ними
громадські організації. Станом на початок 2019 року в місті Києві їх налічувалося
більше 90. Крім того, у місті Києві діють 12 центрів культур національних меншин,
видаються газети, функціонують театри, художні колективи, навчальні заклади з
вивчення мов національних меншин.
Переважна більшість громадських організацій тісно співпрацюють з органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування, займають конструктивну, виважену
позицію, беруть активну участь у процесах побудови громадянського суспільства.
При виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації) утворено Координаційну раду з питань національно-патріотичного
виховання та затверджено її склад (розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 жовтня 2017 року
№ 1346 (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 листопада
2018 року № 1998).
У 2018 році здійснювалися організаційно-методичні та координаційні роботи з
Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації). Зокрема, надано сприяння у проведенні:
7 засідань правління та 7 засідань Громадської ради при виконавчому органі
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації);
10 районних тематичних секцій та ІІ Форуму громадських рад міста Києва
«Велика Столиця – 2018», ініційованих Громадською радою при виконавчому органі
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (12.12.2018);
Також, затверджено План заходів щодо реалізації в місті Києві у 2018 році
Національної стратегії сприяння розвитку громадського суспільства в Україні з
урахуванням пропозицій Координаційної ради з питань сприяння розвитку
громадянського суспільства при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) та Громадської ради при виконавчому
органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації.
Серед великої кількості етнічних громад найактивнішими як у царині
збереження і розвитку власних національних культур, так і у величині внеску у
розвиток міста є: Азербайджанська, Болгарська, Вірменська, Гагаузька, Грузинська,
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Єврейська, Корейська, Німецька та Польська етнічні громади.
У рамках реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та
забезпечення прав національних меншин у місті Києві за підтримки міської влади у
2018 році проведено низку заходів, серед яких найбільш значущими є:
заходи з нагоди святкування 100-річчя Литовської Республіки, зокрема взято
участь у церемонії символічного підняття литовського прапора на історичній
Замковій горі у місті Києві за сприяння посольства Литовської Республіки в Україні
та Київського товариства литовської культури імені Майроніса;
урочисті заходи, присвячені 159-річчю від дня народження видатного
єврейського письменника та драматурга Шолом-Алейхема, в Музеї Шолом-Алейхема;
відкриття Бюро федеральної землі Баварія в Україні Київський за участю
Київського міського голови В. Кличка;
урочистий захід «Тарас Шевченко мовами національних меншин»,
присвячений святкуванню 204-ї річниці з дня народження великого українського
поета Тараса Григоровича Шевченка;
підписання Меморандуму про співпрацю у створенні на території міста Києва
Меморіального центру Голокосту «Бабин яр» між виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією), Міністерством
культури України, Міністерством освіти і науки України, Національним історико –
меморіальним заповідником «Бабин яр» та Благодійною організацією «Благодійний
фонд «Меморіал Голокосту «Бабин яр»;
урочисте зібрання з нагоди святкування Міжнародного свята «Новруз» за
участю Надзвичайних та Повноважних Послів Азербайджанської Республіки,
Ісламської Республіки Афганістан, Киргизької Республіки, Республіки Казахстан,
Республіки Таджикистан, Республіки Туреччина, Республіки Узбекистан,
Туркменістану;
благодійний захід з метою підтримки дітей з родин кримських політв’язнів;
семінар на тему «Боротьба з ксенофобією та мовою ворожнечі; розвиток
толерантності та її ефективність» у рамках Програми Східного партнерства
«Національні меншини та етнополітичні питання: Білорусь – Молдова –Україна»;
Дні латвійського кіно в Україні, приурочені відзначенню 100-річчя державності
Латвії, за підтримки Посольства Латвії в Україні;
камерне закриття IV Міжнародного фестивалю мистецтв «Anne de Kiev Fest».
Під час заходу урочисто закладені Канадська та Кіпрська клумби та за сприяння
посольств Канади і Республіки Кіпру проведено покази кінострічок — учасниць
багатьох кінофестивалів у різних номінаціях;
підписання Меморандуму про співробітництво між Київською міською радою
та Сакребуло Тбіліського міського муніципалітету щодо поглиблення співпраці у
сфері муніципального розвитку, місцевого самоврядування та посилення інституту
громадської участі;
Міжнародна конференція «Дотримання прав ромських жінок в Україні»;
прийом Праведників Бабиного Яру за участю Київського міського голови
В. Кличка спільно з Єврейською радою України та Благодійним фондом «Заради
тебе»;
конференція делегатів Курултаю кримськотатарського народу VI скликання;
семінар «Виконавчі структури та механізми діалогу для національних меншин:
проблеми та перспективи» в рамках спільної програми Європейського союзу та Ради
Європи «Зміцнення підтримки національних меншин в Україні»;
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VI з’їзд мусульман України «Духовність, Єдність, Патріотизм.» за участю
керівників мусульманських громад з різних регіонів, представників державної влади,
дипломатичних місій, громадських організацій та представників інших конфесій;
XI Світовий Конгрес Українців (XI Конгрес СКУ), який підсумував діяльність
організації за 2013–2018 роки тощо.
Крім того, в музеях та виставкових центрах міста Києва відкрито:
виставку акварелей Марії Гельман (Діордічук) «Японія: напівтон» в
Національному музеї українського народного декоративного мистецтва;
виставку, присвячену життю та долі Катерини Десницької – бабусі тайської
письменниці Нариси Чакрабон у рамках IV Міжнародного фестивалю «Anne de Kiev
Fest», під егідою Почесного Консульства Королівства Таїланд в Києві;
IV Міжнародний фестиваль мистецтв «Anne de Kyiv Fest» сучасним
перфомансом — виставою «Едігна. Донька Анни Київської і Генріха І, початок
славного Служіння» тощо.
У столиці спостерігався високий рівень міжнаціональної толерантності, фактів
обмеження прав та свобод за національною ознакою, проявів національної
нетерпимості та загострення міжнаціональних відносин у 2018 році не виявлено.
Одночасно, згідно з статистичними даними Прокуратури міста Києва упродовж
2018 року зареєстровано 24 кримінальних правопорушення, учинених з мотивів
расової, національної чи релігійної нетерпимості.
3.4. Релігійна ситуація
За даними Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) у м. Києві станом на 01.01.2019 діяла
1 291 релігійна організація, зокрема: зареєстрованих – 1 251; поза реєстрацією – 40.
Також, у столиці діють: 53 релігійні центри, 27 управлінь, 960 релігійних громад,
28 монастирів, 21 братство, 105 місій, 47 духовних навчальних закладів.
При релігійних організаціях м. Києва створено 258 недільних шкіл.
Найбільші за чисельністю є релігійні організації:
Української православної церкви – 319 (в 2017 році – 317);
Української православної церкви-Київський патріархат – 169 (в 2017 році –
164);
релігійні організації протестантського напрямку – 157 (в 2017 році – 155);
релігійні організації християн віри євангельської – 122 (в 2017 році – 118);
Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів –
107 (на рівні 2017 року);
релігійні громади євангельських християн – 84 (в 2017 році – 82);
релігійних організацій харизматичного типу – 62 (на рівні 2017 року);
мусульманські – 33 (на рівні 2017 року).
Релігійні організації міста Києва для своєї богослужбової діяльності
використовують 293 культові будівлі та пристосованих для богослужінь приміщення.
Рівень забезпеченості культовими спорудами релігійних громад становить
23,3% (в 2017 році – 23,6%) зокрема: релігійні громади Української греко-католицької
церкви забезпечені культовими та пристосованими під молитовні приміщеннями на
32% (в 2017 році – 38,1%); Української православної церкви – 29,2% (в 2017 році –
29,5%); Української православної церкви Київського патріархату – 24,3% (в 2017 році
– 25,5%); Української уніонної конференції адвентистів сьомого дня – 20,8% (на рівні
2017 року); Української автокефальної церкви – 17,9% (в 2017 році – 20%); Римсько-
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католицької церкви – 14,8% (на рівні 2017 року), Всеукраїнського союзу об’єднань
євангельських християн-баптистів – 13% (в 2017 році – 11,8%).
У столиці діє Київська міська рада церков і релігійних організацій, яка
утворена як консультативно-дорадчий орган для об’єднання зусиль управлінь і служб
м. Києва та релігійних організацій щодо сприяння у вирішенні питань подальшого
розвитку духовної та культурно-історичної спадщини, координації міжцерковного
діалогу.
У 2018 році Департаментом культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) здійснено ряд заходів щодо
об’єднання потенціалу Київської міської влади та релігійних громад столиці у
забезпеченні прав громадян на свободу совісті, сприянні релігійним громадам
м. Києва у духовному розвитку киян, соціальній та гуманітарній допомозі мешканцям
столичного мегаполісу, реалізації релігійних потреб кожного киянина.
Зокрема, забезпечено підготовку та проведено:
захід з нагоди відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-України;
проведено культурно-мистецький проект «Духовне проміння», в рамках якого
проведено:
- тематичну виставку;
- фестиваль духовної християнської музики та співу на території Співочого
поля;
- молитву (флешмоб) біля Колони Магдебурзького права тощо.
Крім того, у вересні 2018 року надано сприяння протестантським релігійним
організаціям у проведенні традиційного Всеукраїнського Свята подяки на
вулиці Хрещатик. У святкуванні взяли участь cотні тисяч киян та гостей з різних
регіонів.
У рамках новорічних та різдвяних заходів забезпечено відзначення Різдва
Христового за григоріанським календарем, зокрема проведено масштабний
урочистий захід «Україна та світ святкують Різдво Христове разом».
3.5. Інформаційна діяльність
У 2018 році підтримка електронних та друкованих засобів масової інформації,
засновниками яких є Київська міська рада, здійснювалася в рамках Міської цільової
програми на 2016-2018 роки «Київ інформаційний» (рішення Київської міської ради
від 14 квітня 2016 року № 333/333 (зі змінами)).
Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) спрямовує, координує та контролює
у межах своїх повноважень роботу підпорядкованих комунальних підприємств:
комунального підприємства «Вечірній Київ», комунального підприємства Київської
міської ради «Телекомпанія «Київ», комунального підприємства «Радіостанція «Голос
Києва», якими протягом звітного року забезпечено висвітлення оперативної,
об’єктивної та достовірної інформації про діяльність органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування за тематичними напрямками зазначеної міської цільової
програми.
Телекомпанія «Київ» регулярно інформує громадськість про діяльність органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, об’єктивно та всебічно
висвітлює процеси громадсько-політичного, суспільного, економічного та
культурного життя столиці, забезпечує право громадян на свободу думки і слова, на
отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне
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обговорення суспільних питань, створення конкурентоспроможної інформаційної
продукції шляхом підготовки щоденних та підсумкових програм: «СТН», «Ранок покиївськи», «Громадська приймальня», «У центрі уваги», «Столиця» тощо.
Телекомпанія також працює над створенням нових програм, зокрема, підсумкового
політичного ток-шоу, журналістських розслідувань та аналітики споживацького
ринку.
Частка аудиторії телеканалу «Київ» в загальному обсязі телевізійної аудиторії
міста Києва (середньодобова аудиторія) на кінець 2018 року становила 1%.
Основним завданням комунального підприємства «Радіостанція «Голос Києва»
є насичення ринку України новими високоякісними програмами, інформування киян
та громадян України про суспільно-політичне та культурне життя столиці, всебічне та
об’єктивне висвітлення діяльності Київської міської ради, Київської міської
державної адміністрації та задоволення інформаційних потреб громадян.
Обсяг мовлення радіостанції «Київ-98 FM» згідно з ліцензії, виданої
Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, становить
14 годин власного інформаційного продукту на добу, з яких 7 годин – інформаційноаналітичні програми, 3,5 години – науково-просвітницькі, 2,5 години – культурномистецькі, і 30 хвилин – дитячі програми.
Основна частка оперативної інформації забезпечувалася інформаційними
випусками новин, які виходили кожні півгодини. Протягом доби – 27 випусків новин
та близько 50 повідомлень, з яких 50% ексклюзивних, створених журналістами
радіостанції «Київ-98 FM».
Серед популярних інтерактивних програм: «Моя столиця», «У місті як вдома»,
«Вихід є», «Незалежні», «Молись за Україну», «Слово від Архієпископа Євстратія
Зорі», «Відкриті серця».
Цільова вікова аудиторія радіостанції «Київ-98 FM» – люди 35+ (соціальноактивні громадяни, які переймаються долею міста, цікавляться політичним та
соціальним життям столиці, дбають про свою родину).
Частка аудиторії радіостанції «Київ-98 ФМ» в загальному обсязі радіомовлення
аудиторії міста Києва станом на кінець 2018 року (недільна аудиторія) становила
3,7%.
Комунальне підприємство «Вечірній Київ» забезпечує видання офіційного
вісника Київської міської ради «Хрещатик» тричі на тиждень та суспільнополітичного тижневика «Вечірній Київ», який поширює об’єктивну інформацію про
політичне, економічне, соціальне, культурне, духовне, спортивне життя в місті Києві
та Україні.
Таблиця 44
Загальний наклад вісника Київської міської ради «Хрещатик»
та тижневика «Вечірній Київ»
(примірників)
Вісник Київської міської ради «Хрещатик»
Тижневик «Вечірній Київ»

2016
190 000
396 800

2017
182 204
387 193

2018
131 855
96 000

Висвітлення суспільно важливої інформації також було забезпечено на
Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва, на сайті Департаменту
суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та на офіційних веб-сторінках комунальних засобів масової
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інформації, які є онлайн версіями засобів масової інформації: комунального підприємства
«Вечірній Київ», комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» , комунального
підприємства «Радіостанція «Голос Києва».
Також, на підтримку інформаційних кампаній комунальні засоби масової
інформації міста Києва (комунальне підприємство «Вечірній Київ», комунальне підприємство
Київської міської ради «Телекомпанія «Київ», комунальне підприємство «Радіостанція «Голос Києва»)
активно використовували сторінки у соціальній мережі Facebook для поширення
суспільно корисної інформації та ознайомлення з нею фоловерів своїх сторінок.
Частота оновлення інформації на сторінках у мережі Facebook залежала від
актуальності питань у різних сферах життя міста Києва у конкретний момент, але не
рідше двох-трьох разів на день.
Окрім основних сторінок, у мережі Facebook створено та відбувалося постійне
оновлення тематичних веб-сторінок, таких як: «Україна-НАТО», «Стратегія розвитку
Києва до 2025 року», «Україна-ЄС», «Київ україномовний».
У 2018 році кількість підписників сторінки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) у Facebook збільшилася на
45%. Станом на 1 січня 2019 їхня кількість становила 26 960.
З метою налагодження двостороннього зв’язку з мешканцями, підвищення
іміджу міської влади як відкритої до діалогу минулого року опрацьовано звернення
1 284 користувачів соціальної мережі Facebook, які зверталися через сторінку
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), з яких надано відповідь на понад 97% загальної кількості таких
звернень.
У Twitter кількість підписників збільшилася на 123% і становить 1 110 осіб. На
YouTube-каналі кількість підписників у 2018 році збільшилася на 112%.
У порівнянні з 2017 роком зросла кількість та час переглядів відео. Так,
загальна кількість переглядів у 2018 збільшилася на 36% (240 834) у порівнянні з
2017 роком.
Комунальні засоби масової інформації також мають активні акаунти й в інших
соціальних мережах. Зокрема, у мережі YouTube є відео канали комунального
підприємства «Вечірній Київ», комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» ,
комунального підприємства «Радіостанція «Голос Києва» . У соціальній мережі Twitter
представлені Телекомпанія «Київ» та Радіостанція «Голос Києва», комунальне підприємство
«Вечірній Київ» також представлено у мережі Instagram та Telegram.
За результатами соціологічного дослідження Центру незалежних соціологічних
досліджень «ОМЕГА» аудиторія комунальних засобів масової інформації столиці
(телекомпанії «Київ» та Радіо Київ-98 FM) становила 40% киян. З огляду на те, що
окрім традиційних каналів комунікації комунальні засоби масової інформації активно
використовували можливості соціальних мереж, охоплення цільової аудиторії за
окремими інформаційно-комунікаційними програмами становило близько 50%.
З метою підвищення індексу публічності міської влади Департамент
суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) в рамках підписаної угоди у 2018 році налагодив співпрацю
з інформаційним агентством «Укрінформ», зокрема, на сайті інформаційного
агентства здійснювалося постійне наповнення інформаційної рубрики «Київ»
роз’яснювальною інформацією щодо суті щоденної діяльності київської міської
влади, ініціатив, планів та налагодження зворотного зв’язку з мешканцями
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територіальної громади міста Києва (https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv).
У 2018 році модернізовано Єдиний веб-портал територіальної громади міста
Києва (https://kyivcity.gov.ua/), зокрема:
удосконалено систему керування контентом порталу, функціональні
можливості пошуку за технологією Elasticsearch, сприйняття текстової та графічної
інформації користувачами, формат відображення контенту (зокрема розділів, рубрик,
підрозділів);
налагоджено відображення сторінок веб-порталу для користувачів із вадами
зору;
впроваджено додаткові онлайн-сервіси: он-лайн форма подачі запиту: «Подати
запит від ЗМІ», он-лайн форма для акредитації журналістів, он-лайн форма подачі
запиту: «Подати запит на інформацію» тощо.
У 2018 році на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва та на
сторінках у соціальних мережах Facebook та Twitter опубліковано 3 554 новини та
анонсовано 360 заходів про діяльність керівництва Київської міської державної
адміністрації, її структурних підрозділів, районних в м. Києві державних
адміністрацій, комунальних підприємств, а також щодо інших важливих та цікавих
подій у столиці. Середній показник 2018 року - 16 новин та анонсів протягом
робочого дня (без урахування інформації, яка оприлюднювалася лише у соціальних
мережах і не дублювалася на офіційному веб-порталі).
У розділі «Медіа» опубліковано 432 галереї з фото та відеоматеріалами із
заходів за участю керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), а саме: 237 фотогалерей та 195 відео.
У рамках виконання Міської цільової програми на 2016-2018 роки «Київ
інформаційний», завдань центральних органів влади щодо реалізації державної
інформаційної політики у 2018 році Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечив:
складання 52 щотижневих медіа-планів, а також понад 300 щоденних планів
заходів за участю керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та представників муніципальних засобів масової
інформації;
проведення та підтримку 18 міжвідомчих інформаційно-комунікаційних
кампаній за участю інститутів громадянського суспільства та структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), а саме: «Київ приймає Лігу чемпіонів УЄФА», «Київ європейський»,
«Київ комфортний», «Міський конкурс проектів «Громадська перспектива: прозора
влада та активна громада», «Імена, увічнені у вулицях Києва», «Безпека життя»,
«Київ заговорить англійською», «Київ україномовний-2020», «100-річчя Української
революції 1917-1921 років», «Україна-НАТО»; соціальні кампанії, спрямовані на
зміцнення національної єдності, популяризацію національно-патріотичного
виховання молоді, роз’яснення та інформування щодо реформ в Україні ‒ «Я маю
право!», «Лікар у вашому домі», «Обери сімейного лікаря та підпиши декларацію»,
«Доступні ліки», «Безпека дорожнього руху»; інформаційно-просвітницьку кампанію
«Громадський бюджет міста Києва»; роз’яснювальна кампанія для громадян України
стосовно їх прав та обов’язків у рамках запровадження ЄС безвізового режиму для
України, «Україна – ЄС: сила можливостей»;
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організацію та проведення 16 прес-конференцій, брифінгів, публічних
презентацій, круглих столів, експертних обговорень, актуальних інтерв’ю тощо на
базі Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» за темами:
«Публічний звіт Видавничої ради та презентація книжок, виданих в рамках міської
цільової програми «Київ інформаційний»; «Публічна презентація результатів
соціологічного дослідження «Індекс підтримки євроатлантичної інтеграції: зміна у
настроях киян», «Ліга чемпіонів УЄФА: підготовка й організація, передача кубка Ліги
Чемпіонів, організація дорожнього руху під час проведення фіналу», «Старт
Громадського бюджету у Києві», «Ліга Чемпіонів УЄФА: що Київ готує для киян і
гостей столиці – основні локації, активності та логістика», «Підсумки проведення
фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 у м. Києві», «Виставка-презентація
промислової продукції київських виробників «Зроблено в Києві», «Коронація слова»
як інструмент популяризації читання в Києві», «Кращі практики Громадського
бюджету столиці», «Громадський бюджет столиці: організація голосування за
900 проектів», «Публічна презентація інформаційно-просвітницької кампанії на
підтримку Громадського бюджету міста Києва», «Публічна презентація
комунікаційних проектів до 27-ї річниці Дня незалежності України», «Шляхи
запровадження європейських практик комунікації «влада-громадськість» на
підтримку цілей Стратегії розвитку Києва-2025», «Результати аудиту інформаційних
та комунікаційних ресурсів органів державної влади та місцевого самоврядування м.
Києва для забезпечення діалогу «влада-громадськість», «Презентація нової Інтернетплатформи для діалогу та консультації між державною адміністрацією та
громадянським суспільством (Муніципальна соціальна мережа «Спільно»)»;
«Публічна презентація інформаційно-комунікативного проекту «Імена, увічнені у
вулицях Києва»;
розсилку щотижневого інформаційного дайджесту Департаменту суспільних
комунікацій (більше 1 тис. електронних адрес);
транслювання промо-роликів:
- соціально-освітнього характеру щодо підготовки Києва до фіналу Ліги
Чемпіонів УЄФА в ефірі FM-радіостанцій з позивними «НАШЕ РАДІО», «Ретро
FM», «Радіо П’ятница», «Джем FM», «NRJ» (07.05-26.05.2018, хронометраж ролику 30 сек., всього 337 виходів, загальний хронометраж - 170 хвилин);
- соціального «Спілкуйся українською!» в ефірі «KISS FM» та «Наше радіо»
(17.09-30.09.2018, хронометраж ролику - 20 сек., всього 150 виходів, загальний
хронометраж - 50 хвилин);
- 7 тематичних роликів «Київ – комфортний» в ефірі FM-радіостанцій «Хіт
FM», «П’ятниця», «Джем FM» (05.09-15.10.2018, хронометраж ролику - 20 сек.,
всього 660 виходів, загальний хронометраж - 220 хвилин);
розміщення інформаційних банерів з тематики медичної реформи, сортування
сміття, безвізового режиму з Європейським Союзом у журналах «ТВ програма»,
«Телегід», «Телекур’єр», «Країна»;
виготовлення 12 телевізійних просвітницьких програм загальним
хронометражем 18 хв. (тривалістю 1,5 хв. кожна) про героїв та видатних киян, чиї
імена увічнено у назвах столичних вулиць у 2014–2018 роках на виконання Закону
України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»;
організацію фотовиставки «Київ комфортний, Київ європейський»
(32 фотографії в Українському національному інформаційному агентстві
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«Укрінформ»).
У 2018 році робота Управління з питань реклами виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), переважно, була направлена
на упорядкування розміщення рекламних носіїв, а саме:
запущено онлайн-сервіс для оформлення вивісок, який дозволяє онлайн
подавати документи для отримання висновку стосовно відповідності чи
невідповідності їхньої вивіски (https://eadv.kyivcity.gov.ua/);
почала діяти Схема розміщення наземних рекламних засобів по всій території
міста Києва, затверджена розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(київської міської державної адміністрації) від 26 грудня 2017 року № 1689;
здійснювалося обстеження місць розташування рекламних засобів та
вживалися заходи щодо демонтажу рекламних засобів, встановлених з порушенням
нормативно-правових актів. У 2018 році демонтовано 16 805 рекламних конструкцій,
серед яких 10 285 демонтували власники цих конструкцій (у 2017 році – 8 604 та
4 271 рекламних конструкцій відповідно);
підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до
Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25 грудня 2008 року № 1051/1051», яким зокрема визначено, що розміщення
оголошень, наліпок, написів тощо здійснюється лише у спеціально призначених
місцях, а реклама, розміщена на інших елементах благоустрою, має бути прибрана
власником чи балансоутримувачем протягом тижня. Згідно з документом, у разі
самовільного розміщення рекламних засобів, на номер абонента, зазначений в
оголошені, буде здійснюватися автододзвін із інформуванням про порушення правил
благоустрою.
Крім того, у 2018 році забезпечено розміщення соціальної реклами за
115 тематиками, з них 9 – з метою підвищення престижу військової служби (у
2017 році – 96 та 11 тематиками відповідно), а саме: «Військова служба у ЗСУ»,
«Прикордонна служба», «Люди допомагають людям», «Небезпеку видно не одразу»,
«Незалежна країна і молодь 2018», «100-річчя Тризуба», «Революція гідності»,
«Пляжний патруль», «Популяризація державної мови», «Аутизм», «Легальна
зарплата», «Я маю право», «Одужання від наркоманії», «Рідна мова», «Ти теж
зможеш!(діти інваліди)», «День Конституції», «Шляхи Дружби», «Всі разом за
сім’ю», «Громадський бюджет», «Вакцинація», «Цифрові сервіси», «Безпека руху»,
«Мова глухих», «Профілактика інсульту», «Війна калічить», «Тварини з притулку»,
«Допомога психологічна АТО» тощо.
Здійснювалися заходи із підвищення рівня безпеки інформаційних ресурсів
міста Києва, зокрема:
видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 03 липня 2018 року № 1135, яким затверджено
Положення про забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва або передані до сфери управління
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), з урахуванням розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 жовтня 2017 року № 1250
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«Про заходи щодо захисту інформації в автоматизованих системах»;
виконувалися заходи із розвитку центру обробки даних (міського дата-центру)
на вул. Дегтярівській, 37 та впровадження технічних, програмних і організаційноадміністративних заходів для підтримки цілісності даних, унеможливлення
несанкціонованого доступу до них, уникнення витоку інформації тощо;
завершено побудову мережевої інфраструктури, яка включає локальні
обчислювальні мережі структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій, об’єктів соціально-культурного призначення, агрегуючі майданчики
комплексної системи відеоспостереження міста Києва, системи управління
світлофорних об‘єктів тощо (всього понад 400 км оптоволоконних кабелів
електрозв’язку;
створено єдину сервісну мережеву інфраструктуру на основі опорної
мережевої інфраструктури (побудовано 636 об’єктів сервісної мережі), зокрема
забезпечено:
- централізоване надання широкого кола сервісів: доступ до міських баз
даних, реєстрів, інформаційно-телекомунікаційних систем, започатковано міський
телефонний електрозв'язок, надано захищений доступ до мережі Інтернет;
- функціонування
єдиного
електронного
документообігу,
серверів
централізованого ліцензування програмного забезпечення Microsoft тощо;
- надійну роботу всіх міських інформаційних ресурсів, зокрема комплексної
системи відеоспостереження міста Києва;
закуплено антивірусне програмне забезпечення для захисту робочих місць
ESET Endpoint Security 6.0.X з системою централізованого керування антивірусним
захистом ESET Remote Administrator версії 6.0.х ( 2700 примірників) для забезпечення
захисту інформаційних ресурсів від основних видів загроз, мережевих атак тощо.
Електронне урядування та реалізація Концепції «КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020»
З метою удосконалення механізмів управління розвитком столиці виконувалися
завдання Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року
№ 654/1518 (зі змінами), а саме здійснювалася розробка сучасних інформаційних
технологій та їх впровадження в практику роботи структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств,
організацій та установ територіальної громади м. Києва, збільшено кількість
інформаційних сервісів для відкритості органів виконавчої влади та забезпечення
контролю громадян за їх діяльністю.
У 2018 році:
модернізовано веб-сайти електронних послуг (сервісів), удосконалено сервіс
подання електронних петицій до Київської міської ради, сервіс «Громадський
бюджет», інформаційну систему «Реєстр домашніх тварин», веб-сайт інформаційнодовідкової служби Call-центр (https://1551.gov.ua) тощо;
забезпечено розвиток інформаційної системи «Муніципальний Реєстр» як
єдиного та достовірного реєстру мешканців столиці м. Києва, зокрема створено його
складову – програмний модуль «Реєстр дітей» для обліку дітей шкільного віку та
учнів, дітей, які здобувають освіту у закладах дошкільної освіти міста;
забезпечено подальший розвиток комплексної системи відеоспостереження
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міста Києва. Зокрема, прийнято Положення про комплексну систему
відеоспостереження міста Києва (рішення Київської міської ради від 05.07.2018
№ 1195/5259), а також Регламент комплексної системи відеоспостереження міста
Києва (наказ Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
27.08.2018 № 15). Станом на 31.12.2018 до комплексної систему відеоспостереження
міста Києва підключено 5 968 засобів відеофіксації, зокрема у поточному році
встановлено 819 засобів відеофіксації;
відкрито єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та
збору інформації на базі комунальної корпорації «Київавтодор», створено
моніторингову залу для нагляду за роботу комунального транспорту, на яких
встановлено 1 211 GPS-трекерів;
надано можливість мешканцям міста Києва слідкувати за роботою комунальної
техніки на вулицях столиці (https://clean.kyivcity.gov.ua);
розпочато з 01 листопада дослідну експлуатацію автоматизованої системи
обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно
від форм власності;
створено тематичний веб-агрегатор заходів і подій міста Києва на основі служб
Google. У сервісі Google Maps представлено актуалізовану інформацію про
2 343 об’єкти міста Києва, а також розміщено повідомлення про події в місті
(офіційні заходи, культурно-мистецькі заходи, спортивні змагання, акції, ярмарки,
салони і виставки, форуми тощо.
З метою обміну досвідом у сфері створення та впровадження новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій, залучення провідних компаній світу до
реалізації інноваційних проектів в Києві, створення позитивного іміджу столиці:
проведено «Kyiv Smart City Forum 2018» (30.10.2018);
відкрито представництво «Kyiv Smart City» в місті Редвуд-Сіті,
штат Каліфорнія, США, що входить до Кремнієвої долини (15.11.2018).
Також, у 2018 році на базі акселератора міських проектів Kyiv Smart City
проведено конкурс інноваційних проектів. Серед 16 представлених робіт визначено
сім проектів-переможців з метою сприяння їх подальшої реалізації.
Три проекти із семи проектів-переможців пройшли менторську акселераційну
програму з метою підготовки їх до реалізації як пілотні проекти у місті Києві:
Evolution – проект, метою якого є ефективне сприяння особистісного зростання
всіх учасників навчального процесу;
OnCharge – хмарний сервіс по управлінню зарядними станціями для
електротранспорту та створення SMART інфраструктури міста;
Smart City Wallet by Fishpay – мобільний додаток, який дає можливість швидко
здійснювати оплати в рамках міської цифрової інфраструктури.
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4. СТАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА
Аналітична записка про соціально-економічний розвиток м. Києва у 2018 році
підготовлена за результатами аналізу динаміки показників квартальної оцінки
соціально-економічного розвитку м. Києва за визначеними напрямами відповідно до
додатку 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856 «Про
затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки
результативності реалізації державної регіональної політики».
Економічна ефективність
У 2018 році індекс промислової продукції підприємств м. Києва становив
97,8% до 2017 року (в Україні – 101,1% (без врахування тимчасово окупованої
території АР Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у
Донецькій та Луганській областях)).
Одночасно, спостерігається тенденція щодо сповільнення темпів скорочення
промислового виробництва (порівняно з 2017 роком відбулося зростання цього
показника на 2,3 відсоткових пункти).
У 2018 році у переробній промисловості спостерігалося зростання у наступних
видах економічної діяльності:
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім
машин і устатковання – на 7,2% (в Україні – 100%) за рахунок збільшення
виробництва конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового
матеріалу, з металів чорних на 29%; блоків дверних і віконних з металів чорних –
на 2%;
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів – на 4,3% (в Україні збільшення на 0,8%) за рахунок збільшення
виробництва препаратів лікарських, що містять кортикостероїдні гормони, їх похідні
та структурні аналоги, і не містять антибіотики, для терапевтичного або
профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасовані для роздрібного
продажу, на 10,2%; препаратів лікарських, що містять інші антибіотики, розфасовані
для роздрібного продажу на 2,5%.
Також у 2018 році відбулося зростання на 3,6% за видом економічної
діяльності: «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря»
(в Україні зростання на 2,8%).
Зменшення виробництва відбулося за видами економічної діяльності:
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
діяльність –на 16,6% (в Україні збільшення на 1,1%) за рахунок зменшення
виробництва журналів та видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів на
тиждень, віддрукованих на 42,6%;
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів – на 11,5% (в Україні зменшення на 4,6%) за рахунок зменшення
виробництва предметів одягу інших жіночих та дівчачих з тканини бавовняної або з
волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних на 23,2%; комплектів
і костюмів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних
або штучних, виробничих та професійних на 6,1%;
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – зменшення на 11,2%
(в Україні збільшення на 16,5%) за рахунок зменшення виробництва засобів мийних
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та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для
миття, розфасовані для роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило
та поверхнево-активні речовини) на 15,8%;
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 3,9%
(в Україні зменшення на 1,9%) за рахунок зменшення виробництва хлібу та виробів
хлібобулочних нетривалого зберігання на 15,2%; пряників та виробів подібних на
2,7%;
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції – на 3,8% (в Україні зменшення на 1,2%) за рахунок зменшення
виробництва елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або
каменю штучного на 25,7%; плит, листів, плівки, фольги і стрічок, з полімерів
етилену, неармованих або нез’єднаних з іншими матеріалами, завтовшки 0,125 мм і
менше на 14,5%; розчинів бетонних, готових для використання, на 10%;
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – зменшення
на 1,6% (в Україні збільшення на 0,4%) за рахунок зниження виробництва основ
апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на
напругу не більше 1кВ на 15,7%; устатковання для пакування та обгортання (крім
устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків,
мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток) на 14%.
За наявними даними офіційної статистики обсяг реалізованої промислової
продукції
у
січні–листопаді
2018
року
становив
167 980,6 млн грн
(7,4% загальнодержавного обсягу (без врахування тимчасово окупованої території
АР Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та
Луганській областях)).
Найбільша питома вага у загальному обсязі реалізованої продукції належала
підприємствам з:
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 43,5% (у
січні–листопаді 2017 року – 47,4%);
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 20,6% (у
січні–листопаді 2017 року – 19,6%);
виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів – 9,3% (у січні–листопаді 2017 року – 8,5%) тощо.
Найбільші за обсягами реалізованої продукції промислові підприємства
м. Києва у січні–листопаді 2018 року: ДП «Кондитерська корпорація «Рошен»,
ПАТ «Фармак», ПАТ «Оболонь», ПАТ «Укрпластик», ВАТ «Київмедпрепарат»,
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» тощо.
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу
населення у січні–листопаді 2018 року становив 57 329 грн (у січні–листопаді
2017 року – 52 742 грн).
Негативний вплив на розвиток промисловості у 2018 році мали:
недостатня урегульованість законодавчого поля формування промислової
політики;
відсутність дієвої фінансової підтримки у вигляді замовлень на закупівлю
вітчизняного обладнання;
недоступність довгострокового кредитування та лізингу обладнання;
висока енергозатратність виробництва, що спричиняє високу собівартість
продукції;
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повільний процес переходу виробників на технічні європейські стандарти;
недостатня активність іноземних та вітчизняних інвесторів;
насичення внутрішнього ринку імпортованими товарами низької якості;
надмірне податкове навантаження на промислові підприємства м. Києва у
зв’язку із застосуванням завищеного коефіцієнту функціонального використання
земель промисловості, що призводить до збільшення податку на землю та рівня
орендної плати за користування земельними ділянками для промислових підприємств
у 2 рази, зменшення обсягу обігових коштів, падіння обсягів промислового
виробництва;
відсутність пільгових режимів оподаткування для підприємств, що виробляють
високотехнологічну та інноваційну продукцію;
гострий дефіцит кваліфікованих кадрів технічних спеціальностей тощо.
У 2018 році у м. Києві у рамках заходів щодо стабілізації роботи промислового
комплексу міста:
розроблено проект Київської міської цільової програми розвитку
промисловості на 2019–2022 роки;
розроблено «Концепцію нарощування промисловими підприємствами м. Києва
експортного потенціалу, зокрема в країни Європейського Союзу», якою визначено
інструменти підтримки експортоорієнтованих промислових підприємств м. Києва;
продовжувалися:
робота щодо сприяння організації виробництва конкурентоспроможної
продукції (зокрема реалізація договору між виконавчим органом Київської міської
ради (Київською міською державною адміністрацією) та ДК «Укроборонпром»
від 22.12.2015), а також робота у рамках програми імпортозаміщення;
співпраця з науковцями в рамках Договору з НАН України, Угоди з
Національним технічним університетом «Київська політехніка» та науковим парком
«Київська політехніка», Угоди з національним університетом імені Т. Шевченка та
науковим парком «Київська політехніка»;
робота щодо наповнення інформаційної системи «Промисловість і наука
Києва» (http://ispn.kievcity.gov.ua) інформацією про товари, які планується закупити
розпорядниками коштів бюджету м. Києва. У системі запроваджено автоматичне
двостороннє інформування: замовників – про виробничі можливості промислового
комплексу м. Києва, столичних підприємств – про потребу міського господарства у
товарній продукції. Станом на 01.01.2019 вона містила відомості про 12 420 видів
продукції, що потрібна міському господарству, та інформацію про 235 промислових
підприємства м. Києва, які звітують до Головного управління статистики в м. Києві за
формами 1-П та 1-ПЕ;
видано каталог «Експортери міста Києва» (сформовано електронну версію
каталогу, до якого увійшло 100 кращих підприємств-експортерів міста Києва);
проведено низку заходів, спрямованих на стимулювання київських експортерів
та поглиблення коопераційних зв’язків із товаровиробниками, а саме:
- засідання Президії Ради директорів підприємств, установ та організацій
м. Києва щодо схвалення Експортної стратегії України на 2017-2021 роки,
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів Країни 27 грудня 2017 р. № 1017-р,
щодо державної підтримки технологічних інновацій для розвитку промисловості та
проведеної роботи щодо оптимізації плати за землю для промислових підприємствземлекористувачів м. Києва (28.03.2018, 15.08.2018);
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- виставку-презентацію продукції київських товаровиробників «Зроблено в
Києві», у ході якої свої досягнення представили 182 промислових підприємствавиробника із 10 районів Києва, 80 наукових установ НАН України. В експозиції взяло
участь 312 учасників, серед яких промислові підприємства машинобудівної,
оборонної, харчової, легкої, фармацевтичної та інших галузей; виробники
будівельних матеріалів, медичної техніки, хімічної продукції; компанії, що працюють
у сфері енергетики та енергоефективності, екології, транспорту, поліграфії, а також
інформаційних технологій. Проведено 62 перемовини та заключено 2 023 бізнес
контакти. Виставку відвідало більше 3 700 осіб (05.06.2018);
- конкурс «Столичний стандарт якості» та нагороджено 12 підприємствпереможців, яким вручено диплом «Столичний стандарт якості», сертифікат
відповідності за системою CERTEX та право маркування своєї продукції знаком
«Столичний стандарт якості» (29.10.2018);
- XV Міжнародну спеціалізовану виставку «Зброя та безпека – 2018»,
XI Міжнародну виставку авіакосмічного салону «АВІАСВІТ – XXI», XVII
Міжнародний виставковий форум «Технології захисту/Пожтех 2018», які відбулися на
території Міжнародного виставкового центру. Оборонно- промисловий комплекс
України був представлений понад 500 підприємствами (380 – з України) з 17 країн
світу. ДК «Укроборонпром» продемонстрував 51 розробку озброєння, військової
техніки, продукції військового та подвійного призначення. У павільйонах та на
відкритих майданчиках 58 київських промислових підприємств продемонстрували
понад 80 натурних зразків військової та спеціалізованої техніки, а також обладнання
для виробництва озброєнь (жовтень, листопад 2018 року) тощо;
взято участь у:
- X Міжнародній спеціалізованій виставці «Київський технічний ярмарок»
(машинобудування, металургія, литво, металообробка, інструмент, технології
обробки поверхні, засоби промислової автоматизації тощо), X Міжнародній
спеціалізованій виставці «PlastExpoUA», ІІ Міжнародній спеціалізованій виставці
«AdditExpo3D», які проводилися з метою демонстрації найкращих досягнень науки,
техніки і технологій, необхідних для інноваційного розвитку економіки України
(04.04.2018);
- VI Міжнародній інвестиційній конференції «Нова Україна», одними з
основних тем для обговорення під час проведення якої зокрема стали: розвиток
банківської системи, харчової промисловості, оборонної та авіакосмічної галузі
(16.05.2018);
- XVII Міжнародному промисловому форумі – 2018, який проведено у
Міжнародному виставковому центрі м. Києва (20.11 – 23.11.2018) тощо.
У 2018 році підприємствами м. Києва виконано будівельних робіт на суму
30 105 млн грн. Індекс будівельної продукції у 2018 році становив 96,5% до рівня
2017 року (у 2017 році – 133% до рівня 2016 року).
Зменшення будівництва, що відбулося на фоні їх значних обсягів впродовж
останніх років, зумовлено:
перенасиченням первинних та вторинних ринків нерухомості;
зниженням обсягу заощаджень населення та, як наслідок, зменшенням
інвестицій громадян у будівництво (придбання) житла, яке здійснюється виключно
приватними забудовниками та фізичними особами;
незначною часткою державного фінансування та фінансування з бюджету
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м. Києва на реалізацію державних та місцевих житлових програм.
Основною причиною сповільнення виконання будівельних робіт у 2018 році
стало зменшення будівництва інженерних споруд – на 13,8% (31,7% загального
обсягу виконаних будівельних робіт) та нежитлових будівель – на 1,7% (27,2%
загального обсягу).
Одночасно найбільший позитивний внесок у індекс будівельної продукції мало
будівництво житлових будівель (41,1% загального обсягу), де відбулося збільшення
будівельних робіт на 4,1%.
За характером будівництва обсяги робіт розподілилися наступним чином:
роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення –
83,6% загального обсягу;
роботи з капітального ремонту – 9,9%;
роботи з поточного ремонту – 6,5%.
Обсяг освоєних капітальних видатків на об’єктах будівництва/реконструкції за
рахунок коштів бюджету міста Києва (замовлення Київської міської державної
адміністрації) відповідно до переліку об’єктів будівництва (реконструкції), які
передбачалося фінансувати у 2018 році за рахунок бюджетних коштів у складі
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049
(із змінами), у 2018 році за оперативними даними становив 12 273,3 млн грн, що на
51,8% більше ніж у попередньому році. Їх частка у загальному обсязі виконаних по
м. Києву будівельних робіт дорівнювала 40,8% (у 2017 році – 31,8%).
Ціни на споживчому ринку м. Києва у грудні 2018 року до грудня 2017 року
зросли на 8,8% (у грудні 2017 року до грудня 2016 року – зростання на 13,4%).
Динаміка індексу споживчих цін по м. Києву у % до грудня попереднього року
наведена в таблиці 45.
Таблиця 45
Жовтен Листопа Груден
ь
д 2018
ь
2018.
2018
Індекс споживчих цін
107,4
108,6
108,8
Зросли:
Алкогольні напої та тютюнові
115,2
117,4
117,9
вироби
Послуги зв’язку
109,3
112,2
112,8
Ресторани та готелі
108,9
109,9
110,9
Різні товари та послуги
102,5
106,3
109,0
Послуги охорони здоров’я
107,3
108,0
108,6
Продукти харчування
103,8
105,5
107,4
Житло, воду, електроенергію, газ та
99,3
101,4
101,5
інші види палива
Уповільнили Транспортні послуги
123,7
123,2
120,0
зростання:
Послуги освіти
112,6
112,7
112,7
Предмети домашнього вжитку,
108,9
111,0
110,0
побутову техніку та поточне
утримання житла
Скоротилися Відпочинок і культуру
103,1
101,3
99,9

132

:

Одяг і взуття

96,2

92,2

85,2

У грудні 2018 року у м. Києві спостерігалося зниження до грудня 2017 року
сезонних цін на:
відпочинок і культуру – на 0,1%, що пов’язано зі зниженням вартості
туристичних послуг;
одяг і взуття – на 15,9% та 15,6% відповідно (за групою товарів «Одяг і взуття»
зниження на 14,8%).
Найбільше зростання цін відбулося на:
транспортні послуги – на 20% через збільшення вартості палива та мастил
на 8,9% внаслідок підвищення цін на світовому ринку нафти, подорожчання проїзду у
автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті на 61,3% та 20,5%
відповідно;
алкогольні напої та тютюнові вироби – на 17,9%, що пов’язано з підвищенням
мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв
(з 02.10.2018 набрала чинність постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2018
№ 748 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від
30 жовтня 2008 року № 957», якою здійснено коригування мінімальних цін на окремі
види алкогольних напоїв), а також з подорожчанням собівартості виробництва
тютюнових виробів;
послуги зв’язку – на 12,8% за рахунок збільшення вартості поштових,
телефонних і телефаксових послуг, телефонного та телефаксового обладнання;
послуги освіти – на 12,7% за рахунок підвищення плати за навчання в закладах
середньої, вищої, дошкільної та початкової освіти;
послуги ресторанів та готелів – на 10,9%;
різні товари та послуги – на 9% за рахунок зростання вартості ритуальних
послуг, послуг перукарень та закладів по особистому догляду, послуг страхування;
послуги у сфері охорони здоров’я – на 8,6%, що зумовлено збільшенням
вартості амбулаторних послуг, послуг лікарень, фармацевтичної продукції, медичних
товарів та обладнання тощо.
На споживчому ринку столиці у грудні 2018 року ціни на продукти харчування
зросли до грудня 2017 року на 7,4%. Найбільше подорожчали: овочі (на 26,5%), хліб
(на 24,7% через зростання світових цін на зернові), макаронні вироби (на 16,9%), хліб
і хлібопродукти (на 15,7%), масло (на 13,7%), риба та продукти з риби (на 13%),
молоко (на 11,6%), м'ясо та м'ясопродукти (на 11,1%), сир і м’який сир (творог)
(на 10,8%), безалкогольні напої (на 5,2%), олія соняшникова (на 3,9%). Одночасно,
внаслідок зростання пропозиції окремої сільгосппродукції (особливо плодоягідних
культур), знизилися ціни на фрукти (на 29%), цукор (на 8,9%), яйця (на 8,3%).
Одним із проінфляційних факторів стало підвищення купівельної спроможності
населення (зокрема з урахуванням перерахунку виплат, прив’язаних до прожиткового
мінімуму, який відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2018 рік» зріс із 01 січня 2018 року до 1 700 грн, з 01 липня – до 1 777 грн, з 01
грудня – до 1 853 грн, а також підвищенням мінімальної заробітної плати до 3 723
грн).
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива
збільшилися на 1,5% за рахунок зростання тарифів на каналізацію на 31,8%,
природний газ – на 22,9%, водопостачання – на 21,9%, утримання та ремонт житла –
на 15%.
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Заходи, які вживалися у 2018 році задля стабілізації цінової ситуації на
продовольчому ринку м. Києва:
проводилися ярмарки з продажу сільськогосподарської та плодоовочевої
продукції, до участі в яких залучено безпосередніх сільськогосподарських
виробників з різних регіонів України. Проведено 3 576 сільськогосподарських
ярмарків, під час яких реалізовано майже 113,1 тис. тонн різної сільськогосподарської
продукції та продовольчих товарів, зокрема плодоовочевої продукції – 50,8 тис. тонн,
м’яса та м’ясопродуктів – 10,1 тис. тонн, риби та рибопродуктів – 4,8 тис. тонн,
інших продовольчих товарів – 47,4 тис. тонн;
з
метою
підтримки
соціально
незахищених
верств
населення
станом на 31.12.2018 у 14 об’єктах роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними
виробами ПАТ «Київхліб» та 45 об’єктах ТОВ «Саботін Трейд» відповідно до
інвестиційних договорів забезпечувалася реалізація хліба та хлібобулочних виробів,
які користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві, за визначеними цінами:
хліб «Український» вагою 0,95 кг – 5,25 грн, хліб «Пшеничний» вагою 0,65 кг –
4,05 грн, батон вагою 0,5 кг – 4,15 грн;
здійснювався щотижневий моніторинг рівня середніх цін на основні види
сільськогосподарської продукції, що реалізується на продовольчих ринках м. Києва.
Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця
За наявними даними офіційної статистики у січні–вересні 2018 року
підприємствами та організаціями міста Києва освоєно 116 400,7 млн грн капітальних
інвестицій (34,5% загальнодержавного обсягу).
Індекс капітальних інвестицій січні–вересні 2018 року зріс на 13,8 відсоткових
пункти та становив 135,2% до відповідного показника 2017 року (у січні–вересні
2017 року– 121,4% до відповідного показника 2016 року).
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у
розрахунку на одну особу становив 39 057,5 грн, що на 51,3% перевищує відповідний
показник попереднього року (25 808,3 грн).
Основну частку капітальних інвестицій спрямовано в матеріальні активи
(86,4% загального обсягу), зокрема у:
інженерні споруди – 25,7% загального обсягу освоєних капітальних інвестицій;
машини, обладнання та інвентар – 23,2%;
транспортні засоби – 14,7%;
нежитлові та житлові будівлі – 7,4% та 10,8% відповідно тощо.
Джерела фінансування капітальних інвестицій:
власні кошти підприємств та організацій – 77,9% загального обсягу освоєних
капітальних інвестицій;
кредити банків та інших позик – 9,6%;
кошти населення на будівництво житла – 3,6%;
кошти місцевих бюджетів – 3,3%,
кошти державного бюджету – 3,1%,
інші джерела фінансування – 2,2%,
кошти іноземних інвесторів – 0,3%.
Збільшення обсягів капітальних інвестицій у січні–вересні 2018 року порівняно
з січнем–вереснем 2017 року забезпечено підприємствами майже всіх видів
економічної діяльності (найбільше – підприємствами у сферах промисловості (13,8
млрд грн), інформації та телекомунікацій (на 9,2 млрд грн).
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Основним фактором зростання капітальних інвестицій у січні–вересні 2018 року
стало збільшення у 2,2 раза (або на 6,2 млрд грн ) порівняно з аналогічним періодом
2017 року обсягу кредитних ресурсів (банківських та інших позик) в активах
провідних компаній мобільного зв’язку на вітчизняному ринку для впровадження 4Gтехнологій (високошвидкісний мобільний Інтернет).
Станом на 01.10.2018 обсяг унесених в економіку міста Києва прямих іноземних
інвестицій (акціонерного капіталу) з початку інвестування становив 16 540,3 млн дол.
США (51,7% загального підсумку в державі).
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу)
становив 101,2% до обсягів на початок 2018 року (станом на 01.10.2017 – 103,7%).
Збільшення обсягів іноземного акціонерного капіталу в економіку столиці у
січні–вересні 2018 року відбулося за рахунок курсової різниці.
Станом на 01.10.2018 обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного
капіталу) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку
інвестування становив 5 725,6 дол. США, що на 2 367 дол. США або на 29,3% менше
відповідного показника станом на 01.10.2017 (8 092,6 дол. США).
Основним фактором зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення стало збільшення у 2,4
раза у січні–вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року обсягів
вилученого акціонерного капіталу нерезидентів (з 138,3 млн дол. США станом на
01.10.2017 до 329,1 млн дол. США станом на 01.10.2018).
З метою підвищення рівня інвестиційної привабливості, активізації
інвестиційної діяльності та успішної реалізації інвестиційних проектів, зокрема за
участі іноземних інвесторів, необхідно:
продовжити кроки з формування сприятливого інвестиційного клімату та
забезпечення стабільного бізнес-середовища;
забезпечити прозорість, «партнерські» відносини між державою та інвестором;
розвивати інвестиційний ринок та сприяти його інтеграції у світовий простір;
спростити дозвільні процедури;
запровадити податкові пільги або інші стимули у пріоритетних секторах
економіки.
За наявними даними офіційної статистики у м. Києві у січні–листопаді 2018
року експорт товарів становив 9 235,3 млн дол. США та порівняно із січнем–
листопадом 2017 року збільшився на 3,4%.
Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 3 362,1 млн дол. США
(36,4% загального обсягу експорту) та збільшився порівняно із січнем–листопадом
2017 року на 5,5%.
Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення у січні–листопаді
2018 року становив 3 139,1 дол. США і збільшився проти відповідного періоду
2017 року на 3% (у січні–листопаді 2017 року – 3 050,2 дол. США).
Збільшення експорту товарів на 3,4% порівняно з січнем–листопадом 2017 року
відбулося за рахунок збільшення експорту наступних товарних груп: недорогоцінні
метали та вироби з них – на 74,9% (5,4% загального обсягу), продукти хімічної та
пов’язаною з нею галузей промисловості – на 26,7% (4,3% загального обсягу),
продукти рослинного походження – на 2,6% (40,7% загального обсягу), готові харчові
продукти – на 4% (8,9% загального обсягу), мінеральні продукти – на 5,3% (3,2%
загального обсягу), полімерні матеріали – на 6,5% (1,2% загального обсягу).
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Зростання за майже всіма групами товарів свідчить про збільшення попиту на
світових ринках на українську продукцію.
Київською міською владою в рамках активізації роботи у напрямку залучення
інвестицій, зокрема іноземних та з метою збільшення обсягу товарообігу на
зовнішньому ринку у 2018 році:
прийнято рішення Київської міської ради від 22.02.2018 № 336/4400 «Про
прийняття за основу проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження
Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві», що передбачає
оптимізацію механізму залучення інвестицій. При повторному розгляді на
пленарному засіданні Київської міської ради проект рішення не набрав необхідної
кількості голосів. У зв’язку з цим розпочато процедуру повторного погодження в
установленому порядку проекту рішення КМР «Про затвердження Положення про
проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві», у рамках якої зазначений проект
рішення Київської міської ради оприлюднено на офіційному веб-порталі Київської
міської державної адміністрації https://kyivcity.gov.ua;
проведено Інвестиційний форум міста Києва, присвячений темі інновацій.
Форум об'єднав більше 500 учасників, серед яких представники міжнародних
фінансових організацій, експерти ІТ сектору, потенційні інвестори, представники
органів міської та державної влади. Спікерами форуму були, зокрема, представники
Естонської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Польща, Сполучених
Штатів Америки, Держави Ізраїль. Серед міських проектів, представлених на Форумі
– будівництво медичних та освітніх закладів, рекреаційного комплексу з центром
дозвілля для дітей та молоді тощо. Під час заходів форуму відбулася урочиста
церемонія нагородження переможців конкурсу «Столичний стандарт якості» у
2018 році (27.11.2018);
продовжено роботу щодо забезпечення функціонування системи «єдине вікно»
для реалізації інвестиційних проектів, яка забезпечує:
- налагодження процесу безпосередньої роботи інвестора з проектним
менеджером, що закріплюється за кожним окремим проектом, та сприяє інвестору у
вирішенні усіх бюрократичних питань;
- виключення можливості безпосереднього впливу посадових осіб на роботу
проектних менеджерів та корупційного тиску на інвестора;
проведено 11 засідань постійно діючої конкурсної комісії по залученню
інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів
житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженернотранспортної інфраструктури м. Києва, за результатами яких:
- включено 11 пропозицій до переліку об’єктів, які потребують залучення
інвестицій;
- укладено 30 інвестиційних договорів на загальну суму інвестицій понад
670 млн грн щодо реалізації проектів у соціальній (будівництво закладів освіти),
транспортній (облаштування зупинок громадського транспорту), рекреаційній
(облаштування мотузкового парку) та спортивній (облаштування парку з об’єктами
спортивної інфраструктури) сферах;
- підписано 11 додаткових угод (зокрема акт про виконання інвестиційного
договору) в рамках забезпечення супроводу та моніторингу виконання інвестиційних
договорів;
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залучено кошти до спеціального фонду бюджету міста Києва (відповідно до
умов укладених інвестиційних договорів) на суму 24,7 млн грн (247% завдання на
2018 рік);
випущено 45 розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) з питань інвестиційної та
зовнішньоекономічної діяльності;
проводилася робота щодо застосування механізму державно-приватного
партнерства до реалізації інвестиційних проектів м. Києва, у рамках якої підписано
Меморандум про взаємодію та співробітництво між Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України та Київською міською державною адміністрацією з
питань державно-приватного партнерства (03.03.2018 № 4);
визначено 22 підприємства м. Києва переможцями щорічного конкурсу «Кращий
експортер року» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році;
проводилися заходи щодо покращення позитивного інвестиційного та
зовнішньоекономічного іміджу столиці України. Зокрема, взято участь у:
- Міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ – 2018» (м. Канни, Франція,
13.03–16.03.2018), у рамках якої на відкритті стенду Києва презентовано буклети
«Invest Іn Kyiv». Під час роботи київського стенду проведено понад 60 ділових
зустрічей та переговорів з учасниками виставки, представниками бізнесу. Київ
увійшов у трійку лідерів та отримав нагороду в номінації «Найкращі європейські
міста майбутнього з точки зору рентабельності» за результатами конкурсу видання
Foreign Direct Investment Magazine «Європейські міста і регіони майбутнього
2018/2019». Також столицю відзначено у десятці найкращих європейських міст
майбутнього за стратегією залучення прямих іноземних інвестицій;
- Міжнародному форумі «Huaway Ukraine Enterprise Day 2018» (17.04.2018,
м. Київ);
- Міжнародному форумі ЄЕК ООН з державно-приватного партнерства
(07.05–09.05.2018, м. Женева, Швейцарська Конфедерація);
- Міжнародній конференції «Впровадження державно-приватних партнерств,
спрямованих на потреби людей: кращі міжнародні практики та рекомендації для
України і країн-сусідів» (05.06–06.06.2018, м. Київ);
- Міжнародній конференції високого рівня «GlobalSilkRoad 2018» (01.07–
04.07.2018, м. Астана, Республіка Казахстан);
- Українсько-китайському економічному форумі: Перспективи співпраці
в рамках ініціативи «Один пояс – один шлях» (04.07.2018, м. Київ);
- Міжнародній конференції «Інфраструктурні Проекти ДПП у Східній Європі,
на Кавказі та у Центральній Азії» (14.09.2018, м. Київ);
- Міжнародному економічному форумі «Таврійські горизонти» (21.09.2018,
м. Київ);
- Бізнес-конференції Українського тижня у Лондоні (08.10–11.10.2018,
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії);
організовано та проведено спільно з Німецьким товариством міжнародного
співробітництва GIZ навчальний семінар за темою: «Механізми стимулювання
іноземних інвестицій містами та муніципалітетами» у напрямку міжнародної
технічної допомоги (23.04.2018);
забезпечено проведення 05.06–06.06.2018 спільно з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України міжнародної конференції за темою: «Впровадження
державно-приватних партнерств, спрямованих на потреби людей: кращі міжнародні
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практики та рекомендації для України і країн-сусідів», в якій взяло участь майже
200 осіб (представники міжнародних організацій, центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування України, іноземних держав та
інвесторів, зокрема у сферах охорони здоров’я, транспорту, інформаційних
технологій та житлово-комунальної інфраструктури);
проведено презентацію «Kyiv-city of opportunities» у рамках зустрічі у Київській
Торгово-промисловій палаті з офіційною та бізнес-делегацією Словенії (18.09.2018,
м. Київ);
оформлено
57
разових
(індивідуальних)
ліцензій
суб’єктам
зовнішньоекономічної діяльності;
забезпечено наповнення сторінок та редагування розділів веб-порталу
«InvestІnKyiv», на якому на кінець 2018 року розміщено інформацію щодо
74 інвестиційних проектів, зокрема проектів у сферах нерухомості, освіти, медицини,
спорту та відпочинку, енергетики, транспорту та зв’язку, утилізації, соціальній сфері
тощо. Опубліковано новини у сфері інвестиційної та зовнішньоекономічної
діяльності на сторінці Департаменту економіки та інвестицій http://dei.kievcity.gov.ua,
Facebook. Також на веб-ресурсі «InvestІnKyiv» розміщено анкети з функцією
зворотного зв’язку для можливості отримання пропозицій по вдосконаленню
інвестиційного процесу та збору інвестиційних пропозицій від потенційних
іноземних та вітчизняних інвесторів тощо.
Фінансова самодостатність
Темп зростання загального фонду доходів бюджету міста Києва станом на
01.01.2019 (без врахування субвенцій з державного бюджету) до відповідного періоду
попереднього року дорівнював 123,3%.
Зростання на 6 975,9 млн грн порівняно з відповідним періодом попереднього
року відбулося за рахунок збільшення надходжень від:
податку на доходи фізичних осіб (на 27,1%) та податку на нерухоме майно
(на 41,6%), переважно внаслідок зростання мінімальної заробітної плати;
сплати єдиного податку через збільшення ставок для платників єдиного податку
І та ІІ групи з початку 2018 року (на 132,7%);
плати за надання адміністративних послуг (на 110,8%).
Доходи бюджету міста Києва (без трансфертів) у розрахунках на одну особу
населення станом на 01.01.2019 дорівнювали 12 531 грн.
Станом на 01.01.2019 темп зростання податкового боргу за грошовими
зобов’язаннями платників податків без урахування податкового боргу платників
податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято
рішення (постанову) про зупинення провадження у справі, становив 113,4%, що на
302,6 млн грн більше порівняно з початком року.
Збільшення податкового боргу відбулося за:
податком на доходи фізичних осіб, що обліковуються підприємствами, борг яких
виник від несплати донарахувань за результатами контрольно-перевірочної роботи;
платою за землю.
Найбільші суми боргу до бюджету м. Києва з податку на доходи фізичних осіб
обліковуються за Дочірнім підприємством «Союз буд» (5 930 тис. грн), ДП
«Об’єднання спортивно-господарських споруд» (1 009,8 тис. грн), КП «Житлосервіс
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«Куренівка» (949,3 тис. грн), Управлінням механізації ПАТ «Мостобуд» (775,9 тис.
грн), Містобудівельним загоном № 2 ПАТ «Мостобуд» (760,1 тис. грн), ТОВ «ФК
«Імперіал» (611 тис. грн), ТОВ «Євротек» (506,5 тис. грн).
Зростання на 132,3 млн грн порівняно з початком 2018 року податкового боргу із
плати за землю зумовлено несплатою підприємствами податкових зобов’язань за
актами документальних перевірок, а також за рахунок самостійно нарахованих, але
своєчасно несплачених платниками податків зобов’язань.
Найбільшу заборгованість із плати за землю станом на 01.01.2019 мали
підприємства:
АТ «Перший Київський машинобудівний завод» – 169 185,6 тис. грн;
ПАТ «Завод «Маяк» – 36 666,9 тис грн;
ПРАТ «АТЕК» – 34 723,2 тис. грн;
ПАТ «Туристичний комплекс «Пролісок» – 33 760 тис. грн;
ДП «Завод «Арсенал» – 31 967,1 тис. грн;
АТ «КБ «Експобанк» – 16 929,7 тис. грн;
ТОВ «Світ плюс» – 12 712,5 тис. грн;
ПРАТ «Київпорядкомплект» – 11 626,9 тис. грн;
ДП «НДІ «Оріон» – 11 063,4 тис. грн;
ПАТ «Київпорт» –10 941,6 тис. грн;
НК Екпоцентр України» – 10 689,5 тис. грн.
Для покращення ситуації з наповнення бюджету та скорочення податкового
боргу до бюджету м. Києва у 2018 році:
районними в місті Києві державними адміністраціями щомісячно проводилися
засідання комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податкових та
інших надходжень до бюджетів усіх рівнів;
заслухано на засіданнях міської та районних робочих груп з питань легалізації
виплати заробітної плати і зайнятості в м. Києві керівників 1 323 підприємств, за
результатами підвищено рівень заробітної плати найманим працівникам
на 1 216 підприємствах, додатково надійшло до бюджету податку на доходи фізичних
осіб 9,8 млн грн;
проводилася фахівцями Головного управління Державної фіскальної служби у
м. Києві у телефонному режимі роз’яснювальна робота з керівниками понад 27,2 тис.
підприємств та направлялися листи-повідомлення про відповідальність за невиплату
заробітної плати. За рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи
підвищили рівень виплати заробітної плати майже 26,4 тис. підприємств, надійшло
додатково до бюджету 82,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб;
проведено 16 перевірок підрозділами Головного управління Державної
фіскальної служби у м. Києві, з яких у 70 суб’єктів господарювання встановлено
порушення чинного законодавства; за результатами додатково нараховано 29,7 млн
грн податку на доходи фізичних осіб;
залучено до оподаткування 227 неоформлених найманих працівників, які
отримували заробітну плату в «конвертах», виплачена сума доходу таким найманим
працівникам становить 1,6 млн грн.
Робота, яка проводиться фіскальними службами міста та органами виконавчої
влади, направлена на легалізацію оплати праці, підвищення рівня виплати заробітної
плати найманим працівникам та проведення заходів на подолання негативних
тенденцій зростання податкового боргу.
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За результатами вжитих заходів у 2018 році забезпечено надходжень в рахунок
погашення податкового боргу до бюджету м. Києва у сумі 282 307,1 тис. грн, що
на 47 866,5 тис. грн або на 20,4% більше ніж у 2017 році.
Ефективність ринку праці
У 2018 році місто Київ займало провідні позиції у сфері зайнятості серед інших
регіонів України.
За наявними даними офіційної статистики рівень зайнятості населення у віці
15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) у січні–вересні 2018
року у м. Києві дорівнював 62,7% до населення відповідної вікової групи (найвищий
серед регіонів країни, по Україні – 57,2%). Порівняно з відповідним періодом 2017
року відбулося збільшення показника на 0,7 відсоткових пункти.
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної
організації праці) становив 6% до економічно активного населення відповідної
вікової групи (найнижчий показник після Харківської області, по Україні – 8,6%).
Порівняно з січнем–вереснем 2017 року відбулося зменшення рівня безробіття
населення на 0,7 відсоткових пункти.
У середньому у січні–вересні 2018 року порівняно з відповідним періодом
минулого року в місті Києві на 15,7 тис. осіб зменшилася чисельність безробітних
(за методологією Міжнародної організації праці) та становила 87,8 тис.
Загалом, за наявною інформацією Київського міського центру зайнятості про
ситуацію на столичному ринку праці, середньооблікова кількість штатних
працівників у м. Києві у листопаді 2018 року становила 1 148,8 тис. осіб та порівняно
з відповідним періодом 2017 року збільшилася на 42,4 тис. осіб.
Упродовж 2018 року роботодавцями проінформовано міську службу зайнятості
про заплановане масове вивільнення 11 тис. працівників (у 2017 році – 18,2 тис.). Як
наслідок, намітилася тенденція зменшення кількості шукачів роботи, які звертаються
до столичної служби зайнятості. У 2018 році отримували послуги служби зайнятості
28,3 тис. безробітних (порівняно з попереднім роком їх чисельність зменшилася
на 8,6%).
Негативно на стан столичного ринку праці вплинули наступні фактори:
основні:
- низька інвестиційна привабливість країни;
- збільшення масштабів зовнішньої трудової міграції у державі;
- триваючий військовий конфлікт на сході країни;
другорядні:
- наплив внутрішніх трудових мігрантів до столиці;
- невідповідність професійно-кваліфікаційного складу безробітних, які
перебувають на обліку, заявленим роботодавцями вакансіям (вільним робочим
місцям, зокрема за рівнем заробітної плати). На обліку стабільно високою є частка
безробітних з вищою освітою (88%). Одночасно, серед вакансій столичної служби
зайнятості понад 60% вільних робочих місць для кваліфікованих робітників,
працівників сфери обслуговування та торгівлі, найпростіших професій.
У сфері зайнятості населення у 2018 році приділялася увага стимулюванню
роботодавців до створення нових робочих місць та збереження існуючих, зокрема
шляхом надання роботодавцям компенсації єдиного соціального внеску, допомоги по
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частковому безробіттю, організації громадських та інших робіт тимчасового
характеру тощо.
З метою забезпечення стабільної ситуації на столичному ринку праці була
затверджена Програма зайнятості населення м. Києва на 2018–2020 роки (рішення
Київської міської ради від 02.10.2018 № 1549/5613).
У 2018 році проведено 4 засідання Координаційного комітету сприяння
зайнятості населення з розгляду питань щодо стану виконання у 2017 році Програми
зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року; сприяння зайнятості громадян,
які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на
ринку праці; сприяння зайнятості осіб з інвалідністю шляхом посилення взаємодії
між соціальними партнерами, які опікуються питанням працевлаштування таких осіб;
організації зайнятості молоді у м. Києві; реалізації підпрограми «Професійнотехнічна освіта» міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018
роки»; збереження існуючих робочих місць та створення додаткового попиту на
робочу силу, зокрема шляхом створення нових робочих місць за рахунок реалізації
інвестиційних та інфраструктурних проектів; про розгляд пропозицій до Переліку
видів громадських робіт на 2019 рік та Переліку підприємств, організацій та установ
м. Києва, за участю яких планується організація громадських робіт у 2019 році тощо.
Київською міською державною адміністрацією проводився постійний
моніторинг у сфері зайнятості населення.
За результатами діяльності у сфері зайнятості у м. Києві у 2018 році:
кількість безробітних на кінець 2018 року порівняно з 2017 роком скоротилася
на 6,3% та становила 8,6 тис. осіб;
працевлаштовано за направленням служби зайнятості понад 15,6 тис. осіб, які
звернулися по допомогу, з них – 10,2 тис. безробітних. Питома вага
працевлаштованих у загальній кількості зареєстрованих безробітних становила
36,1% (зокрема 12,4% становила молодь до 35 років);
проходило професійне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації за
професіями, які користуються попитом на ринку праці, майже 1,4 тис. безробітних
осіб;
проводилася робота, спрямована на розвиток підприємництва та самозайнятості
населення, стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та
збереження існуючих, зокрема: 181 особу працевлаштовано на нові робочі місця
шляхом компенсації роботодавцям єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, 121 особа отримала одноразову виплату допомоги по
безробіттю для організації підприємницької діяльності, взяло участь у громадських
роботах та інших роботах тимчасового характеру – 4 тис. безробітних осіб;
видано 58 особам ваучери на підвищення конкурентоспроможності на ринку
праці (Законом України «Про зайнятість населення» передбачено можливість
отримання ваучера на перепідготовку або підвищення кваліфікації людям, які досягли
45 років та мають 15-річний стаж, за професіями та спеціальностями для
пріоритетних видів економічної діяльності);
кількість роботодавців, які співпрацювали з районними філіями служби
зайнятості м. Києва, зросла порівняно з 2017 роком на 3,8 тис. та становила 16,2 тис.
одиниць; кількість вакансій у базі даних столичної служби зайнятості збільшилася
на 11% до 70,7 тис. одиниць;
на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) на початок 2019 року
претендувало 11 осіб. Одночасно, відчувалася нестача вакансій для службовців (у

141

середньому на одну вакансію претендувало три службовця, а серед тих, хто займав
керівні посади – 7 осіб);
отримало профорієнтаційні послуги 111,1 тис. громадян, зокрема особи, які
навчаються у навчальних закладах різних типів, військовослужбовці, які брали участь
у антитерористичній операції, внутрішньо переміщені особи та особи, попереджені
про вивільнення;
введено в експлуатацію та забезпечено функціонування нового веб-сайту
«Єдине соціальне середовище зайнятості», основними перевагами якого є зручний та
швидкий пошук вакансій і резюме по всій Україні, електронні кабінети для клієнтів
служби зайнятості, можливість подання роботодавцями звітності в режимі онлайн,
розширення можливостей самообслуговування громадян шляхом доступу до
«Електронної черги», аналітичної та статистичної інформації про ринок праці та
діяльність служби зайнятості, можливість пройти профорієнтаційне тестування для
визначення своїх здібностей до того чи іншого виду професійної діяльності;
діяла онлайн-платформа державної служби зайнятості з професійної орієнтації
та розвитку кар'єри, яку створено з метою безкоштовного надання послуг з
профорієнтації у дистанційному режимі. На базі цієї платформи у звітному році
розпочала роботу веб-базована платформа для он-лайн профорієнтаційного
консультування «Моя професія: консультаційна мережа», мета якої – надання послуг з
профорієнтації у дистанційному режимі як старшокласникам, так і дорослим, що
бажають змінити професію;
продовжувалася робота щодо посилення сервісної спрямованості надання
соціальних послуг, у рамках якої за підходом кейс-менеджмент районними філіями
служби зайнятості м. Києва укладено угоди про співпрацю з соціальними партнерами
щодо здійснення узгодженої спільної діяльності з питань надання соціальних послуг
вразливим на ринку праці категоріям населення з метою їх працевлаштування та
підтримки на робочому місці.
За наявними даними Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві
у січні–листопаді 2018 року створено 78 419 робочих місць (у січні–листопаді 2017
року – 87 891 робоче місце).
Проблемним питанням залишається створення сприятливих умов для сталого
розвитку підприємств та підтримка підприємництва (зокрема процес компенсації
роботодавцям єдиного соціального внеску).
За наявними даними офіційної статистики індекс реальної заробітної плати по
м. Києву у січні–листопаді 2018 року порівняно з відповідним періодом попереднього
року становив 110,4% (у січні – листопаді 2017 року – 111,3%).
Основними факторами впливу, що стримують зростання індексу реальної
заробітної плати стали:
зростання у листопаді 2018 року індексу споживчих цін по відношенню до
грудня попереднього року (листопад 2018 року – 108,6%);
сповільнення темпу зростання середньомісячної заробітної плати по
відношенню до відповідного періоду попереднього року (січень–листопад 2018 року
– 122,1%; січень–листопад 2017 року – 128,9%).
З метою зростання реальної заробітної плати у м. Києві:
здійснювався постійний контроль та проводився аналіз ситуацій щодо
своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці на
підприємствах, в установах та організаціях міста, які у звітності до органів
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статистики, органів Державної фіскальної служби та органів Пенсійного фонду
України надали інформацію про нарахування заробітної плати працівникам у межах
мінімального розміру, встановленого чинним законодавством;
вживалися заходи щодо стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку.
За наявними даними офіційної статистики заборгованість із виплати заробітної
плати станом на 01.12.2018 збільшилася порівняно з початком 2018 року на 64,9% і
становила 161,6 млн грн, з якої 104,9 млн грн або 64,9% припадало на державні
підприємства.
Причини зростання заборгованості із виплати заробітної плати у січні–листопаді
2018 року:
збільшення обсягу боргу на підприємствах державного сектору економіки по
відношенню до початку 2018 року на 94,6% або на 51 млн грн;
значна заборгованість в установах фінансової сфери (6 банків, які перебувають у
стадії ліквідації) – 17,9 млн грн.
У листопаді 2018 року сума заборгованості із виплати заробітної плати
становила 1% до фонду оплати праці за цей місяць (у листопаді 2017 року – 0,7%).
Київська міська влада у межах компетенції та наданих повноважень прикладає
максимум зусиль щодо погашення заборгованості із заробітної плати на
підприємствах міста у найкоротші терміни та недопущення її виникнення у
подальшому.
З керівниками підприємств-боржників проводиться відповідна робота щодо
скорочення непродуктивних витрат та оптимізації структури підприємств; активізації
проведення претензійно-позовної роботи з дебіторами; складання графіків погашення
заборгованості із заробітної плати в найкоротші терміни, з урахуванням фінансових
можливостей підприємств та забезпечення їх виконання, з урахуванням Плану
невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 517-р.
Питання стану погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах
міста постійно розглядається на засіданнях міської та районних в місті Києві
тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
У 2018 році:
проведено 106 засідань таких комісій, на яких заслухано 364 керівника
підприємств-боржників із виплати заробітної плати, зі сплати єдиного соціального
внеску та платежів до Пенсійного фонду України (зокрема 236 боржників із виплати
заробітної плати) та всіх їх попереджено про відповідальність за порушення
законодавства про працю та оплату праці;
надіслано 126 листів-звернень (подань) до власників або уповноважених ними
органів по 184 підприємствах-боржниках щодо сприяння у прискоренні погашення
заборгованості із заробітної плати та недопущення її виникнення у подальшому;
проаналізовано ситуацію на 315 підприємствах-боржниках із виплати заробітної
плати, зі сплати єдиного соціального внеску та платежів до Пенсійного фонду
України (зокрема із виплати заробітної плати – на 150), інформацію про які передано
до контролюючих та правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів
реагування до посадових осіб підприємств за порушення законодавства про працю та
оплату праці; керівникам підприємств надано 800 рекомендацій щодо усунення
виявлених порушень законодавства та недопущення їх у подальшому.
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Всього ж, завдяки вжитим спільним заходам протягом 2018 року
підприємствами-боржниками міста виплачено 143,1 млн грн заборгованої заробітної
плати.
Розвиток інфраструктури
За наявними даними офіційної статистики у січні–вересні 2018 року темп
зменшення обсягу прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) у м. Києві
становив 59,2% до відповідного показника 2017 року (у січні–вересні 2017 року –
157%). Прийнято в експлуатацію житла (нове будівництво) 616,2 тис. кв. м загальної
площі (11,8% загальнодержавного обсягу).
За замовленням Київської міської державної адміністрації за рахунок залучених
коштів:
Прийнято в експлуатацію житла у м. Києві за замовленням
Київської міської державної адміністрації (за рахунок
залучених коштів:
Період

Січень-вересень
2017 року
Січень-вересень
2018 року

Обсяг, тис. кв м

% до загального
обсягу по м. Києву

% до відповідного
періоду
попереднього року

142,9

13,1

90,6

27,5

4,5

19,2

Негативна динаміка будівельної діяльності у житловому будівництві намітилася
через значну пропозицію новозбудованого житла за останні роки в умовах низької
купівельної спроможності населення через відсутність ефективних іпотечних
програм.
У січні–вересні 2018 року обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку
на 10 тис. осіб населення у м. Києві становив 2 133 кв. метрів загальної площі (у
січні–вересні 2017 року – 3 623,1 кв. метрів (обраховано по житлових будівлях нового
будівництва)).
Розподіл загальної площі прийнятих в експлуатацію житлових будівель (нове
будівництво) за їх видами склався наступним чином: будинки одноквартирні –
5,6% загального обсягу, будинки з двома та більше квартирами – 94,4%. Прийняття в
експлуатацію гуртожитків у січні–вересні 2018 року не було.
Разом з тим, у переліку об’єктів будівництва (реконструкції), які передбачалося
фінансувати у 2018 році за рахунок бюджетних коштів у складі Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, Департаменту
будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на будівництво житла були передбачені
асигнування з бюджету м. Києва у сумі 271,5 млн грн, зокрема:
136,4 млн грн на будівництво (придбання) житла для пільгових категорій
населення;
76,8 млн грн на будівництво (придбання) житла для дiтей-сирiт, дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування та осiб з їх числа;
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8,3 млн грн на придбання житла для мешканців житлового будинку № 70, корпус
2 на проспекті Голосіївському у Голосіївському районі міста Києва, постраждалих
внаслідок надзвичайної ситуації, що виникла у цьому будинку;
50 млн грн на будівництво житлових будинків з об’єктами соціальнокультурного призначення у пров. Моторному, 3-А, 4, 6, 8 у Голосіївському районі
м. Києва (черга І п. к.) для учасників АТО та інвалідів війни ІІІ групи з числа
учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов.
Одночасно, Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) на реконструкцію
гуртожитку для медичних працівників на вул. Польова, 6 у Солом’янському районі
м. Києва у 2018 році були передбачені асигнування з бюджету міста Києва у сумі 20,3
млн грн.
Обсяги освоєних коштів за цими заходами:
Освоєно коштів бюджету
міста Києва
Період
Обсяг,
тис. грн

% до
відповідного
періоду
попереднього
року*

Придбано житла в місті Києві за рахунок
бюджетних коштів (за замовленням
Київської міської державної
адміністрації)
Обсяг,
тис. кв. м

Кількість
квартир,
шт.

% до
відповідного
періоду
попереднього
року

Січеньу 5 разів
у 5 разів
вересень
10 501,8
0,5
10
менше
менше*
2017 року
Січеньбільше ніж
більше ніж
вересень
215 340,1
10,3
197
у 20 разів
у 19 разів
2018 року
*Будівництво житлових будинків за рахунок коштів бюджету міста Києва
програмами на 2015-2017 роки передбачено не було
З метою збільшення обсягів прийнятого в експлуатацію житла міською владою
здійснювалися заходи щодо залучення інвесторів на будівництво небюджетних
об’єктів, у рамках яких у 2018 році за замовленням підпорядкованих комунальних
підприємств:
КП «Житлоінвестбуд-УКБ»:
- введено в експлуатацію два житлові будинки на 663 квартири на
вул. С. Крушельницької, буд. 4 (281 квартира) та на вул. Ілліча, 17 (382 квартири);
- продовжувалися роботи з будівництва житлових будинків, фінансування
яких здійснюється за рахунок залучених коштів (на вул. С. Крушельницької,
вул. Милославській,
вул. С. Сагайдака,
101,
діл. 30
та
діл. 22-25,
у
пров. Платонівському, мікрорайоні Соцмістечко (буд. 1, 2 на ділянці 11) та у
пров. Моторному (буд. 1, 2);
КП «Спецжитлофонд»:
- продовжувалися роботи з будівництва житлових будинків першої черги на

145

вул. Качалова, 40, роботи з реконструкції будинку на вул. Дмитрівській, 60/19, роботи
з будівництва житлового будинку на просп. 40-річчя Жовтня, 74-А, фінансування
яких здійснюється за рахунок залучених коштів;
- розпочато оформлення документів на отримання сертифікату відповідності
закінченого будівництвом об’єкта на житловий будинок на вул. Теремківській, 3.
Відновлювальна енергетика та енергоефективність
Станом на 04.01.2019 у м. Києві кількість будинків, які мали централізоване
опалення становила 10 751 одиницю (без врахування гуртожитків), з них мали
технічну можливість обладнання теплолічильниками – 10 461 од. Фактично оснащено
засобами обліку 10 172 одиниці.
Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими
приладами обліку теплової енергії становила 97,24% до загальної кількості
багатоквартирних будинків, які мають технічну можливість обладнання
теплолічильниками та підлягають оснащенню.
Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в
м. Києві, відсотків до загальної потужності котелень м. Києва
Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листами
від 13.01.2016 № 058/5/3-270 та від 11.01.2017 № 058/5/3-240 направлено звернення
до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
стосовно розгляду можливості не враховувати пункт щодо частки сумарної
потужності котелень на альтернативних видах палива при оцінюванні показників
соціально-економічного розвитку міста Києва зважаючи на те, що система
централізованого теплопостачання у столиці є найбільшою в Україні та у зв’язку зі
щільною забудовою не має значних можливостей щодо диверсифікації джерел енергії
і переведення ТЕЦ та великої кількості котелень на альтернативні види палива.
Оцінювання міста Києва, зокрема в частині порівняння столиці та областей, до
складу яких входять не тільки великі міста, а й невеликі містечка, селища тощо, в
яких більш доцільне впровадження альтернативних джерел енергії, на нашу думку є
некоректним.
Враховуючи зазначене, Департаментом економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листом
від 28.03.2018 № 050/04-2144) надіслано Міністерству регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України пропозицію вважати
показник «Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в м.
Києві, відсотків до загальної потужності котелень м. Києва» інформаційним та не
використовувати під час розрахунку рейтингової оцінки за напрямом «Відновлювана
енергетика та енергоефективність».
У 2018 році у м. Києві частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в
рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за
рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з бюджету
м. Києва) становила 1,97% до загальної кількості домогосподарств м. Києва.
У звітному періоді механізми підтримки (стимулювання) заходів з
енергоефективності у житловому секторі м. Києва поширювалися на житлові
будинки, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, а
також на кооперативні будинки.
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За уточненими даними Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) станом на 29.12.2018 загальна кількість діючих об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків становила 1 334 одиниці, житловобудівельних кооперативів – 898 одиниць.
У 2018 році 44 ОСББ, які скористалося «теплими» кредитами на реалізацію у
своїх багатоквартирних будинках енергоефективних заходів та оснащення
енергоощадним устаткуванням в уповноважених банківських установах, отримали
відповідно до Міської програми відшкодування 9 972,8 тис. грн.
З метою реалізації державної політики щодо енергозбереження та підвищення
рівня енергоефективності у житловій сфері міста Києва у 2018 році:
продовжувалося співробітництво між Департаментом житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та уповноваженими банківськими установами, залученими
Урядом до Державної програми фінансової підтримки населення, щодо впровадження
енергофективних заходів у житловому секторі (ПАТ «АБ «Укргазбанк»,
ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»);
проводилися інформаційно-роз’яснювальна робота щодо популяризації
державних програм підтримки організованих власників на впровадження
енергоефективних заходів у житлових багатоквартирних будинках та пропагування
механізмів їх реалізації, у рамках якої:
забезпечено розміщення на офіційних веб-сторінках Департаменту житловокомунальної інфраструктури та районних в місті Києві державних адміністрацій
відповідних інформаційних матеріалів;
проводилися зустрічі з населенням, представниками ОСББ та ЖБК на базі
районних в м. Києві державних адміністрацій з метою доведення інформації про
напрацьовані механізми співфінансування енергоефективних заходів у житловому
секторі м. Києва.
Частка бюджетних установ м. Києва, з якими у 2018 році укладено
енергосервісні договори, становила 5,2% до загальної кількості бюджетних установ
м. Києва.
З метою запровадження у місті Києві енергоефективних заходів через механізм
енергосервісних договорів, який передбачений Законом України «Про запровадження
нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів
підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»,
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 29.05.2018 № 909 затверджено базові рівні споживання
теплової енергії на об’єктах енергосервісу, які перебувають у комунальній власності
територіальної громади м. Києва (90 об’єктів).
Прийнято рішення Київської міської ради від 17.04.2018 № 481/4545 «Про
затвердження істотних умов енергосервісних договорів».
Загалом, у 2018 році закладами, які належать до комунальної власності
територіальної громади м. Києва, укладено 81 енергосервісний договір та залучено
майже 12,2 млн грн інвестицій.
5. Пропозиції міста Києва щодо вдосконалення законодавства і практики
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його реалізації, системи державного управління наведено у додатку 8 до звіту.

Додаток 1 до звіту
Перелік розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), скасованих за рішенням суду, Президентом України
у 2018 році

№
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Назва розпорядження (номер та дата)
2
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 21.02.2017
№ 208 «Про відмову в продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 26.01.2017
№ 68 «Про відмову у продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 31.08.2016
№ 778 «Про відмову у наданні дозволів на
розміщення зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 05.08.2016
№ 653 «Про відмову у наданні дозволів на
розміщення зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 31.08.2016
року № 778 «Про відмову у наданні
дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23.12.2016
№ 1326 «Про відмову у продовженні
строку дії дозволів на розміщення
зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської

Скасовано
за рішенням
Президентом
суду (номер та
України
дата
(номер та дата
документа)
документа)
3
4
826/4540/17
08.05.2018

826/7239/17
13.12.2018

-

826/4071/17
11.04.2018

-

826/14538/16
20.09.2018

-

826/16703/16
03.12.2018

-

826/14678/17
11.01.2018

-

2

1

7.

8.

9.

10.

11.

2
державної адміністрації) від 23.12.2016
№ 1327 «Про відмову у продовженні
строку дії дозволів на розміщення
зовнішньої реклами» в частині
розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23.12.2016
№ 1328 «Про відмову у продовженні
строку дії дозволів на розміщення
зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 02.02.2017
№ 140 «Про відмову у продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)я від 07.03.2017
№ 252 «Про відмову в продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 15.07.2016
№ 548 «Про відмову у наданні дозволів на
розміщення зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23.12.2016
№ 1324 «Про відмову в продовженні строку
дії дозволу на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 15.07.2016
№ 548 «Про відмову у наданні дозволів на
розміщення зовнішньої реклами» в частині
розпорядження від 15.07.2016. №551 «Про
відмову у наданні дозволів на розміщення
зовнішньої реклами» в частині
розпорядження від 15.07.2016 №554 «Про
відмову у наданні дозволів на розміщення
зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 17.07.2017

Продовження додатка 1
до звіту
3

4

826/4401/17
16.01.2018

-

826/13576/16
31.01.2018

-

826/2245/17
31.01.2018

-

826/14352/17
05.02.2018

-

826/10866/17
08.02.2018

-

3

1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2
№ 862 «Про відмову в продовженні строку
дії дозволу на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 21.02.2017
№ 208 «Про відмову в продовженні строку
дії дозволу на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 14.02.2017 р.
№ 173 «Про відмову у продовженні строку
дії дозволів» в частині;
розпорядження від 07.03.2017 р. № 252
«Про відмову у продовженні строку дії
дозволів» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 21.02.2017
№ 209 «Про скасування дозволів на
розміщення зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 26.01.2017
№ 69 «Про відмову у продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.04.2017
№ 445 «Про відмову в продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30.01.2017
№ 75 «Про скасування дозволів на
розміщення зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.04.2017
№ 445 «Про відмову у продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської

Продовження додатка 1
до звіту
3

4

826/4524/17
15.02.2018

-

826/5113/17
16.02.2018

-

826/7146/17
22.02.2018

-

826/3181/17
22.02.2018

-

826/6682/17
26.02.2018

-

826/7145/17
26.02.2018

-

826/6679/17
26.02.2018

-

826/10578/17
27.02.2018

-

4

1

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

2
державної адміністрації) від 17.07.2017
№ 863 «Про відмову у продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 17.07.2017
№ 862 «Про відмову у продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 03.10.2016
№ 945 «Про відмову в продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30.11.2016
№ 1204 «Про відмову в продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 15.07.2016
№ 554 «Про відмову у видачі дозволів на
розміщення зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 03.10.2016
№ 945 «Про відмову у продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30.11.2016
№ 1204 «Про відмову у продовженні
строку дії дозволів на розміщення
зовнішньої реклами
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 26.01.2017
№ 68 «Про відмову у продовженні строку
дії дозволів на розміщення РЗ»

Продовження додатка 1
до звіту
3

4

826/10577/17
28.02.2018

-

826/1817/17
05.03.2018

-

826/11/17
05.03.2018

-

826/13571/16
14.03.2018

-

826/1814/17
14.03.2018

-

826/5/17
14.03.2018

-

826/3184/17
14.03.2018

-
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1
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

2
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 21.11.2017
№ 1463 «Про відмову у продовженні
строку дії дозволів на розміщення
зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30.01.2017
№ 75 «Про скасування дозволів на
розміщення зовнішньої реклами в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 15.07.2016
№ 547 «Про відмову у наданні дозволів на
розміщення зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 15.07.2016
№ 554 «Про відмову у наданні дозволів на
розміщення зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23.12.2016
№ 1327 «Про відмову у продовженні
строку дії дозволів на розміщення
зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 22.02.2017
№ 212 «Про відмову у продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 15.07.2016
№ 551 «Про відмову у видачі дозволів на
розміщення РЗ» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 17.07.2017
№ 862 «Про відмову у продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)від 26.09.2016

Продовження додатка 1
до звіту
3
826/14329/17
17.04.2018

4
-

826/9230/17
20.04.2018

-

826/15152/16
26.04.2018

-

826/15149/16
26.04.2018

-

826/7183/17
31.05.2018

-

826/7185/17
31.05.2018

-

826/13572/16
07.06.2018

-

826/12114/17
23.06.2018

-

826/20016/16
26.07.2018

-
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1

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

2
№ 922 «Про відмову у продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 26.01.2017
№ 68 «Про відмову в продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 26.01.2017
№ 69 «Про відмову в продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30.01.2017
№ 90 «Про відмову в продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 26.01.2017
№ 62 «Про відмову в продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 26.01.2017
№ 68 «Про відмову в продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами»
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 06.10.2016
№ 959 «Про відмову в наданні дозволів на
розміщення зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 06.10.2016
№ 960 «Про відмову в наданні дозволів на
розміщення зовнішньої реклами»
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 09.10.2017
№ 1253 «Про відмову в подовженні строку

Продовження додатка 1
до звіту
3

4

826/3185/17
30.07.2018

-

826/3182/17
30.07.2018

-

826/3390/17
30.07.2018

-

826/2924/17
30.07.2018

-

826/3186/17
30.07.2018

-

826/2938/17
30.07.2018

-

826/15947/17
31.07.2018

-
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1
43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

2
дії дозволу на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 17.07.2017
№ 859 «Про відмову в продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами»
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30.01.2017
№ 75 «Про скасування дозволів на
розміщення зовнішньої реклами» в частині
розпорядження виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 26.09.2016
№ 922 «Про відмову в продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 15.07.2016
№ 551 «Про відмову в наданні дозволів на
розміщення зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 21.11.2017
№ 1463 «Про відмову в продовженні строку
дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30.01.2017
№ 75 «Про скасування дозволів на
розміщення зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 05.10.2016
№ 955 «Про відмову у наданні дозволів на
розміщення зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 06.10.2016
№ 959 «Про відмову у наданні дозволів на
розміщення зовнішньої реклами» в частині.
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської

Продовження додатка 1
до звіту
3

4

826/10263/17
11.09.2018

-

826/4584/17
20.09.2018

-

826/20012/16
01.10.2018

-

826/13574/16
01.10.2018

-

826/3083/18
03.10.2018

-

826/4879/17
23.11.2018

-

826/2928/17
30.11.2018

-

8

1

50.

2
державної адміністрації) від 06.10.2016
№ 960 «Про відмову у наданні дозволів на
розміщення зовнішньої реклами» в частині
розпорядження
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 06.06.2017
№ 668 «Про встановлення тарифів та
структури тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових
територій та внесення змін до деяких
розпоряджень
виконавчого
органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)», зареєстроване в
Головному територіальному управлінні
юстиції у місті Києві 12.06.2017 за
№ 117/1709

Продовження додатка 1
до звіту
3

4

826/8441/17
06.07.2018

-

Додаток 2 до звіту
Перелік рішень Київської міської ради, скасованих у судовому порядку,
у 2018 році
№
1
1.

2.

Рішення Київської
міської ради
2
Рішення від 21.12.2000
№ 139/1116 «Про згоду
на безоплатне прийняття
до
комунальної
власності територіальної
громади
м. Києва
гуртожитку
на
вул. Турівській,
12»,
рішення
Київської
міської
ради
від
02.12.2010 № 284/5096
«Про
питання
комунальної власності
територіальної громади
міста Києва» в частині
включення до переліку
об'єктів
комунальної
власності територіальної
громади міста Києва, що
розміщені
в
Подільському
районі,
жилого
будинку
(гуртожитку),
який
знаходиться за адресою:
вул.
Турівська,
12,
м. Київ (позиція № 265
таблиця № 7 додатку
№7
до
рішення
Київської міської ради
від
02.12.2010
№ 284/5096
«Про
питання
комунальної
власності територіальної
громади міста Києва»
Рішення від 01.06.2017
№ 432/2654
«Про
надання статусу скверу
земельній ділянці на вул.
Академіка Заболотного,
94 у Голосіївському
районі м. Києва»

Судові рішення
3
Рішенням
Господарського суду
м.
Києва
від
24.05.2018 по справі
№ 910/3425/18 позов
ПАТ
«Київський
річковий
порт»
задоволено.
Постановою
Північного
апеляційного
господарського суду
від
15.11.2018
залишено рішення І
інстанції без змін.
Подано
касаційну
скаргу

Рішенням
Окружного
адміністративного
суду міста Києва від
13.04.2018 по справі
№ 826/3637/18
позовні вимоги ФОП
Мусієнко
В. С.

Підстави для скасування
рішення
4
Рішення є незаконним та
порушує
право
власності
ПАТ «Київський
річковий
порт» (свідоцтво про право
власності
серії
ЖБ
№ 010000532 від 11.06.1997).
Оскільки
односторонній
правочин ПАТ «Київський
річковий порт» про передачу
будівлі по вул. Турівській, 12
до комунальної власності,
оформлений
листом
від
12.12.2000 № 01-29-454 є
недійсним та не створює
жодних правових наслідків, то
суд дійшов висновку, що
рішення Київської міської
ради
від
21.12.2000
№ 139/1116 є незаконним та
підлягає скасуванню, так як
прийняте
на
підставі
недійсного правочину

Земельна ділянка передана
ФОП Мусієнку В. С. в оренду.
Рішення
про
передачу
земельної ділянки в оренду та
договори оренди є чинними,
проте оскаржуваним рішенням
зазначеній земельній ділянці
надано статус скверу, що

2

1

2

3.

Рішення від 15.02.2018
№ 122/4186
«Про
відхилення
проекту
рішення «Про надання
дозволу на розроблення
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
ТОВ «АГРАРНОІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД»
на
вул.
Волоській,
11-а
у
Подільському
районі
м. Києва
для
обслуговування
та
експлуатації
нежитлового будинку офісного центру»

4.

Рішення від 22.09.2016
№ 19/1023
«Про
обмеження
реалізації
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв
та пива у стаціонарних
об'єктах
торгівлі
в
м. Києві»

3
задоволено
повністю.
Постановою
Київського
апеляційного
адміністративного
суду від 12.07.2018
залишено рішення І
інстанції без змін.
Ухвалою Верховного
Суду від 28.08.2018
відкрито касаційне
провадження

Продовження додатка 2 до
звіту

4
порушує права позивача, як
добросовісного
користувача
земельною
ділянкою.
Оскаржуване
рішення
прийнято
з
порушенням
правової
визначеності,
оскільки при існуванні не
скасованого рішення щодо
надання земельної ділянки в
оренду під забудову Київською
міською
радою
прийнято
рішення про надання цій же
земельній ділянці статусу
скверу, що має наслідком
порушення правового режиму
використання
землі
за
цільовим призначенням
Рішенням
Рішення
ухвалене
з
Окружного
порушенням
ч. 3
ст. 123
адміністративного
Земельного кодексу України,
суду міста Києва від оскільки не містить будь-якого
26.09.2018 по справі мотивування, підстав для
№ 826/11251/18
прийняття.
позов
ТОВ Приймаючи
рішення
від
«АГРАРНО15.02.2018
№ 122/4186
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
Київська міська рада діяла не
ФОНД» задоволено. на підставі, не в межах
Постановою
повноважень та у не спосіб,
Шостого
що передбачені Конституцією
апеляційного
та законами України
адміністративного
суду від 10.12.2018
залишено рішення І
інстанції без змін.
Подано
касаційну
скаргу
Рішенням
Прийняття
рішення
про
Окружного
обмеження
реалізації
адміністративного
алкогольних,
суду від 09.01.2018 слабоалкогольних напоїв та
по
справі пива у стаціонарних об'єктах
№ 826/16296/16
торгівлі міста Києва, оскільки
задоволено
позов встановлення
органом
ФОП Куреновського місцевого
самоврядування
О. М.
постійної
заборони
Постановою
(обмеження) щодо торгівлі
Київського
алкогольними
напоями
апеляційного
виходить за межі наданих

3

1

2

5.

Рішення від 16.03.2017
№ 12/2234
«Про
передачу
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ
«БРАТИСЛАВСЬКИЙ»
земельних ділянок для
гаражного будівництва
на вул. Братиславській,
34-а
та
38-а
у
Деснянському
районі
м. Києва»

6.

Пункт 9 рішення від
04.09.2017 № 62/62 «Про
внесення
змін
до
рішення
Київської
міської
ради
від
24 лютого 2011 року
№ 56/5443
«Про
затвердження Порядку
визначення
обсягів
пайової участі (внеску)
власників
тимчасових
споруд
торговельного,
побутового, соціальнокультурного чи іншого
призначення
для
здійснення
підприємницької
діяльності,
засобів

3
адміністративного
суду від 12.04.2018
залишено рішення І
інстанції без змін.
Ухвалою Верховного
Суду від 21.05.2018
відкрито касаційне
провадження
Рішенням
Господарського суду
міста
Києва
від
01.08.2017 по справі
№ 910/9373/17 позов
заступника
керівника Київської
місцевої
прокуратури
№3
задоволено.
Постановою
Київського
апеляційного
господарського суду
від
29.01.2018
залишено рішення І
інстанції без змін.
Постановою
Верховного Суду від
30.05.2018 залишено
рішення
та
постанову без змін
Рішення
Господарського суду
м.
Києва
від
02.11.2017 по справі
№ 910/10712/17
позов
Київського
обласного
територіального
відділення
Антимонопольного
комітету
України
задоволено частково,
а саме зобов'язано
Київську міську раду
виконати пункт 2
рішення
адміністративної
колегії
Київського

Продовження додатка 2 до
звіту
4
повноважень

Рішення
прийняте
з
порушенням ст. 41 Земельного
кодексу України, оскільки в
рішенні
не
обґрунтовано
правового
статусу,
мети
створення кооперативу та
необхідності забезпечення 20
членів
кооперативу
для
зберігання
транспортних
засобів.
Відповідно
до
Генерального плану розвитку
міста Києва територія спірних
земельних
ділянок
відноситься до озелененої
території, а саме захисної зони

Невиконанням п. 2 рішення
адміністративної
колегії
Київського
обласного
територіального
відділення
Антимонопольного комітету
України від 02.02.2016 № 2
протягом
тривалого
часу,
незважаючи на неодноразові
письмові вимоги позивача

4

1

7.

8.

2

3

пересувної
дрібно
роздрібної торговельної
мережі в утриманні
об'єктів
благоустрою
м. Києва та внесення
змін до деяких рішень
Київської міської ради»
та
деяких
рішень
Київської міської ради із
змінами,
внесеними
рішенням від 25.12.2014
№ 746/746
«Про
особливості
застосування
Порядку
розміщення тимчасових
споруд
торговельного,
побутового,соціальнокультурного чи іншого
призначення
для
здійснення
підприємницької
діяльності в м. Києві»
Рішення від 20.12.2016
№ 682/1686
«Про
затвердження детального
плану
території
місцевості Микільська
Слобідка, що включає
вулиці
Панельну,
Челябінську, залізничні
колії, вулиці 1-у Садову,
Садово-Набережну
в
Дніпровському
районі
м. Києва»

обласного
територіального
відділення
Антимонопольного
комітету України.
Постановою
Київського
апеляційного
господарського суду
від
18.01.2018
залишено рішення І
інстанції без змін.
Постановою
Верховного Суду від
04.04.2018 залишено
рішення
та
постанову без змін

Пункти 1,2, 3 рішення
від
23.02.2017
№ 946/1950
«Про
повернення приміщень
комунальної власності
територіальної громади

Рішенням
Окружного
адміністративного
суду міста Києва від
11.04.2018 по справі
№ 826/5804/17 позов
ГО
«Микільська
Слобідка»
задоволено.
Постановою
Київського
апеляційного
адміністративного
суду від 20.06.2018
залишено рішення І
інстанції без змін.
Ухвалою Верховного
Суду від 15.08.2018
відкрито касаційне
провадження
Рішенням
Господарського суду
міста
Києва
від
26.10.2017 по справі
№ 910/12224/17
позов прокуратури

Продовження додатка 2 до
звіту
4

Спірне рішення прийнято з
порушенням
вимог
законодавства та порушує
права громадян на безпечне
для життя і здоров'я довкілля,
порушення прав на належні
безпечні і здорові умови
проживання.
Рішення
прийнято з порушенням вимог
законодавства без проведення
громадських слухань

Рішень Київської міської ради
від 23.06.2011 № 276/5663, від
10.11.2011 № 619/6855, від
02.10.2013 № 62/9650, від
26.04.2012 № 497/7834, від
02.10.2013
№ 60/9648
за

5
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2
3
міста Києва із сфери м. Києва задоволено.
управління державних Постановою
установ і організацій».
Київського
апеляційного
господарського суду
від
30.01.2018
залишено рішення І
інстанції без змін.
Ухвалою Верховного
Суду від 02.04.2018
відкрито касаційне
провадження.
Ухвалою
Великої
Палати Верховного
Суду від 21.08.2018
призначено справу
до розгляду
9. Пункт 56 таблиці № 1 до Рішенням
додатка 5 рішення від Окружного
02.07.2015 № 667/1531 адміністративного
«Про внесення змін до суду м. Києва від
таблиці N 1 до додатка 5 12.02.2018 по справі
до рішення Київської № 826/8851/17 позов
міської ради від 23 ФОП Клімачов В.В.
червня
2011
року задоволено.
№ 242/5629
«Про Постановою
встановлення місцевих Київського
податків і зборів у апеляційного
м. Києві та акцизного адміністративного
податку»»
суду від 05.06.2018
залишено рішення І
інстанції без змін.
Ухвалою Верховного
Суду від 01.11.2018
відкрито касаційне
провадження
10. Рішення від 06.07.2017 Рішенням
№ 712/2874
«Про Господарського суду
розірвання
договору міста
Києва
від
оренди
земельної 01.11.2017 по справі
ділянки від 13.04.2006 № 910/15297/17
№ 66-6-00348,
позов ТОВ «Катена»
укладеного
між задоволено.
Київської міською радою Постановою
та ТОВ «КАТЕНА»»
Київського
апеляційного
господарського суду
від
21.02.2018

Продовження додатка 2 до
звіту
4
позивачем було закріплено
нерухоме майно на праві
оперативного
управління,
проте згідно п. 3 спірного
рішення
нерухоме
майно
(зазначене у додатку № 2)
вибуло з управління позивача
та закріплено за Комунальним
підприємством
«Київжитлоспецексплуатація»
порушено права та інтересів
щодо оперативного управління
майном зазначеним у додатку
№ 2 до рішення Київської
міської ради від 23.02.2017
№ 946/1950
Позовні вимоги обґрунтовані
тим, що рішенням доповнено
таблицю підпунктом 56 та
включено
орендовану
позивачем земельну ділянку
до переліку паркувальних
майданчиків, що закріплені за
КП «Київтранспарксервіс». На
орендованій земельній ділянці
розміщено
нежитлове
приміщення
загальною
площею 909,8 кв. м, що,
відповідно до витягу
з
Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно від
14.11.2017
№ 10376463,
належать позивачу на праві
власності
Відповідно до договору та
чинного
законодавства
можливість
розірвання
договору в односторонньому
порядку, за умови належного
виконання умов договору не
передбачено. ТОВ «Катена»
використовує
земельну
ділянку
за
її
цільовим
призначенням, виконує своє
основне
зобов'язання
за
договором оренди, а також
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2

11. Пункти 1,2,3 рішення від
23.02.2017 № 946/1950
«Про
повернення
приміщень комунальної
власності територіальної
громади міста Києва із
сфери
управління
державних установ і
організацій»

12. Рішення від 14.09.2017
№ 4/3011 «Про внесення
змін у додаток 3 до
рішення
Київської
міської
ради
від
24 лютого 2011 року
№ 56/5443».

3
залишено рішення І
інстанції без змін.
Постановою
Верховного Суду від
15.05.2018 залишено
рішення
та
постанову без змін
Рішенням
Окружного
адміністративного
суду м. Києва від
10.04.2018 по справі
№ 826/12369/17
задоволено
позов
Територіального
управління
Державної судової
адміністрації в м.
Києві.
Постановою
Київського
апеляційного
адміністративного
суду від 10.07.2018
залишено рішення І
інстанції без змін.
Ухвалою Верховного
Суду від 21.09.2018
відкрито касаційне
провадження.
Ухвалою
Великої
Палати Верховного
Суду від 05.11.2018
прийнято справу до
розгляду.
Рішенням
Окружного
адміністративного
суду м. Києва від
21.12.2017
позов
ФОП Торохтій З.Ч.
задоволено частково.
Постановою
Київського
апеляційного
адміністративного
суду від 06.02.2018
залишено рішення І

Продовження додатка 2 до
звіту
4
сплачує вчасно і в повному
обсязі кошти за оренду
земельної ділянки.

Ненормативні правові акти
органу
місцевого
самоврядування є актами
одноразового
застосування,
вичерпують свою дію фактом
їхнього виконання, тому вони
не можуть бути скасовані чи
змінені органом місцевого
самоврядування
після
їх
виконання.
Оскаржуваним
рішенням скасовані раніше
прийняті
рішення
КМР,
незважаючи на те, що між
позивачем та відповідачем
виникли
правовідносини,
пов’язані з реалізацією права
оперативного управління та
користування
майном,
переданим ТУ ДСА в м. Києві
для розміщення районних
загальних судів міста Києва.

Оскаржуваним
рішенням
виключено
таке
функціональне використання
тимчасових
споруд
для
здійснення підприємницької
діяльності,
як
продаж
алкогольних виробів та пива,
чим фактично заборонено (не
дається
можливості)
здійснювати
торгівлю
алкогольними
напоями
(пивом)
в
тимчасових
спорудах на території міста

7

1

2

3
інстанції без змін.
Постановою
Верховного Суду від
18.07.2018 залишено
рішення
та
постанову без змін.
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Рішення від 28.05.2015
№ 562/1426
«Про
розірвання
договору
оренди
земельної
ділянки від 16.03.2011
№ 63-6-00611»

Рішенням
Господарського суду
м.
Києва
від
13.03.2017 по справі
№ 910/4198/16 позов
ТОВ
«Скай-Буд
ЛТД» задоволено.
Постановою
Київського
апеляційного
господарського суду
від
05.04.2018
залишено рішення І
інстанції без змін.
Постановою
Верховного Суду від
27.06.2018 залишено
рішення
та
постанову без змін

14. Рішення від 24.11.2005
№ 432/2893
«Про
передачу
земельної
ділянки
державному

Рішенням
Господарського суду
м.
Києва
від
08.11.2017 по справі

Продовження додатка 2 до
звіту
4
Києва за визначеною у ліцензії
на право роздрібної торгівлі
алкогольними
напоями
адресою, а тому, як стверджує
позивач, оскаржуване рішення
є таким, що не відповідає
вимогам
чинного
законодавства та порушує
права позивача, який у
встановленому
чинним
законодавством
порядку
отримав дозвіл (ліцензію) на
право
роздрібної
торгівлі
алкогольними
напоями
(пивом), який є чинним, та має
необхідні торгівельні площі.
Прийняття
рішення
про
дострокове
розірвання
договору оренди земельної
ділянки від 31.08.2010 з
підстав, що не були предметом
розгляду пленарного засідання
сесії Київської міської ради від
28.05.2015 є протиправними та
такими,
що
суперечать
законодавству.
Також,
предметом
розгляду
пленарного
засідання
від
28.05.2015 було розірвання
договору оренди з підстав
невдоволення громади через
забудову переданої в оренду
земельної
ділянки
та
необхідності розміщення на
земельній
ділянці
скверу
вказує, що такі підстави не
передбачені
чинним
законодавством.
Оскаржуване
рішення
суперечить
вимогам
Регламенту Київської міської
ради, та ст. 46 Закону України
«Про місцеве самоврядування
в Україні»
Рішення було прийнято з
порушенням вимог чинного
законодавства, зокрема ст. 141,
143, 149 Земельного кодексу

8

1

2
підприємству
«Управління
капітального
будівництва
та
інвестицій»
для
будівництва житлового
комплексу з об'єктами
соціальної
інфраструктури на вул.
Народного ополчення, 3
у Солом'янському районі
м. Києва»

15. Рішення від 30.06.2016
№ 530/530 «Про відмову
у наданні дозволу на
розроблення
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
громадянину
Матвійчуку Олександру
Володимировичу
у
Солом'янському районі
м. Києва для будівництва
та
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і
споруд»

17

Рішення від 10.03.2016
№ 212/212 «Про відмову
у наданні дозволу на

3
№ 910/10175/16
у
позові
першого
заступника
військового
прокурора
Центрального
регіону
України
відмовлено.
Постановою
Київського
апеляційного
господарського суду
від
23.05.2018
рішення скасовано
та прийнято нове,
яким позовні вимоги
першого заступника
військового
прокурора
Центрального
регіону
України
задоволено
Рішенням
Окружного
адміністративного
суду м. Києва від
20.02.2018 по справі
№ 826/844/17
у
позові Матвійчуку
О.В. відмовлено.
Постановою
Київського
апеляційного
адміністративного
суду від 31.05.2018
скасовано рішення І
інстанції
та
прийнято нове, яким
задоволено позовні
вимоги Матвійчука
О.В.
Ухвалою Верховного
Суду від 03.07.2018
відкрито касаційне
провадження
Постановою
Окружного
адміністративного

Продовження додатка 2 до
звіту
4
України, чим порушено права
землекористування
Міністерства оборони України
та
його
структурного
підрозділу в особі Київського
квартирно-експлуатаційного
управління

Рішення є протиправним та
підлягає скасуванню, оскільки
підстава для відмови у наданні
дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
не
відповідає вимогам ст. 118
Земельного кодексу України

Рішення є протиправним та
підлягає скасуванню, оскільки
підстава для відмови у наданні
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1

2
розроблення
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
громадянину
Морозу
Івану
Анатолійовичу
у
мікрорайоні Жуляни у
Солом'янському районі
м. Києва для будівництва
та
обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і
споруд»

18. Рішення від 26.09.2017
№ 100/3107
«Про
відмову
у
передачі
громадянину Степаненку
Сергію Миколайовичу у
приватну
власність
земельної ділянки для
будівництва
та
обслуговування жилого
будинку, господарських
будівель і споруд на вул.
Карла Маркса, 7-д у
Дарницькому
районі
м. Києва»

19

Рішення від 20.12.2017
№ 885/3892
«Про
відхилення
проекту
рішення «Про надання
дозволу на розроблення
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
громадянці
Погорілко
Надії Миколаївні на вул.
Контактній,
10
у
Солом'янському районі
м. Києва для будівництва
та
обслуговування
жилого
будинку,

3
суду м. Києва від
25.11.2016 по справі
№ 826/5737/16
задоволено
позов
Мороза І. А.
Постановою
Шостого
апеляційного
адміністративного
суду від 18.12.2018
залишено постанову
І інстанції без змін.
Подано
касаційну
скаргу
Рішення Окружного
адміністративного
суду м. Києва від
08.06.2018 по справі
№ 826/15113/17
позов
Степаненка
С. М.
частково
задоволено.
Постановою
Київського
апеляційного
адміністративного
суду від 21.08.2018
залишено рішення І
інстанції без змін.
Ухвалою Верховного
Суду від 01.10.2018
відкрито касаційне
провадження
Рішенням
Окружного
адміністративного
суду м. Києва від
22.08.2018 по справі
№ 826/6796/18 позов
Погорілко
Н. М.
задоволено.
Постановою
Шостого
апеляційного
адміністративного
суду від 06.12.2018
залишено рішення І
інстанції без змін.

Продовження додатка 2 до
звіту
4
дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
не
відповідає вимогам ст. 118
Земельного кодексу України

Степаненко С. М. подав всі
необхідні
документи,
передбачені ст. 118 Земельного
кодексу України, ст. 50 Закону
України «Про землеустрій»,
однак Київська міська рада
протиправно відмовила у
передачі у приватну власність
земельної
ділянки
для
будівництва та обслуговування
жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд позивачу

Прийняті рішення постійною
комісією Київської міської
ради з питань містобудування,
архітектури
та
землекористування
та
Київською міською радою
порушено
конституційне
право позивача, а саме:
набуття права на земельну
ділянку, вчинено дії та
допущено бездіяльність щодо
останнього,
прийнято
рішення, які не відповідають
чинному
законодавству,
надано відповіді не в повному

10

1

2
господарських будівель і Подано
споруд»»
скаргу

20. Підпункт 1.2 пункту 1,
пункт 2 додатку 1 та
пункт 3 рішення від
04.09.2014 № 62/62 «Про
внесення
змін
до
рішення
Київської
міської ради від 24
лютого
2011
року
№ 56/5443
«Про
затвердження Порядку
визначення
обсягів
пайової участі (внеску)
власників
тимчасових
споруд
торговельного,
побутового, соціальнокультурного чи іншого
призначення
для
здійснення
підприємницької
діяльності,
засобів
пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі в
утриманні
об'єктів
благоустрою м. Києва та
внесення змін до деяких
рішень Київської міської
ради» та деяких рішень
Київської міської ради»
21. Рішення від 28.05.2015
№ 562/1426
«Про
розірвання
договору
оренди
земельної
ділянки від 16.03.2011
№ 63-6-00611»

3
касаційну

Рішення Окружного
адміністративного
суду м. Києва від
26.12.2017 по справі
№ 826/1598/15 позов
ГО
«Трудова
співдружність
задоволено частково.
Постановою
Київського
апеляційного
адміністративного
суду від 23.04.2018
залишено рішення І
інстанції без змін.
Ухвалою Верховного
Суду від 11.05.2018
відкрито касаційне
провадження

Постановою
Окружного
адміністративного
суду міста Києва від
16.11.2015 по справі
№ 826/14797/15
позов ТОВ «СкайБуд
ЛТД»
задоволено.
Постановою
Київського
апеляційного
адміністративного
суду від 25.01.2016
постанову І інстанції
скасовано,

Продовження додатка 2 до
звіту
4
обсязі, не надано пропозиції
постійної комісії Київської
міської ради
Рішення не відповідає частині
четвертій статті 15 Закону
України «Про благоустрій
населених пунктів» та Наказу
Міністерства
регіонального
розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства України від 12
листопада 2013 року № 537
«Про затвердження Типового
договору щодо пайової участі
в
утриманні
об'єкта
благоустрою»

При прийняті рішення був
порушений порядок прийняття
оскаржуваного рішення, крім
того і в частині необхідності
його
обговорення
на
пленарному
засіданні,
оскільки матеріалами справи
підтверджено, що фактичні
підстави
прийняття
та
обговорення
оскаржуваного
рішення
не
відповідають
підставам, які відображені в
самому
рішенні
про
розірвання договору оренди
(неналежне
виконання
орендарем своїх обов'язків за
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2

Продовження додатка 2 до
звіту

3
провадження
у договором)
справі закрито в
частині
позовних
вимог
про
скасування рішення.
Постановою
Шостого
апеляційного
адміністративного
суду від 11.12.2018
задоволено
заяву
ТОВ
«Скай-Буд
ЛТД» про перегляд
за нововиявленими
обставинами,
постанову
від
25.01.2016 скасовано
та прийнято нову,
якою
позов
задоволено частково

4

Додаток 3 до звіту
Форма 1
Стан підготовки та реалізації
програм і проектів регіонального розвитку,
реалізація яких передбачена Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року
та Планом заходів на 2016-2018 роки з її реалізації
1) Для проектів (програм), реалізація яких завершена у звітному періоді
Пріоритет РСР та
ПЗ/
загальна та
конкретні цілі
проекту

Профінансовано у 2018 році (тис. грн.)

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та завершення)

Вартість
проекту
(програми)1
тис. грн.

всього

місцевий
бюджет

Збільшення
економічного
добробуту

Інвестиції
Туризм

2016-2018

11963,7

7451,9

7451,9

державни
й бюджет
(ДФРР,
інші
бюджетні
програми)
-

1.2.1. Підвищення
Збільшення
кваліфікації
економічного
(здобуття знань і
добробуту
практичних навичок)
працівників
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації) у сфері
підготовки та
просування

Інвестиції

2016-2018

Фінансування
не потребує

-

-

-

Назва проекту
(програми)

1.1.1. Участь у
національних та
закордонних
виставкових заходах

Сфера

кредитні
ресурси

інші
джерела

-

кошти
приватного
партнера в
рамках
ДПП
-

-

-

-

-

Отримані
результати/
показники
результативності реалізації
проекту
(програми)

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення

Проект
виконано в
частині
завдання на
2018 рік.
Взято участь у
8 міжнародних
заходах.
Виготовлено
4000
інформаційнопрезентаційної
продукції
Проект
виконано в
частині
завдання на
2018 рік.
Проведено
5 семінарів.
Підвищили
кваліфікацію
76 осіб

1

Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту
(програми)

інвестиційних і
зовнішньоекономічних
пропозицій міста
Києва
1.3.1. Організація
виробництва
імпортозаміщуючої
продукції

Пріоритет РСР та
ПЗ/
загальна та
конкретні цілі
проекту

Сфера

Профінансовано у 2018 році (тис. грн.)

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та завершення)

Вартість
проекту
(програми)1
тис. грн.

всього

місцевий
бюджет

державни
й бюджет
(ДФРР,
інші
бюджетні
програми)

кредитні
ресурси

кошти
приватного
партнера в
рамках
ДПП

інші
джерела

Створення
інноваційного
міста

Промисловість і
підприємництво

2016 -2018

0

0

0

0

0

0

0

1.3.2. Впровадження
енергозберігаючих
технологій

Створення
інноваційного
міста

Промисловість і
підприємництво

2016 -2018

0

0

0

0

0

0

0

1.4.4. Реконструкція
систем гарячого
водопостачання

Підвищення
енергоефективності м. Києва

Енергоефективність

2018-2019

6055,0

5988,8

5988,8

-

-

-

-

Отримані
результати/
показники
результативності реалізації
проекту
(програми)

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення

Проект
виконано в
частині
завдання на
2018 рік.
Освоєно 100
одиниць нових
видів продукції
за рахунок
коштів на
основну
діяльність
підприємств
Проект
виконано в
частині
завдання на
2018 рік.
Впроваджено
енергозберігаю
чі технології на
20
підприємствах
міста Києва за
рахунок коштів
на основну
діяльність
підприємств
Проект
виконано в
частині

2

Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту
(програми)

Пріоритет РСР та
ПЗ/
загальна та
конкретні цілі
проекту

Сфера

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та завершення)

Профінансовано у 2018 році (тис. грн.)
Вартість
проекту
(програми)1
тис. грн.

всього

місцевий
бюджет

державни
й бюджет
(ДФРР,
інші
бюджетні
програми)

кредитні
ресурси

кошти
приватного
партнера в
рамках
ДПП

інші
джерела

закладів бюджетної
сфери із
застосуванням
відновлюваних
джерел енергії

Отримані
результати/
показники
результативності реалізації
проекту
(програми)

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення

завдання на
2018 рік.
Проведено
реконструкція
систем гарячого
водопостачання
у 8 закладах
бюджетної
сфери
Систему
створено у 2016
році.
Проводилося
удосконалення
системи

1.5.2. Створення та
впровадження
комплексної
інформаційноаналітичної системи
управління
фінансовогосподарською
діяльністю в м. Києві

Впровадження
сучасних
технологій
міського
управління

Електронне
урядування

2016-2018

2995,0

2995,0

2995,0

-

-

-

-

1.5.3. Створення
інформаційноаналітичної системи
«Управління
майновим
комплексом
територіальної
громади
міста Києва»
1.5.4. Створення
програмно-апаратної
платформи для
надання електронних
послуг

Впровадження
сучасних
технологій
міського
управління

Електронне
урядування

2016-2018

1985,0

1985,0

1985,0

-

-

-

-

Систему
створено у 2016
році.
Проводилося
удосконалення
системи

Впровадження
сучасних
технологій
міського
управління

Електронне
урядування

2016-2018

600

600,0

600,0

-

-

-

-

1.5.5. Створення
інформаційно-

Впровадження
сучасних

Електронне
урядування

2015-2018

597,0

597,0

597,0

-

-

-

-

Систему
створено у 2016
році.
Проводилося
удосконалення
системи
Систему
створено у 2016

3

Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту
(програми)

Пріоритет РСР та
ПЗ/
загальна та
конкретні цілі
проекту

Сфера

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та завершення)

Профінансовано у 2018 році (тис. грн.)
Вартість
проекту
(програми)1
тис. грн.

аналітичної системи
«Електронна
медицина»

технологій
міського
управління

1.5.7. Розробка та
впровадження
системи оповіщення
при надзвичайних
ситуаціях

Впровадження
сучасних
технологій
міського
управління

Електронне
урядування

2016-2018

500

2.1.3. Реконструкція
та технічне
переоснащення
полігону твердих
побутових відходів
№ 5 в с. Підгірці
Обухівського району
Київської області

Модернізація
інженерної
інфраструктури

Житловокомунальне
господарство

2013-2020

2.1.5. Будівництво
системи хімічного
очищення димових
газів на філіалі
«Завод «Енергія»
ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО»

Модернізація
інженерної
інфраструктури

Житловокомунальне
господарство

2019-2020

всього

місцевий
бюджет

державни
й бюджет
(ДФРР,
інші
бюджетні
програми)

кредитні
ресурси

кошти
приватного
партнера в
рамках
ДПП

інші
джерела

500,0

500,0

-

-

-

-

25104,9

25074,5

24809,6

-

-

-

264,9

3953,6

3951,6

3951,6

-

-

-

-

Отримані
результати/
показники
результативності реалізації
проекту
(програми)

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення

році.
Проводилося
удосконалення
системи
Систему
створено у 2016
році.
Проводилося
удосконалення
системи
Проект
виконано в
частині
завдання на
2018 рік.
Розроблено
ПКД, отримано
експертний звіт
від 10.04.2018
№00-000318/ПБ (10-038116), визначено
виконавця
будівельних
робіт, розпочато
будівельні
роботи
Проект
виконано в
частині
завдання на
2018 рік.
Розроблено
ПКД та
передано на
експертизу

4

Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту
(програми)

2.1.8. Поліпшення
водовідведення
приватного сектора
Олександрівської
Слобідки
2.2.2. Оновлення
рухомого складу в
рамках реалізації
сценаріїв А та В,
розроблених
експертами
Світового Банку, з
реорганізації мережі
громадського
транспорту м. Києва
2.2.10. Реконструкція
трамвайної лінії по
вулицях:
Дмитрівська та
Глибочицька з
пересадковими
вузлами на
Лук’янівській та
Контрактовій площах
2.2.12. Будівництво
Сирецько-Печерської
лінії метрополітену
на ж/м Виноградар –
Вітряні Гори

Пріоритет РСР та
ПЗ/
загальна та
конкретні цілі
проекту

Профінансовано у 2018 році (тис. грн.)

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та завершення)

Вартість
проекту
(програми)1
тис. грн.

Модернізація
інженерної
інфраструктури

Житловокомунальне
господарство

2005-2020

48110,3

48110,3

48110,3

державни
й бюджет
(ДФРР,
інші
бюджетні
програми)
-

Модернізація
транспортної
інфраструктури

Транспорт

2016-2018

470037,1

470037,1

470037,1

-

-

-

-

Модернізація
транспортної
інфраструктури

Транспорт

2017-2020

5893,5

5892,9

5892,9

-

-

-

-

Проект
виконано в
частині
завдання на
2018 рік.
Завершено
проектні роботи

Модернізація
транспортної
інфраструктури

Транспорт

2018-2024

2600000,0

-

-

-

-

Проект
виконано в
частині
завдання на
2018 рік.
Розроблено
ТЕО, ПКД (на І
чергу).
Укладено
договір на
виконання
будівельних

Сфера

всього

2600000,0

місцевий
бюджет

2600000,0

кредитні
ресурси

-

кошти
приватного
партнера в
рамках
ДПП
-

інші
джерела

Отримані
результати/
показники
результативності реалізації
проекту
(програми)

-

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення

Проект
виконано в
частині
завдання на
2018 рік
Проект
виконано в
частині
завдання на
2018 рік.
Придбано
18 трамваїв
та 2 автобуси

5

Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту
(програми)

Пріоритет РСР та
ПЗ/
загальна та
конкретні цілі
проекту

Сфера

Профінансовано у 2018 році (тис. грн.)

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та завершення)

Вартість
проекту
(програми)1
тис. грн.

всього

місцевий
бюджет

державни
й бюджет
(ДФРР,
інші
бюджетні
програми)

кредитні
ресурси

кошти
приватного
партнера в
рамках
ДПП

799693,5

799693,5

-

-

-

-

312707,0

-

-

-

-

1984,3

-

-

-

-

2.2.16. Завершення
будівництва
Подільського
мостового переходу

Модернізація
транспортної
інфраструктури

Транспорт

2004-2021

799693,5

2.2.18. Модернізації
системи освітлення
міста Києва
у 2016-2018 роках

Модернізація
транспортної
інфраструктури

Транспорт

2017-2019

326971,0

2.2.22. Впровадження Модернізація
інтелектуальних
транспортної
транспортних систем інфраструктури
на вулично-дорожній
мережі міста Києва

Транспорт

2016-2018

1984,3

312707,0

1984,3

інші
джерела

Отримані
результати/
показники
результативності реалізації
проекту
(програми)

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення

робіт
Проект
виконано в
частині
завдання на
2018 рік.
Виконано робіт
протяжністю
0,6 км
Проект
виконано в
частині
завдання на
2018 рік.
Виконано
заміну ртутних
газорозрядних
ламп ДРЛ на
натрієві
газорозрядні
лампи ДНаТ на
LEDсвітильники
10308
світоточок
Проект
виконано в
частині
завдання на
2018 рік.
Підключено
80
світлофорних
об’єктів до
системи ЦПК
АСКДР по

6

Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту
(програми)

Пріоритет РСР та
ПЗ/
загальна та
конкретні цілі
проекту

Сфера

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та завершення)

Профінансовано у 2018 році (тис. грн.)
Вартість
проекту
(програми)1
тис. грн.

всього

місцевий
бюджет

державни
й бюджет
(ДФРР,
інші
бюджетні
програми)

кредитні
ресурси

кошти
приватного
партнера в
рамках
ДПП

інші
джерела

2.2.23. Розвиток
Міжнародного
аеропорту «Київ»
(Жуляни)

Модернізація
транспортної
інфраструктури

Транспорт

2017-2020

58187,0

58187,0

-

-

-

-

58187,0

2.3.1. Медикопсихологічна
адаптація та
реабілітація
внутрішньо
переміщених осіб,
учасників
антитерористичної
операції і членів їх
сімей

Доступна, якісна
та ефективна
система охорони
здоров’я

Охорона
здоров’я

2017-2018

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

-

-

2.3.2. Цикл навчання
для медичних
працівників з
подальшою

Доступна, якісна
та ефективна
система охорони
здоров’я

Охорона
здоров’я

2017-2018

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

-

-

Отримані
результати/
показники
результативності реалізації
проекту
(програми)

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення

каналу GPRS;
Впроваджено
20 маршрутів
«Зелена хвиля»;
Підключено 16
камер
відеонагляду;
Встановлено 21
детектор
транспорту
Проект
виконано в
частині
завдання на
2018 рік.
Оновлено парк
спецавтотранспорту 9
одиницями
Працює 7
кабінетів
медикопсихологічної
адаптації.
Базовим з цього
напрямку
визначено
Київський
міський
клінічний
госпіталь
ветеранів війни
Загальний обсяг
охоплення
профілактичним
и щепленнями

7

Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту
(програми)

Пріоритет РСР та
ПЗ/
загальна та
конкретні цілі
проекту

підготовкою спікерів
– консультантів з
питань
вакцинопрофілактики
для роботи з
населенням, який не
містить матеріалів
рекламного
характеру: «Інвестуй
в своє здоров’я.
Вакцинація – єдиний
ефективний засіб
профілактики»
2.5.3. Створення
Зниження
нових зелених зон
негативного
відпочинку
впливу на
навколишнє
середовище

2.6.1. Реставрація та
реабілітація будівлі з
технічним
переоснащенням і
реконструкцією
прибудови
театральновидовищного закладу
культури «Київський
академічний театр
оперети» на
вул. Червоноармійські
й, 53/3 у Печерському
районі м.Києва
(1черга)

Створення
унікальної
культурної
атмосфери

Сфера

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та завершення)

Профінансовано у 2018 році (тис. грн.)
Вартість
проекту
(програми)1
тис. грн.

всього

місцевий
бюджет

державни
й бюджет
(ДФРР,
інші
бюджетні
програми)

кредитні
ресурси

кошти
приватного
партнера в
рамках
ДПП

інші
джерела

Отримані
результати/
показники
результативності реалізації
проекту
(програми)

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення

населення
становив 800
тис. щеплень.
Вакцинацією
проти кору
охоплено 98,7%,
проти дифтерії
(АКДП-3) –
понад 100%
запланованого
на рік
Екологія

2016-2018

154036,3

148183,1

148183,1

-

-

-

-

Культура і
мистецтво

2011-2020

40872,0

40872,0

40872,0

-

-

-

-

Проект
виконано в
частині завдання
на 2018 рік.
Капітально
відремонтовано
36 об’єктів зон
відпочинку
Проект
виконано в
частині завдання
на 2018 рік

8

Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту
(програми)

2.6.2. Реставрація з
пристосуванням під
розміщення
Державного
спеціалізованого
мистецького
навчального закладу
«Київська дитяча
школа мистецтв № 2

Пріоритет РСР та
ПЗ/
загальна та
конкретні цілі
проекту

Профінансовано у 2018 році (тис. грн.)

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та завершення)

Вартість
проекту
(програми)1
тис. грн.

всього

місцевий
бюджет

Створення
унікальної
культурної
атмосфери

Культура і
мистецтво

2005-2019

43567,0

43413,8

9848,9

державни
й бюджет
(ДФРР,
інші
бюджетні
програми)
33564,9

Високоякісна,
доступна освіта,
що відповідає
вимогам ринку

Освіта

2016-2018

420617,8

342960,4*

342960,4*

-

-

Підвищення
Соціальний
безпеки та
захист
соціального
захисту населення

2018-2020

76400,04

76400,4

76400,4

-

Підвищення
Соціальний
безпеки та
захист
соціального
захисту населення

2016-2018

298693,4

296561,2

296561,2

Підвищення
безпеки та

2016-2018

Фінансування
не потребує

-

Сфера

кредитні
ресурси

-

кошти
приватного
партнера в
рамках
ДПП
-

інші
джерела

Отримані
результати/
показники
результативності реалізації
проекту
(програми)

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення

-

Проект
виконано в
частині завдання
на 2018 рік

-

-

*За 11 місяців
Проект
2018 року
виконано в
частині завдання
на 2018 рік

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Проект
виконано в
частині завдання
на 2018 рік.
Придбано 87
квартир для
розподілу дітямсиротам
У 2016-2018
роках придбано
809 квартир для
розподілу, в т.ч.
244 у 2018 році
Кількість
квартирних

ім. .М.І.Вериківського»

об’єкта на
вул. Воровського, 2 з
прибудовою до нього
концертної зали
2.7.1. «Оновлена
школа» - зміцнення та
вдосконалення
матеріально-технічної
бази загальноосвітніх
навчальних закладів
міста
2.8.1. Забезпечення
житлом осіб з числа
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
2.8.2. Забезпечення
житлом громадян, які
потребують
поліпшення житлових
умов, на 2016-2018рр.
2.8.3. Ведення обліку
громадян, які

Соціальний
захист

-
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Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту
(програми)

Пріоритет РСР та
ПЗ/
загальна та
конкретні цілі
проекту

Сфера

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та завершення)

потребують
соціального
поліпшення житлових захисту населення
умов

1

Профінансовано у 2018 році (тис. грн.)
Вартість
проекту
(програми)1
тис. грн.

всього

місцевий
бюджет

державни
й бюджет
(ДФРР,
інші
бюджетні
програми)

кредитні
ресурси

кошти
приватного
партнера в
рамках
ДПП

інші
джерела

Отримані
результати/
показники
результативності реалізації
проекту
(програми)

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення

справ станом на
01.01.2019
складає 68778

Вказано обсяг запланованих коштів на 2018 рік
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Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

2) Для проектів (програм), які знаходяться на стадії реалізації у звітному періоді ( не завершені)

Назва проекту (програми)

1.4.1. Комплексна термосанація
будівель бюджетної сфери
м. Києва

Пріоритет
РСР та ПЗ/
загальна та
конкретні
цілі
проекту

Сфера

Підвищен- Енергоня енерго- ефективефективність
ності
м. Києва

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
завершення)
2013-2021

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Оціночна
вартість
проекту
(програми)
тис. грн.

всього

місцевий
бюджет

державний
бюджет
(ДФРР,
інші
бюджетні
програми)

1191700,0

96716,2
73863,2

57445,3
52482,6

33116,6
15622,3

кредитні
ресурси

Очікувані
результати/
кошти
показники
приватного
результативності
партнера в інші джерела
реалізації
рамках
проекту
ДПП
(програми)
6154,3
5758,3

1.5.1. Створення єдиної
ВпровадЕлектронінформаційно-аналітичної системи ження
не
фінансового планування м. Києва сучасних
урядування
технологій
міського
управління

2015-2018

9400,0

500,0
0

500,0
0

-

-

-

-

1.5.6. Створення інформаційнотелекомунікаційної системи
«Цифрова освіта»

ВпровадЕлектронження
не
сучасних
урядування
технологій
міського
управління

2016-2018

10000,0

9700,0
0

9700,0
0

-

-

-

-

1.5.8. Створення програмноВпровадЕлектронапаратної платформи «Електронне ження
не
паркування»
сучасних
урядування
технологій
міського
управління

2016-2018

3900,0

500,0
0

500,0
0

-

-

-

-

Проведено
термосанацію
5 закладів
бюджетної
сфери у
2018 році
Забезпечення
реалізації
бюджетної
консолідації в
автоматизованом
у режимі,
складання
бюджетної
звітності,
наскрізної
деталізації
звітних форм до
першоджерел
Єдине
управлінське
інформаційноаналітичне
середовище
столиці в галузі
освіти
Забезпечення
функціонування
системи оплати
за паркування,
адміністрування, контролю
за дотриманням

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення
Невиконання підрядником
договірних
зобов’язань
У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не
передбачено

У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не
передбачено
У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не
передбачено
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Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту (програми)

Пріоритет
РСР та ПЗ/
загальна та
конкретні
цілі
проекту

Сфера

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
завершення)

Оціночна
вартість
проекту
(програми)
тис. грн.

9100,0

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Очікувані
результати/
Проблемні
державний
кошти
показники
питання та
бюджет
приватного
результативності пропозиції
місцевий
(ДФРР,
кредитні
всього
партнера в інші джерела
реалізації
щодо
бюджет
інші
ресурси
рамках
проекту
вирішення
бюджетні
ДПП
(програми)
програми)
правил паркування, формування звітності
Виконання
4,6
4,6
заходу
0
0

1.6.1. Створення офісів розвитку
міських та локальних проектів

Розвиток
Публічний
поліцентри простір
-чності,
створення
нових
міських
центрів

2017-2018

2.1.1. Реконструкція дюкерних
переходів через р. Дніпро

Модернізація
інженерної
інфраструктури

Житловокомунальне господарство

2018-2021

985435,8

22446,0
0

2250,0
0

20196,0
0

-

-

-

Забезпечення
надійності
функціонування
систем
водовідведення

2.1.4. Перша черга будівництва
споруд артезіанського
водопостачання житлового масиву
Осокорки Північні

Модернізація
інженерної
інфра-

Житловокомунальне господарство

1994-2020

95626,6

-

-

-

-

-

-

Забезпечення
населення
житлового
масиву

планується
на 2019 рік.
З метою
врахування
інтересів
громади
міста Києва,
що
стосується
просторового
розвитку,
КП «Київміськрозвиток»
проводилася
робота щодо
налагодження співпраці
з
громадськими
об’єднаннями
Проведення
реконструкції 7
дюкерних
переходів
заплановано
на 2021 рік
У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не
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Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту (програми)

Пріоритет
РСР та ПЗ/
загальна та
конкретні
цілі
проекту

Сфера

структури

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
завершення)

Оціночна
вартість
проекту
(програми)
тис. грн.

55000,0

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Очікувані
результати/
Проблемні
державний
кошти
показники
питання та
бюджет
приватного
результативності пропозиції
місцевий
(ДФРР,
кредитні
всього
партнера в інші джерела
реалізації
щодо
бюджет
інші
ресурси
рамках
проекту
вирішення
бюджетні
ДПП
(програми)
програми)
передбачено
Осокорки
Будівництво
Північні
м. Києва питною 7,3 км
водою належної водопроводу
заплановано
якості;
завершити у
покращення
2020 році
питного
водопостачання
житлових
масивів:
Позняки,
Березняки,
Харківський та
Стара Дарниця
Утилізація ТВП У бюджеті
Києва на
не менше 400
2018 рік
тон на добу

2.1.6. Встановлення турбоагрегату
для вироблення електроенергії та
видачі в міські мережі теплової й
електричної енергії, заміна
котлоагрегатів
на філіалі «Завод «Енергія»
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
2.1.7. Поводження з твердими
побутовими відходами у м. Києві

Модернізація
інженерної
інфраструктури

Житловокомунальне господарство

Не визначено

Модернізація
інженерної
інфраструктури

Житловокомунальне господарство

2016-2018

1800000,0

500000,0
0

-

-

-

-

500000,0
0

2.2.1. Розвиток велосипедної
інфраструктури Києва та
популяризація велотранспорту

МодерТранспорт
нізація
транспортної інфраструктури

2015-2022

170200,0

100,0
96,7

100,0
96,7

-

-

-

-

фінансування не
передбачено

Тривав
Поліпшення
пошук
екологічного
інвесторів
стану довкілля
шляхом зменшення кількості
ТПВ, що захоронюються на
полігонах
(звалищах)
Відповідно
до розпорядження
КМДА від
13.08.2018
№1019 КК
Київавтодор
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Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту (програми)

Пріоритет
РСР та ПЗ/
загальна та
конкретні
цілі
проекту

Сфера

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
завершення)

Оціночна
вартість
проекту
(програми)
тис. грн.

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Очікувані
результати/
Проблемні
державний
кошти
показники
питання та
бюджет
приватного
результативності пропозиції
місцевий
(ДФРР,
кредитні
всього
партнера в інші джерела
реалізації
щодо
бюджет
інші
ресурси
рамках
проекту
вирішення
бюджетні
ДПП
(програми)
програми)

2.2.3. Будівництво дворежимної
швидкісної рейкової системи
Тram-Тrain: Троєщина – Березняки
– Караваєві Дачі

МодерТранспорт
нізація
транспортної інфраструктури

2016-2018

2106000,0

-

-

-

-

-

-

2.2.4. Придбання рухомого складу
Тram-Тrain

МодерТранспорт
нізація
транспортної інфраструктури

Не визначено

Не визначено

-

-

-

-

-

-

2.2.5. Будівництво лінії
швидкісного тролейбусного
сполучення TbRT: Троєщина –
Чоколівка

МодерТранспорт
нізація
транспортної інфраструктури

2016-2018

Не визначено

-

-

-

-

-

-

Поліпшення
транспортного
обслуговування
в місті;
перерозподіл
пасажиропотоку;
зменшення
навантаження на
нерейковий
транспорт
Поліпшення
транспортного
обслуговування
в місті

Поліпшення
транспортного
обслуговування
в місті; перерозподіл пасажиро-

» визначено
замовником
реконструкції та
будівництва
вуличнодорожньої
мережі в
частині
створення
велосипедної інфраструктури
Розпочато
проектні
роботи
У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не
передбачено

Відсутня
проектна
документація
будівництва
системи
Тram-Тrain
У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не
передбачено
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Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту (програми)

2.2.6. Придбання рухомого складу
для лінії швидкісного
тролейбусного сполучення TbRT:
Троєщина – Чоколівка
2.2.7. Будівництво тролейбусних
ліній

Пріоритет
РСР та ПЗ/
загальна та
конкретні
цілі
проекту
Модернізація
транспортної інфраструктури
Модернізація
транспортної інфраструктури

Сфера

Транспорт

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
завершення)
Не визначено

Оціночна
вартість
проекту
(програми)
тис. грн.
Не визначено

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Очікувані
результати/
Проблемні
державний
кошти
показники
питання та
бюджет
приватного
результативності пропозиції
місцевий
(ДФРР,
кредитні
всього
партнера в інші джерела
реалізації
щодо
бюджет
інші
ресурси
рамках
проекту
вирішення
бюджетні
ДПП
(програми)
програми)
потоку
Відсутня
Поліпшення
проектна
транспортного
обслуговування документація лінії
в місті
TbRT

Транспорт

2016-2018

216840,0

-

-

-

-

-

-

2.2.8. Будівництво транспортних
МодерТранспорт
пересадочних вузлів з терміналами нізація
транспортної інфраструктури

2016-2018

605380,0

-

-

-

-

-

-

2.2.11. Будівництво ПодільськоВигурівської лінії Київського
метрополітену

2018-2025

10515680,0

10,0
0

10,0
0

-

-

-

-

МодерТранспорт
нізація
транспортної інфраструктури

Зниження рівня
забруднення
навколишнього
середовища;
розвантаження
транспортних
магістралей за
рахунок заміни
малогабаритних
автобусів тролейбусами великої та особливо
великої
місткості
Покращення
умов для
посадки
-висадки
пасажирів, у
тому числі осіб з
обмеженими
фізичними
можливостями
Поліпшення
транспортного
обслуговування
в місті;
перерозподіл
пасажиропотоку;

У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не
передбачено

У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не
передбачено

Для
закупівлі
проектних
робіт в
інформаційнотелекомунікаційній
системі
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Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту (програми)

2.2.13. Придбання вагонів
метрополітену

2.2.14. Капітальне будівництво та
модернізація Київського
метрополітену

Пріоритет
РСР та ПЗ/
загальна та
конкретні
цілі
проекту

Сфера

МодерТранспорт
нізація
транспортної інфраструктури

МодерТранспорт
нізація
транспортної інфраструктури

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
завершення)

2018-2025

2008-2024

Оціночна
вартість
проекту
(програми)
тис. грн.

4986600,0

4177005,1

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Очікувані
результати/
Проблемні
державний
кошти
показники
питання та
бюджет
приватного
результативності пропозиції
місцевий
(ДФРР,
кредитні
всього
партнера в інші джерела
реалізації
щодо
бюджет
інші
ресурси
рамках
проекту
вирішення
бюджетні
ДПП
(програми)
програми)
«Prozorro»
зменшення
навантаження на за UA-201811-13нерейковий
002984-а
транспорт
розміщено

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

оголошення
про
проведення
відкритих
тендерних
торгів.
Кінцевий
строк
подання
пропозицій
28.01.2019,
початок
аукціону
29.01.2019
У бюджеті
Покращення
Києва на
культури
обслуговування 2018 рік
та комфортності фінансування не
перевезень паса- передбачено

жирів; придбання сучасного
рухомого складу
з асинхронним
тяговим приводом та
зменшеним
споживанням
електроенергії
Поліпшення
обслуговування
пасажирів, попередження
дефор-мацій
тунелів;

У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не
передбачено
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Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту (програми)

Пріоритет
РСР та ПЗ/
загальна та
конкретні
цілі
проекту

Сфера

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
завершення)

Оціночна
вартість
проекту
(програми)
тис. грн.

2.2.15. Будівництво та
реконструкція вулично-дорожньої
мережі

МодерТранспорт
нізація
транспортної інфраструктури

2004-2022

6322600,0

2.2.17. Будівництво магістралі
загальноміського значення: Нивки
– Теличка – Бровари

МодерТранспорт
нізація
транспортної інфраструктури

2016-2020

1170000,0

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Очікувані
результати/
Проблемні
державний
кошти
показники
питання та
бюджет
приватного
результативності пропозиції
місцевий
(ДФРР,
кредитні
всього
партнера в інші джерела
реалізації
щодо
бюджет
інші
ресурси
рамках
проекту
вирішення
бюджетні
ДПП
(програми)
програми)
підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів на лініях
метрополітену;
поліпшення
транспортного
обслуговування
мешканців районів та прилеглих до них
територій
Відсутнє
850375,9
850375,9
Зменшення
фінансуваннавантаження
532659,6
532659,6
ня за
великогабарахунок
ритного та
коштів
транзитного
митних
транспорту на
платежів
дорожню
мережу, збільшення її пропускної спроможності;
забезпечення
безперебійного
руху транспорту
Будівництво та У бюджеті
Києва на
реконструкція
2018 рік
доріг, будівфінансуванництво 7 переня не
ходів через
передбачено
залізницю;
будівництво 5 та
реконструкція 3
транспортних
розв’язок в
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Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту (програми)

2.2.19. Розвиток паркувального
простору міста Києва

Пріоритет
РСР та ПЗ/
загальна та
конкретні
цілі
проекту

Сфера

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
завершення)

Оціночна
вартість
проекту
(програми)
тис. грн.

МодерТранспорт
нізація
транспортної інфраструктури

2016-2018

1024667,4

2.2.20. Впровадження
МодерТранспорт
автоматизованої системи контролю нізація
паркувального простору (АСКПП) транспортної інфраструктури

2016-2022

20000,0

2.2.21. Інформатизація міста Києва Модернізація

2016-2018

Зв’язок

732296,0

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Очікувані
результати/
Проблемні
державний
кошти
показники
питання та
бюджет
приватного
результативності пропозиції
місцевий
(ДФРР,
кредитні
всього
партнера в інші джерела
реалізації
щодо
бюджет
інші
ресурси
рамках
проекту
вирішення
бюджетні
ДПП
(програми)
програми)
різних рівнях;
пішохідних
переходів тощо
Не вирішені
459519,6
459519,6
Підвищення
проблемні
якості
надання
0
0
питання
послуг з
щодо
паркування;
виконання
збільшення
інвестиційкількості
них
паркомісць;
договорів
влаштування
перехоплюючих
паркінгів;
збільшення
дохідної частини
бюджету міста
Проект
10000,0
10000,0
Підвищення
якості надання виключено з
0
0
переліку
послуг з
інвестиційни
паркування

65086,0
0

65086,0
0

-

-

-

-

Створення єдиної
мультисервісної

х проектів.
Підготовлено
проект
розпорядження КМДА
«Про
створення
автоматизованої
системи
оплати з
паркування в
м. Києві» та
розроблено
ТЕО на
впровадження АС
У бюджеті
Києва на
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Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту (програми)

Пріоритет
РСР та ПЗ/
загальна та
конкретні
цілі
проекту

Сфера

транспортної інфраструктури

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
завершення)

Оціночна
вартість
проекту
(програми)
тис. грн.

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Очікувані
результати/
Проблемні
державний
кошти
показники
питання та
бюджет
приватного
результативності пропозиції
місцевий
(ДФРР,
кредитні
всього
партнера в інші джерела
реалізації
щодо
бюджет
інші
ресурси
рамках
проекту
вирішення
бюджетні
ДПП
(програми)
програми)
інформаційнотелекомунікаційної
інфраструктури
міста як платформи
всіх електронних
сервісів

2.2.25. Будівництво Великої
Окружної дороги на ділянці від
проспекту
Маршала Рокоссовського до
вул. Богатирської з будівництвом
транспортної розв’язки в різних
рівнях

МодерТранспорт
нізація
транспортної інфраструктури

2013-2019

410989,8

187778,0
57778,0

117778,0
7778,0

70000,0
50000,0

-

-

-

2.3.3. Реконструкція з
розширенням будівлі міського
Центру термічних уражень,
реконструктивно-відновлювальної
та пластичної хірургії Київської
міської клінічної лікарні №2 на
вул. Краківській, 13 у
Дніпровському районі

Доступна,
якісна та
ефективна
система
охорони
здоров’я

Охорона
здоров’я

2017-2021

227000,0

615,0
76,2

615,0
76,2

-

-

-

-

2.4.1. Молодіжне таборування

Систематичне

Фізкультура та

2017-2018

Не визначено

-

-

-

-

-

-

Поліпшення
технічного стану
тротуарів, доріг,
розв’язок, мостів,
шляхопроводів,
забезпечення
безперебійного
руху транспорту;
поліпшення
обслуговування
населення
громадським
транспортом;
поліпшення
екологічного
стану за рахунок
ліквідації
заторів
Збільшення
потужностей
міського Центру
термічних
уражень з метою
надання
кваліфікованої
медичної
допомоги за
направленням.
Створення
універсального

2018 рік
фінансування не
передбачено

Термін
реалізації не
наступив.
Введення
Центру
очікується у
2021 році

У бюджеті
Києва на
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Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту (програми)

Пріоритет
РСР та ПЗ/
загальна та
конкретні
цілі
проекту

Сфера

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
завершення)

Оціночна
вартість
проекту
(програми)
тис. грн.

просуванн
я
здорового
способу
життя

спорт

2.4.2. Будівництво спортивного
комплексу в парку «Партизанська
слава» на вул. Тростянецькій, 60

Систематичне
просуванн
я
здорового
способу
життя

Фізкультура та
спорт

2018-2020

95000,0

2.4.3. Будівництво центру
олімпійської підготовки з водних
видів спорту - водноспортивного
стадіону на Трухановому острові
(акваторія Матвіївської затоки)

Систематичне
просуванн
я
здорового
способу
життя

Фізкультура та
спорт

2018-2020

500000,0

2.4.4. Будівництво спортивного

Система-

Фізкуль-

2019-2020

700000,0

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Очікувані
результати/
Проблемні
державний
кошти
показники
питання та
бюджет
приватного
результативності пропозиції
місцевий
(ДФРР,
кредитні
всього
партнера в інші джерела
реалізації
щодо
бюджет
інші
ресурси
рамках
проекту
вирішення
бюджетні
ДПП
(програми)
програми)
2018 рік
місця для
фінансуванмолодіжного
ня не
таборування
багаторазового передбачено
Проект
використання;
втратив
широке
актуальність
залучення
молоді до
здорового і
безпечного
способу життя
628,3
628,3
Залучення
населення до
628,2
628,2
занять фізичною
культурою та
спортом;
забезпечення
різних верств
населення міста
Києва сучасною
спортивною
спорудою
У бюджеті
Залучення
Києва на
населення
2018 рік
м. Києва до
занять фізичної фінансування не
культурою та
передбачено
спортом;
збільшення
представників
Києва у збірних
командах
України з
водних видів
спорту
Розпоряджен
Залучення всіх
-ням КМДА
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Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту (програми)

комплексу у складі: плавальний
басейн, льодова арена, ігровий зал,
спортивний зал для занять видами
єдиноборств

2.5.1. Демеркуризація території
ВАТ «Радикал», розташованого на
території Деснянського району
м. Києва

Пріоритет
РСР та ПЗ/
загальна та
конкретні
цілі
проекту
тичне
просуванн
я
здорового
способу
життя

Сфера

тура та
спорт

Зниження Екологія
негативного
впливу на
навколишнє
середовище

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
завершення)

2016-2018

Оціночна
вартість
проекту
(програми)
тис. грн.

1271390,0

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Очікувані
результати/
Проблемні
державний
кошти
показники
питання та
бюджет
приватного
результативності пропозиції
місцевий
(ДФРР,
кредитні
всього
партнера в інші джерела
реалізації
щодо
бюджет
інші
ресурси
рамках
проекту
вирішення
бюджетні
ДПП
(програми)
програми)
від
верств
26.06.2017
населення
№746
м. Києва до
визначено
занять фізичною ТОВ
культурою та
«АСКАЙ»
інвестором
спортом;
будівництва
організація та
спортивного
проведення
комплексу на
змагань,
пр. Генерала
видовищних
Ватутіна у
Деснянськозаходів і
му р-ні.
показових
Згідно з
виступів з
протоколом
різних видів
№114/2018
спорту
засідання

-

-

-

-

-

конкурсної
комісії
ТОВ
«АСКАЙ»
доручено до
01.02.2019
подати
замовнику
на
затвердження проектну
документацію
Проведено
Забезпечення
відкриті
поліпшення
торги та
екологічного
укладено
стану у
договір з АТ
лівобережній
«Енергопрочастині м. Києва ект» на
закупівлю
послуг з
проектних
робіт із
забезпеченн
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Продовження додатку 3 до звіту
Форма 1

Назва проекту (програми)

Пріоритет
РСР та ПЗ/
загальна та
конкретні
цілі
проекту

Сфера

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
завершення)

Оціночна
вартість
проекту
(програми)
тис. грн.

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Очікувані
результати/
Проблемні
державний
кошти
показники
питання та
бюджет
приватного
результативності пропозиції
місцевий
(ДФРР,
кредитні
всього
партнера в інші джерела
реалізації
щодо
бюджет
інші
ресурси
рамках
проекту
вирішення
бюджетні
ДПП
(програми)
програми)
я екологічно
безпечного
збирання,
зберігання,
оброблення,
перевезення,
утилізації та
захоронення
ртутьвмісних відходів
та
рекультивації
забруднених
територій
промислового
майданчика
ВАТ
«Радикал»
(в рамках
здійснення
заходів з
демеркуризації
промислового
майданчика
ВАТ
«Радикал»
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Додаток 4 до звіту
Форма 2
Стан підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку, реалізація яких не передбачена
регіональною стратегію розвитку (РСР) та планом заходів з її реалізації (ПЗ)
1) Для проектів (програм), реалізація яких завершена у звітному періоді

Забезпечення
учнів сучасною
спортивною
інфраструктурою з
метою належного
спортивного виховання
молоді та дітей

Будівництво
торговельного
комплексу по вул.
Полярній, 20 в
Оболонському районі з
метою задоволення
споживчого попиту
мешканців району та
будівництво
автобусного парку на
житловому масиві
Троєщина та передача
його до комунальної
власності міста Києва

Вартість
проекту
(програми)
тис. грн, з
ПДВ
4 320,00

Соціальна, спорт

Облаштування
футбольного поля із
штучного покриття та
супутньою
спортивною
інфраструктурою
ліцею
«Голосіївський»
№ 241 міста Києва на
вул. Голосіївській, 12
у Голосіївському
районі
Будівництво
торговельного
комплексу по
вул. Полярній, 20 в
Оболонському районі

Будівництво, торгівля

Назва проекту
(програми)

Пріоритет РСР та ПЗ/
загальна та конкретні
цілі проекту

Термін
реалізації
проекту
Сфера (програми)
(дата початку
та
завершення)
10.10.2017.
Строк дії
договору
становить
10 років.

05.06.2014 до
повного
виконання
зобов’язань
по
інвестиційно
му договору

293 346,61
згідно ПД,
та
77 501,10
на
будівництво
автобусного
парку

Профінансовано (тис. грн.)
Отримані результати/
державни
кошти
показники
й бюджет
приватнорезультативності
місцевий (ДФРР, кредитні
го
інші
всього
бюджет
інші
ресурси партнера джерела* реалізації проекту
(програми)
бюджетні
в рамках
програми)
ДПП
4 320,00
4 320,00 10.08.2018 введено
в експлуатацію
футбольне поле на
території ліцею
«Голосіївський» №
241 міста Києва на
вул. Голосіївській,
12 у
Голосіївському
районі
Немає
даних

-

-

-

-

Немає
даних

Побудовано
торговельний
комплекс по
вул. Полярній, 20 в
Оболонському
районі та
автобусний парк
по вул.
Пухівскій,4, який
передано до
комунальної
власності м. Києва
(у 2018 році
укладено акт про
виконання
інвестиційного
договору)

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення
-

-

2
*

- кошти приватних інвесторів

2) Для проектів (програм), які знаходяться на стадії реалізації у звітному періоді ( не завершені)

Продовження додатка 4 до звіту

3

Будівництво
наземного
паркінгу з
об'єктами
транспортної
інфраструктури
та будівлею
громадського
призначення по
вул.
Святошинській просп. Перемоги
та пл. Героїв
Бреста у
Святошинському
районі

Підстава для реалізації проекту
(програми), номер та дата НПА/
рішення/ розпорядження /інше

розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від
17.01.2012 №63 «Про проведення
інвестиційних конкурсів із
залучення інвесторів до реалізації
проектів будівництва та експлуатації
паркінгів з об’єктами транспортної
інфраструктури та/або
обслуговування населення, а також
влаштування та експлуатації
відкритих автостоянок з об’єктами
транспортної інфраструктури та/або
обслуговування населення у місті
Києві» та від 25.01.2014 № 92 «Про
затвердження переможця конкурсу із
залучення інвестора до реалізації
інвестиційного проекту будівництва
наземного паркінгу з об'єктами
транспортної інфраструктури та
будівлею громадського призначення
по вул. Святошинській - просп.
Перемоги та пл. Героїв Бреста у
Святошинському районі»,
інвестиційний договір від 07.02.2014
№ 050-13/і/134 про реалізацію
інвестиційного проекту будівництва
наземного паркінгу з об'єктами
транспортної інфраструктури та
будівлею громадського призначення
по вул. Святошинській - просп.
Перемоги та пл. Героїв Бреста у
Святошинському районі

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Очікувані
Термін
Оціночна
результати/
реалізації
Проблемні
вартість
показники
державний
проекту
питання та
кошти
проекту
результативбюджет
Сфера (програми)
пропозиції
місцевий
кредитні приватного
інші
(програми) всього
ності
(ДФРР, інші
(дата початку та
щодо
бюджет
ресурси партнера в джерела
тис. грн., з
реалізації
бюджетні
очікувана дата
вирішення
рамках ДПП
ПДВ
проекту
програми)
завершення)
(програми)
07.02.2014 до
35 754,46
Будівництповного
во
виконання
наземного
сторонами
паркінгу з
своїх
об'єктами
зобов’язань
транспортза договором
ної
інфраструкт
ури та
будівлею
громадського
призначення
Інженерно-транспортна інфраструктура

Назва проекту
(програми)

Продовження додатка 4 до звіту

Будівництво
житлового
будинку з
об'єктами
господарського
та соціальнопобутового
призначення та
підземним
паркінгом (з
виділенням
частки квартир
для потерпілих
від діяльності
ГІБК «ЕлітаЦентр») на
земельній
ділянці на
вул. Милославській у
Деснянському
районі м. Києва

Підстава для реалізації проекту
(програми), номер та дата НПА/
рішення/ розпорядження /інше
розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від
27.09.2013 № 1694 «Про проведення
інвестиційних конкурсів із
залучення інвесторів до будівництва
житлових будинків з об'єктами
господарського та соціальнопобутового призначення та
підземними паркінгами (з
виділенням частки квартир для
потерпілих від діяльності ГІБК
«Еліта-Центр»)» та від 26.12.2014
№ 1540 «Про затвердження
переможця конкурсу із залучення
інвестора до будівництва житлового
будинку з об'єктами господарського
та соціально-побутового
призначення та підземним паркінгом
(з виділенням частки квартир для
потерпілих від діяльності ГІБК
"Еліта-Центр") на земельній ділянці
на вул. Милославській у
Деснянському районі м. Києва»,
інвестиційний договір від 30.12.2014
№ 050-13/і/148 про будівництво
житлового будинку з об'єктами
господарського та соціальнопобутового призначення та
підземним паркінгом (з виділенням
частки квартир для потерпілих від
діяльності ГІБК «Еліта-Центр») на
земельній ділянці на
вул. Милославській у Деснянському
районі м. Києва

Будівництво

Назва проекту
(програми)

Продовження додатка 4 до звіту
4
Термін
Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Очікувані
Оціночна
Проблемні
реалізації
результати/
вартість
державний
питання та
кошти
проекту
показники
проекту
бюджет
Сфера
пропозиції
місцевий
кредитні приватного
інші
(програми)
результатив(програми) всього
(ДФРР, інші
щодо
бюджет
ресурси партнера в джерела
(дата початку та тис. грн., з
ності
бюджетні
вирішення
рамках ДПП
очікувана дата
реалізації
ПДВ
програми)
завершення)
проекту
30.12.2014
до 211 461,31
Безкоштовповного
не
виконання
забезпеченсторонами
ня житлом
своїх
частини
зобов’язань
потерпілих
за договором
від
діяльності
ГІБК
«ЕлітаЦентр»

Будівництво
житлового
будинку з
об'єктами
господарського
та соціальнопобутового
призначення та
підземним
паркінгом (з
виділенням
частки квартир
для потерпілих
від діяльності
ГІБК «ЕлітаЦентр») на
земельній
ділянці у
пров. Платонівському у
Солом'янському
районі м. Києва

Підстава для реалізації проекту
(програми), номер та дата НПА/
рішення/ розпорядження /інше
розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від
27.09.2013 № 1694 «Про проведення
інвестиційних конкурсів із
залучення інвесторів до будівництва
житлових будинків з об'єктами
господарського та соціальнопобутового призначення та
підземними паркінгами (з
виділенням частки квартир для
потерпілих від діяльності ГІБК
«Еліта-Центр»)» та від 25.03.2015
№ 268 «Про затвердження
переможця конкурсу із залучення
інвестора до будівництва житлового
будинку з об’єктами господарського
та соціально-побутового
призначення та підземним паркінгом
(з виділенням частки квартир для
потерпілих від діяльності ГІБК
«Еліта-Центр») на земельній ділянці
у пров. Платонівському у
Солом'янському районі м. Києва»,
інвестиційний договір від 31.03.2015
№ 050-13/і/151 про будівництво
житлового будинку з об'єктами
господарського та соціальнопобутового призначення та
підземним паркінгом (з виділенням
частки квартир для потерпілих від
діяльності ГІБК «Еліта-Центр») на
земельній ділянці у
пров. Платонівському у
Солом'янському районі м. Києва

Будівництво

Назва проекту
(програми)

Продовження додатка 4 до звіту
5
Термін
Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Очікувані
Оціночна
Проблемні
реалізації
результати/
вартість
державний
питання та
кошти
проекту
показники
проекту
бюджет
Сфера
пропозиції
місцевий
кредитні приватного
інші
(програми)
результатив(програми) всього
(ДФРР, інші
щодо
бюджет
ресурси партнера в джерела
(дата початку та тис. грн., з
ності
бюджетні
вирішення
рамках ДПП
очікувана дата
реалізації
ПДВ
програми)
завершення)
проекту
31.03.2015
по
219
Безкоштов30.11.2019,
272,849
не
але в будьзабезпеченякому
ня житлом
випадку до
частини
повного
потерпілих
виконання
від
сторонами
діяльності
своїх
ГІБК
зобов’язань
«Елітаза договором
Центр»

Реконструкція
підземного
пішохідного
переходу на
примиканні
вул. Б. Хмельницького до
вул. Хрещатик з
влаштуванням
додаткового
входу до
Центрального
універмагу

Підстава для реалізації проекту
(програми), номер та дата НПА/
рішення/ розпорядження /інше
розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від
24.04.2014 №474 «Про проведення
інвестиційного конкурсу із
залучення інвестора до
реконструкції підземного
пішохідного переходу на примиканні
вул. Б. Хмельницького до
вул. Хрещатик з влаштуванням
додаткового входу до Центрального
універмагу» та від 20.02.2015 № 139
«Про затвердження переможця
конкурсу із залучення інвестора до
реконструкції підземного
пішохідного переходу на примиканні
вул. Б. Хмельницького до вул.
Хрещатик з влаштуванням
додаткового входу до Центрального
універмагу», інвестиційний договір
від 30.10.2015 № 050-13/і/156 про
реконструкцію підземного
пішохідного переходу на примиканні
вул. Б. Хмельницького до вул.
Хрещатик з влаштуванням
додаткового входу до Центрального
універмагу

інфраструктураІнженерно-транспортна

Назва проекту
(програми)

Продовження додатка 4 до звіту
6
Термін
Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Очікувані
Оціночна
Проблемні
реалізації
результати/
вартість
державний
питання та
кошти
проекту
показники
проекту
бюджет
Сфера
пропозиції
місцевий
кредитні приватного
інші
(програми)
результатив(програми) всього
(ДФРР, інші
щодо
бюджет
ресурси партнера в джерела
(дата початку та тис. грн., з
ності
бюджетні
вирішення
рамках ДПП
очікувана дата
реалізації
ПДВ
програми)
завершення)
проекту
30.10.2015
по
6 507,78
Покращен30.10.2025,
ня
але в будьтехнічного
якому
та
випадку до
естетичного
повного
стану
виконаня
підземного
зобов’язань
пішохідного переходу

Будівництво
медичного
центру за
рахунок площ
Київської міської
клінічної лікарні
№14 на вул.
Зоологічній, 3 у
Шевченківськом
у районі

Підстава для реалізації проекту
(програми), номер та дата НПА/
рішення/ розпорядження /інше
рішення Київської міської ради від
02.10.2013 № 49/9637 «Про знесення
та списання нефункціонуючих,
аварійних будівель на вул.
Зоологічній, 3», розпорядження
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
25.11.2013 № 2141 «Про проведення
інвестиційного конкурсу із
залучення інвестора до будівництва
медичного центру за рахунок площ
Київської міської клінічної лікарні
№ 14 на вул. Зоологічній, 3 у
Шевченківському районі» та від
29.08.2016 № 752 «Про
затвердження переможця
інвестиційного конкурсу із
залучення інвестора до реалізації
проекту «Будівництво медичного
центру за рахунок площ Київської
міської клінічної лікарні № 14 на
вул. Зоологічній, 3 у
Шевченківському районі»,
інвестиційний договір від 23.09.2016
№ 050-13/і/160 про будівництво
медичного центру за рахунок площ
Київської міської клінічної лікарні
№14 на вул. Зоологічній, 3 у
Шевченківському районі

Будівництво

Назва проекту
(програми)

Продовження додатка 4 до звіту
7
Термін
Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Очікувані
Оціночна
Проблемні
реалізації
результати/
вартість
державний
питання та
кошти
проекту
показники
проекту
бюджет
Сфера
пропозиції
місцевий
кредитні приватного
інші
(програми)
результатив(програми) всього
(ДФРР, інші
щодо
бюджет
ресурси партнера в джерела
(дата початку та тис. грн., з
ності
бюджетні
вирішення
рамках ДПП
очікувана дата
реалізації
ПДВ
програми)
завершення)
проекту
23.09.2016
по 173 992,18
Будівницт23.09.2020
во
медичного
центру та
зміцнення
матеріально
-технічної
бази
Київської
міської
туберкульозної
лікарні № 2

3) Для проектів (програм), які знаходяться на стадії підготовки у звітному періоді

Продовження додатка 4 до звіту

8

Створення
велосипедної
інфраструктури
«bike-sharing» в
місті Києві

Влаштування
інформаційних
програмнотехнічних
комплексів
самообслуговування
(ІПТКС) та
створення
відповідної
інфраструктури для
центрів надання
адміністративних
послуг міста Києва,
прискорення
процедури прийому
громадян та видачі
документів
дозвільного
характеру
Створення
розгалуженої
мережі «bikesharing» –
велопрокату

Інформатизація

Влаштування
інформаційних
програмнотехнічних
комплексів
самообслуговування (ІПТКС)
та створення
відповідної
інфраструктури
для центрів
надання
адміністративних послуг міста
Києва

інфраструктур Інженерноа
транспортна

Назва проекту
(програми)

Пріоритет РСР та ПЗ/
загальна та конкретні Сфера
цілі проекту

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
завершення)
Загальний
строк
влаштування
ІПТКС та
створення
відповідної
інфраструкту
ри - не
більше 12
місяців з
моменту
підписання
інвестиційно
го договору.
Строк дії
інвестиційно
го договору 8 років
Строки
реалізації
проекту
будуть
визначені
умовами
інвестиційно
го конкурсу
та
інвестиційни
м договором

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
Оціночна
вартість
проекту*
(програми)
тис. грн.

всього

державний
кошти
бюджет
приватного
місцевий
кредитні
інші
(ДФРР, інші
партнера в
бюджет
ресурси
джерела
бюджетні
рамках
програми)
ДПП

1 327,00

-

-

-

-

-

-

16 800,00

-

-

-

-

-

-

Очікувані результати/
показники
результативності
реалізації проекту
(програми)

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення

Влаштування
інформаційних
програмнотехнічних
комплексів
самообслуговування
(ІПТКС) та
створення
відповідної
інфраструктури для
центрів надання
адміністративних
послуг міста Києва,
прискорення
процедури прийому
громадян та видачі
документів
дозвільного
характеру
Створення системи
спільного
використання
велосипедів,
(велопрокат), що
дозволить
орендувати
велосипед на одній з
автоматизованих
станцій, а після
поїздки повернути
велосипед у будьякий пункт прокату

-

-

Продовження додатка 4 до звіту

9

Будівництво
дошкільного
навчального
закладу по вул.
Дмитрівська, 66
в
Шевченківськом
у районі міста
Києва

Будівництво
приватного
дошкільного вул.
Кудряшова, 7-А в
Солом'янському
районі,
забезпечення
населення
Солом’янського
району сучасним
дошкільним
навчальним
закладом
Будівництво
приватного
дошкільного по вул.
Дмитрівська, 66 в
Шевченківському
районі міста Києва,
забезпечення
населення
Шевченківського
району сучасним
дошкільним
навчальним
закладом

Соціальна, будівництво

Будівництво
дошкільного
навчального
закладу по вул.
Кудряшова, 7-А
в
Солом'янському
районі міста
Києва

Соціальна, будівництво

Назва проекту
(програми)

Пріоритет РСР та ПЗ/
загальна та конкретні Сфера
цілі проекту

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
Строки
реалізації
проекту
будуть
визначені
умовами
інвестиційно
го конкурсу
та
інвестиційни
м договором
Строки
реалізації
проекту
будуть
визначені
умовами
інвестиційно
го конкурсу
та
інвестиційни
м договором

Оціночна
вартість
проекту*
(програми)
тис. грн.

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)

всього

35 791,00

-

19 697,00

-

Очікувані результати/
державний
кошти
показники
бюджет
приватного
результативності
місцевий
кредитні
інші
(ДФРР, інші
партнера в
бюджет
ресурси
джерела реалізації проекту
бюджетні
рамках
(програми)
програми)
ДПП
Будівництво
сучасного
дошкільного
навчального закладу
та забезпечення
району освітньовиховними
послугами дітей
дошкільного віку
Солом’янського
району
-

-

-

-

-

Будівництво
сучасного
дошкільного
навчального закладу
та забезпечення
району освітньовиховними
послугами дітей
дошкільного віку
Шевченківського
району

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення
-

-

10

Будівництво
приватного
медичного
центру на вул.
Зоологічній, 3 у
Шевченківськом
у районі

Будівництво
приватного
медичного центру
на вул. Зоологічній,
3у
Шевченківському
районі, покращення
рівня якості надання
громадянам
медичних послуг, у
тому числі із
застосуванням
новітніх технологій
у медичній галузі
*
- орієнтовно

Медицина

Назва проекту
(програми)

Пріоритет РСР та ПЗ/
загальна та конкретні Сфера
цілі проекту

Термін
реалізації
проекту
(програми)
(дата початку
та очікувана
дата
Строки
реалізації
проекту
будуть
визначені
умовами
інвестиційно
го конкурсу
та
інвестиційни
м договором

Оціночна
вартість
проекту*
(програми)
тис. грн.
320 000,00

Заплановано/профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)

всього
-

Продовження додатка 4 до звіту

Очікувані результати/
державний
кошти
показники
бюджет
приватного
результативності
місцевий
кредитні
інші
(ДФРР, інші
партнера в
бюджет
ресурси
джерела реалізації проекту
бюджетні
рамках
(програми)
програми)
ДПП
Будівництво
сучасного
медичного закладу
та надання
громадянам якісних
медичних послуг, у
тому числі із
застосуванням
новітніх технологій
у медичній галузі

Проблемні
питання та
пропозиції
щодо
вирішення
-

Додаток 5 до звіту
Форма 3
Перелік інвестиційних проектів регіонального розвитку,
які мають найсуттєвіший вплив на соціально-економічний розвиток та
сприяють підвищенню рівня конкурентоспроможності регіону
(до 5 проектів за кожним пріоритетним напрямом регіональної стратегії розвитку та плану)

№

Назва проекту

1.

2.1.1. Реконструкція
дюкерних переходів
через р. Дніпро

2

2.2.12. Будівництво
СирецькоПечерської лінії
метрополітену на
ж/м Виноградар –
Вітряні Гори
2.2.25. Будівництво
Великої Окружної
дороги на ділянці
від проспекту
Маршала Рокоссовського до вул.
Богатирської з
будівництвом
транспортної
розвв҆язки в різних
рівнях
2.1.5. Будівництво
системи хімічного
очищення димових
газів на філіалі
«Завод «Енергія»
ПАТ КИЇВЕНЕРГО»
2.1.6. Встановлення

2

4

5

Термін
реалізації
проекту (дата
початку та
завершення)

Вартість/
оціночна
вартість
проекту тис.
грн.

2. Програма
Житловопідвищення комфорту комунальне
життя/
господарство
Модернізація
інженерної
інфраструктури
Модернізація
Транспорт
транспортної
інфраструктури

2018-2021

985435,6

2018-2024

11186616,7

2. Програма
підвищення комфорту
життя/
Модернізація
транспортної
інфраструктури

Транспорт

2013-2019

410989,8

77778,0
57778,0

Модернізація
інженерної
інфраструктури

Житловокомунальне
господарство

2011-2020

681795,3

3953,6
3951,6

Модернізація

Житлово-

Не визначено

55000,0

Не

Ціль/ пріоритет РСР
та ПЗ

Сфера

всього

22446,0
0

Заплановано до фінансування /
профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
кошти
приватдержавний
місцевий
кредитні
ного
бюджет
бюджет
ресурси партнера в
(ДФРР)
рамках
ДПП
2250,0
20196,0
0
0

інші
джерела

Отримані/ очікувані
результати /показники
результативності
реалізації проекту /
вплив на
сферу/галузь/регіон

-

У 2018 році тривала
процедура торгів, які
відбулись тільки з 3 спроби.
Укладено договір на
виконання будівельних
робіт

-

-

-

-

Розроблено ТЕО, ПКД (на
І чергу).
Укладено договір на
виконання будівельних
робіт

7778,0
7778,0

70000,0
50000,0

-

-

-

Роботи виконувалися за
графіком в межах
бюджетних призначень.
Побудовано 0,253 км
ділянки дороги

3953,6
3951,6

-

-

-

-

Розроблено ПКД та
передано на експертизу

2600000,0 2600000,0
2600000,0 2600000,0

Очікуваний результат:
Утилізація ТВП не менше

1

Продовження додатку 5 до звіту

№

6

Назва проекту

турбоагрегату для
вироблення
електроенергії та
видачі в міські
мережі теплової й
електричної енергії,
заміна
котлоагрегатів
на філіалі «Завод
«Енергія» ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО»
1.4.1. Комплексна
термосанація
будівель бюджетної
сфери м. Києва

Ціль/ пріоритет РСР
та ПЗ

Сфера

інженерної
інфраструктури

комунальне
господарство

Підвищення
енергоефективності
м. Києва

Енергоефективність

Термін
реалізації
проекту (дата
початку та
завершення)

Вартість/
оціночна
вартість
проекту тис.
грн.

всього

Заплановано до фінансування /
профінансовано у звітному періоді (тис. грн.)
кошти
приватдержавний
місцевий
кредитні
ного
бюджет
бюджет
ресурси партнера в
(ДФРР)
рамках
ДПП

інші
джерела

400 тонн на добу

визначено

2013-2021

1191700,0

96716,2
73863,2

Отримані/ очікувані
результати /показники
результативності
реалізації проекту /
вплив на
сферу/галузь/регіон

57445,3
52482,6

33116,6
15622,3

6154,3
5758,3

Проведено термосанацію
5 закладів, у тому числі
середньої
загальноосвітньої школи
на вул. Єреванській, 20 за
рахунок коштів ДФРР

2

Додаток 6 до звіту
ЗВІТ за 2018 рік
про результати виконання Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

26135,9

17839,7

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

найменування
Участь у
міжнародних
заходах
Виготовле
ння інформаційнопрезентаційної
продукції

Один
иця

7451,9

факт
ична

11963,7

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

запла

7451,9

факт
ична

17839,7

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

Бюджет
м. Києва

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

м. Київ 2016 -2018 2016 – 2018

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

1.1.1. Участь у
національних та
закордонних
виставкових
заходах

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

1

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

прогнозоване

фактичне
значення

Од.

7

8

+1

Од.

4000

4000

0

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

відхилення
62,3

Кошти
освоєно з
економією

Продовження додатку 6 до звіту

0

0

0

0

0

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

найменування
Кількість
проведених
семінарів/
кількість
осіб, які
підвищили
кваліфікацію

Один
иця

Власні
кошти
промислових
підприємств

Фінансування не потребує

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

запла

2016-2018 2017-2018

факт
ична

м. Київ

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

2016-2018 2016-2018

звітнза
ий

м. Київ

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

з
почат
ку

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

факт
ична

3

1.2.1. Підвищення
кваліфікації
(здобуття знань і
практичних
навичок)
працівників
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації) у
сфері підготовки
та просування
інвестиційних і
зовнішньоекономічних
пропозицій міста
Києва
1.3.1. Організація
виробництва
імпортозаміщуюч
ої продукції

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

2

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

прогнозоване
Од./
5/60
осіб

0

Нові види
продукції

Од.

100

фактичне
значення
5/76

відхилення
-/+16

-

100

-

-

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

Освоєння
нових видів
продукції
відбувалося
за рахунок
коштів на
основну
діяльність
підприємств

2

Продовження додатку 6 до звіту

5

1.4.1. Комплексна
термосанація
будівель
бюджетної сфери
м. Києва

м. Київ

2013-2021 2013-2021

Всього

6

1.4.4.
Реконструкція
систем гарячого
водопостачання
закладів
бюджетної сфери
із застосуванням
відновлюваних
джерел енергії

м. Київ

2016-2018 2018-2019

0

418228,5

0

71669,9

0

96716,2

Бюджет
м.Києва

57445,3

52482,6

224230,0 219267,3

НЕФКО

6154,3

5758,3

133408,1 133012,1

ДФРР
Бюджет
м.Києва

6342,6

5988,8

33116,6 15622,3
6055,0
5988,8

42729,6 25235,3
6408,8 6342,6
Заклади

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

Один
иця

Власні
кошти
промислових
підприємств

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

факт
ична

2016-2018 2016-2018

запла

м. Київ

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

найменування
0
0
0
Кількість
промислов
их підприємств, на
яких впроваджено
маловідходні, ресурсозберігаючі
технологічних
процесів
73863,2 400367,7 377514,7 Заклади
факт
ична

1.3.2. Впровадження
енергозберігаючих
технологій

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

4

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

прогнозоване
20

фактичне
значення
20

відхилення
-

-

Впровадження
енергозберігаючих
технолоній
відбувалося
за рахунок
коштів на
основну
діяльність
підприємств

Од.

8
у 2018
році

5

-3

76,4

Невиконання підрядником
договірних
зобовʼязань

8
у 2018
році

8

-

Од.

Од.

98,9

3

Продовження додатку 6 до звіту

8

9

2016-2018 2016-2018

Бюджет
м.Києва

10484,8

м. Київ

2016-2018 2016-2018

Бюджет
м.Києва

9685,0

0

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

найменування
Кількість
створених
ІТС

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

Од.

прогнозоване
1

фактичне
значення
0

відхилення
-1

0

У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансуванн
я не
передбачено

Один
иця

м. Київ

0

факт
ична

Бюджет
м.Києва

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

запла

2015-2018 2016-2018

факт
ична

м. Київ

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

1.5.1. Створення
єдиної
інформацій-ноаналітичної
системи фінансового планування
м. Києва
1.5.2. Створення
та впровадження
комплексної
інформаційноаналітичної
системи
управління
фінансовогосподарською
діяльністю в
м. Києві
1.5.3. Створення
інформаційноаналітичної
системи
«Управління
майновим
комплексом територіальної
громади міста
Києва»

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

7

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

500,0

0

4000,0

0

2995,0

2995,0

2995,0

10484,8

10484,8

Кількість
створених
ІТС

Од.

1

1

0

100

Систему
створено у
2016 р.
Проводилос
я
удосконален
ня системи

1985,0

1985,0

1985,0

9685,0

9685,0

Кількість
створених
ІТС

Од.

1

1

0

100

Систему
створено у
2016 р.
Проводилося удосконалення
системи

4

Продовження додатку 6 до звіту
Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

Систему
створено у
2016 р.
Проводилося
удосконалення
системи
Систему
створено у
2016 р.
Проводилося
удосконалення
системи
У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не
передбачено
Систему
створено у
2016 р.
Проводилося
удосконалення
системи

597,0

597,0

597,0

15717,2

15717,2

Кількість
створених
ІТС

Од.

1

1

0

100

-

-

9700,0

0

9700,0

0

Кількість
створених
ІТС

Од.

1

0

-1

0

4375,0

500,0

500,0

500,0

4375,0

4375,0

Кількість
створених
ІТС

Од.

1

1

0

0

м. Київ

2015-2018 2015-2018

Бюджет
м.Києва

15717,2

12 1.5.6. Створення
інформаційнотелекомунікаційно
ї системи
«Цифрова освіта»

м. Київ

2016-2018 2016-2018

Бюджет
м.Києва

13 1.5.7. Розробка та
впровадження
системи
оповіщення при
надзвичайних
ситуаціях

м. Київ

2016-2018 2016-2018

Бюджет
м.Києва

4567,6

600,0

факт
ична
4567,6

Бюджет
м.Києва

запла

4567,6

2016-2018 2016-2018

факт
ична
600,0

м. Київ

запла

600,0

прогнозоване
1

10 1.5.4. Створення
програмноапаратної
платформи для
надання
електронних
послуг
11 1.5.5. Створення
інформаційноаналітичної
системи
«Електронна
медицина»

найменування
Кількість
створених
ІТС

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Один
иця

звітнза
ий

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

Од.

фактичне
значення
1

відхилення
0

100

5

Продовження додатку 6 до звіту

Кошти
інвесторів

0

0

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

500,0

0

2500,0

0

4,6

0

4,6

0

-

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

Один
иця

2017-2018 2017-2018

0

факт
ична

м. Київ

0

запла

Бюджет
м.Києва

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

найменування
Кількість
створених
ІТС

факт
ична

2016-2018 2016 - 2018

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

м. Київ

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

14 1.5.8. Створення
програмноапаратної
платформи
«Електронне
паркування»
15 1.6.1. Створення
офісів розвитку
міських та
локальних
проектів

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

Од.

прогнозоване
1

фактичне
значення
0

відхилення
-1

0

У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не
передбачено

-

-

-

-

0

Виконання
заходу
планується
на 2019 рік.
Для
врахування
інтересів
громади
м.Києва
КП «Київміськрозвиток»
проводилася
робота щодо
налагодження співпраці
з громадськими
обʼєднаннями

6

Продовження додатку 6 до звіту

Державний
бюджет

20196,0

Бюджет
м. Києва

2250,0

28867,5

6421,5

0

20196,0

0

0

Всього

352104,4

332104,4

8646,7

6396,7

24,8

24,8

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

найменування
Дюкерні
переходи

Один
иця

0

Інші

17 2.1.3. Реконструк- Територія 2013-2020 2013-2020
ція та технічне
м.Києва,
переоснащення
с. Підгірці
полігону твердих
Обухівпобутових
ського
відходів № 5 в
р-ну
с. Підгірці
Київської
Обухівського
обл.
району Київської
області

факт
ична

22446,0

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

запла

367674,8

факт
ична

376346,9

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

Всього

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

2012-2021 2018-2021

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

м. Київ

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

16 2.1.1.
Реконструкція
дюкерних
переходів через
р. Дніпро

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

Од.

прогнозоване
7
у 2021 р.

фактичне
значення
-

відхилення
-

Розроблена
документація

Од.

1

0

-1

Тимчасові
колектори

м

82

0

-82

0

-

1

0

25104,9

25074,5

45149,8

45119,4

Бюджет
м.Києва

24840,0

24809,6

44884,9

44854,5

Тверді
побутові
відходи

Інші

264,9

264,9

264,9

264,9

Експ.звіт

Тис. м3 2290,0
/ рік. у 2019 р

Од.

1

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

0

Термін
виконання не
наступив

99,9

У 2018 році
тривала
процедура
торгів, які
відбулись
тільки з 3
спроби. З
переможцем
торгів ТОВ
«НАТЕКО
ЕНЕРГО
МОНТАЖ»
укладено
договір
Розроблено
ПКД,
отримано
експертний
звіт від
10.04.2018
№00-000318/ПБ (100381-16),
визначено
виконавця
будівельних
робіт,
розпочато
будівельні
роботи

7

Продовження додатку 6 до звіту

57,9

3953,6

90894,5

90894,5

3951,6

7356,4

7354,4

Експертний звіт

запла

0

найменування
Водопровід

факт
ична

0

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

Один
иця

8821,6

0

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

факт
ична

Бюджет
м.Києва

91286,3

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

Бюджет
м.Києва

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

Ж/м Осо- 1994-2020 1994-2020
корки
Північні;
м-ни
Позняки,
Березняки,
Харківський та
Стара
Дарниця
м.Києва
19 2.1.5. Будівництво Дарниць- 2011-2020 2011-2020
системи хімічного кий р-н
очищення
м. Києва
димових газів на
філіалі «Завод
«Енергія»
ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО»

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

18 2.1.4. Перша черга
будівництва
споруд
артезіанського
водопостачання
житлового масиву
Осокорки Північні

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

км

прогнозоване
7,3
У 2020
році

фактичне
значення
-

відхилення
-

0

Термін
виконання
не наступив.
У бюджеті
Києва на
2018 рік
асигнування
не
передбачено

Од.

1

0

-1

99,9

Розроблено
ПКД та
передано на
експертизу

8

Продовження додатку 6 до звіту

0

0

500000,0

Бюджет
м.Києва

181821,7

634,0

48110,3

0

-

500000,0

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

найменування

-

-

0

Частка
перебоки
ТПВ

48110,3 140872,0 140872,0 Освоєння
коштів

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

Один
иця

Кошти
інвесторів

-

факт
ична

-

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

запла

-

факт
ична

-

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

-

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

20 2.1.6. ВстановДарниць- 2017-2018
Не
лення
кий р-н
визначено
турбоагрегату для м. Києва
вироблення
електроенергії та
видачі в міські
мережі теплової й
електричної
енергії, заміна
котлоагрегатів
на філіалі «Завод
«Енергія» ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО»
21 2.1.7. Поводження м. Київ 2016-2018 2016-2018
з твердими
побутовими
відходами у
м. Києві
22 2.1.8. Поліпшення Соломʼян- 2005-2019 2005-2020
водовідведення
ський р-н
приватного
м. Києва
сектора
Олександрівської
Слобідки

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

прогнозоване
-

фактичне
значення
-

відхилення
-

-

У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не
передбачено

%

-

-

-

0

Тривав
пошук
інвесторів

49154,2

-

100

тис.грн 49154,3

9

Продовження додатку 6 до звіту

Інші

100,0

21761,8

21758,5

96,7
21747,6
10,9

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

найменування
Довжина
велосипедних
доріжок

Один
иця

96,7

факт
ична

100,0

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

запла

0

факт
ична

21766,9

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

Всього
у т.ч.
Бюджет
м.Києва

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

2016-2018 2015-2022

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

м. Київ

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

23 2.2.1. Розвиток
велосипедної
інфраструктури
Києва та
популяризація
велотранспорту

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

км

прогнозоване
-

фактичне
значення
-

відхилення
-

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

96,7

Відповідно
до розпорядження
КМДА від
13.08.2018
№1019 КК
Київавтодор
» визначено
замовником
реконструкції та
будівництва
вуличнодорожньої
мережі в
частині
створення
велосипедної інфраструктури
Розпочато
проектні
роботи

10

Продовження додатку 6 до звіту
%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Один
иця

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

факт
ична

запла

0

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

найменування
470037,1 470037,1 3504851,5 3504851,5 Придбано
транспортн
их засобів:
факт
ична

3545203,3

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

Бюджет
м.Києва

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

2016-2018 2016-2018

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

м. Київ

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

24 2.2.2. Оновлення
рухомого складу в
рамках реалізації
сценаріїв А та В,
розроблених
експертами
Світового Банку,
з реорганізації
мережі
громадського
транспорту
м.Києва
25 2.2.3. Будівництво
дворежимної
швидкісної
рейкової системи
Тram-Тrain:
Троєщина –
Березняки –
Караваєві Дачі
26 2.2.4. Придбання
рухомого складу
Тram-Тrain

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

прогнозоване

фактичне
значення

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

відхилення

од.

100

трамваїв
18

18

-

2

2

-

автобусів

Деснян- 2016-2018 2016-2018
ський та
Дніпровський
райони
міста
Києва
м. Київ

2016-2025

Не
визначено

Бюджет
м.Києва

13726,0

0

0

0

7990,8

7990,8

Не
визначено

0

0

0

0

0

0

Розробка
ТЕО

од.

1

0

-1

-

У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не передбачено.

Вагони

од.

-

-

-

-

Відсутня
проектна
документація
будівництва
системи
Тram-Тrain

11

Продовження додатку 6 до звіту

30 2.2.8. Будівництво
транспортних
пересадочних
вузлів з
терміналами

м. Київ

0

0

0

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

найменування
Розробка
ПКД

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

Один
иця

м. Київ

0

факт
ична

2019-2025

0

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

запла

м. Київ

0

факт
ична

2016-2018

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

м. Київ

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

27 2.2.5. Будівництво
лінії швидкісного
тролейбусного
сполучення TbRT:
Троєщина –
Чоколівка
28 2.2.6. Придбання
рухомого складу
для лінії
швидкісного
тролейбусного
сполучення TbRT:
Троєщина –
Чоколівка
29 2.2.7. Будівництво
тролейбусних
ліній

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

од.

прогнозоване
1

фактичне
значення
0

відхилення
-1

-

У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не передбачено

Тролейбуси

од.

-

-

-

-

Відсутня
проектна
документація лінії
TbRT

У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не
передбачено
У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не передбачено

-

Бюджет
м.Києва

Не
визначено

Не
визначено

0

0

0

0

0

0

2016-2018 2016-2018

Бюджет
м.Києва

119132,8

0

0

0

3181,4

3181,4

Тролейбусні лінії

км

-

-

-

-

2016-2018 2016-2018

Бюджет
м.Києва

3962,1

0

0

0

2104,4

2104,4

Розробка
ПКД

од.

1

0

-1

-

12

Продовження додатку 6 до звіту

14381,6

14381,0

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

найменування
Коригування ПКД

Один
иця

5892,9

факт
ична

5893,5

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

запла

6421,2

факт
ична

14381,6

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

Бюджет
м.Києва

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

Поділь- 2016-2018 2017-2020
ський та
Шевченківський
райони
м.Києва

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

31 2.2.10. Реконструкція
трамвайної лінії
по вулицях:
Дмитрівська та
Глибочицька з
пересадковими
вузлами на
Лук’янівській та
Контрактовій
площах

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

од.

прогнозоване
2

фактичне
значення
2

відхилення
0

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

100

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

Завершено
проектні
роботи

13

Продовження додатку 6 до звіту

48106,5

48096,5

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

найменування
Розробка
ТЕО

Один
иця

0

факт
ична

10,0

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

запла

0

факт
ична

131185,6

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

Бюджет
м.Києва

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

Поділь- 2016-2025 2018-2025
ський та
Деснянський
райони
м.Києва

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

32 2.2.11.
Будівництво
ПодільськоВигурівської лінії
Київського
метрополітену

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

од.

прогнозоване
1

фактичне
значення
0

відхилення
-1

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

0

Для
закупівлі
проектних
робіт в
інформаційнотелекомунікаційній
системі
«Prozorro»
за UA-201811-13002984-а
розміщено
оголошення
про
проведення
відкритих
тендерних
торгів.
Кінцевий
строк
подання
пропозицій
28.01.2019,
початок
аукціону
29.01.2019

14

Продовження додатку 6 до звіту

м. Київ

2016-2025 2018-2025

Бюджет
м.Києва

звітнза
ий

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

0

0

0

0

прогнозоване

фактичне
значення

відхилення

од.

1

1

0

Розробка
ПКД

од.

1

1

0

Лінії метро
Вагони

км
од.

3,7
-

0
-

-3,7
-

факт
ична

факт
ична

0

запла

найменування
6121287,3 2587995,0 2600000,0 2600000,0 2679430, 2679430,6 Розробка
6
ТЕО
запла

Бюджет
м.Києва

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

з
почат
ку

Поділь- 2016-2025 2018-2024
ський та
Шевченківський
райони
м. Києва

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

Один
иця

34 2.2.13. Придбання
вагонів
метрополітену

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

33 2.2.12. Будівництв
о СирецькоПечерської лінії
метрополітену на
ж/м Виноградар –
Вітряні гори

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

0

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

100

Розроблено
ТЕО, ПКД
(на І чергу).
Укладено
договір на
виконання
будівельних
робіт
У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування
не передбачено.
Придбання
вагонів
метрополітену
планується
провести у
2020-2025
роках

0

15

Продовження додатку 6 до звіту

0

найменування
4235035, 4235035,8 Хімічне
8
зкріплення грунтів

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

0

У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не
передбачено.
Фінансування
здійснювало
сь в мерах
коштів на
основну
діяльність
підприємства
Відсутнє
фінансування за
рахунок
коштів
митних
платежів

Один
иця

0

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

прогнозоване

фактичне
значення

відхилення

п.м

6058,4

3367,0

-2691,4

станцій

49

1

-48

Розробка
ПКД

од.

1

0

-1

од.

27

23

-4

62,6

км

0,6

0,6

-

100

факт
ична

0

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

запла

4296275,8

факт
ична

Бюджет
м.Києва

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

20082024

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

20082020

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

м. Київ

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

35 2.2.14. Капітальне
будівництво та
модернізація
Київського
метрополітену

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

Автоматична
пожежна
сигналізація

36 2.2.15.
Будівництво та
реконструкція
вуличнодорожньої мережі

м. Київ

20042020

20042022

Бюджет
м.Києва

2270728,8

565030,3 850375,90 532659,6 2588445, 2270728,8 Кількість
1
об’єктів

37 2.2.16.
Завершення
будівництва
Подільського
мостового
переходу

м. Київ

20042021

20042021

Бюджет
м.Києва

10496509,5

78488,4

799693,5 799693,5 4818524,2 4818524,2 Протяжність

16

Продовження додатку 6 до звіту
Джерела
фінансування у
звітному
періоді

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

20172019

Бюджет
м.Києва

414791,3

312707,0 326971,0 312707,0 433124,9 406696,9 Кількість
світо-точок

Інші
джерела

0

м. Київ

2016-2018 2020-2022

0

0

459519,6

0

0

0

1024667,
4

факт
ична

20172018

м. Київ

0

запла

39 2.2.18. Модернізація системи
освітлення міста
Києва у 20162018 роках
40 2.2.19. Розвиток
паркувального
простору міста
Києва

0

факт
ична

Бюджет
м.Києва

запла

20162020

факт
ични
й

20162018

план
овий

38 2.2.17.
м. Київ
Будівництво
магістралі
загальноміського
значення: Нивки –
Теличка – Бровари

0

0

найменування
Розробка
ПКД

Перехоплюючі
паркінги

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

Проект
втратив
актуальність
у зв’язку з
відсутністю
містобудівної
документації

Один
иця

Строк
реалізації проекту

звітнза
ий

Територіальна
спрямованість

з
почат
ку

Номер та назва
проекту

од.

прогнозоване
1

фактичне
значення
0

відхилення
-1

0

од.

10151

10308

-157

95,6

од.

3

0

-3

0

Не вирішені
проблемні
питання
щодо
виконання
інвестиційних
договорів

17

Продовження додатку 6 до звіту

42 2.2.21. Інформатизація міста
Києва

м. Київ

20162018

20162018

Бюджет
м.Києва

298,0

0

199,9

0

10000,0

65086,0

0

20000,0

199,9

0

732296,0

298,14

-

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

Проект
виключено з
переліку
інвестиційних
проектів.
Підготовлено проект
розпорядження
КМДА «Про
створення
автоматизованої
системи
оплати з
паркування
в м. Києві»
та
розроблено
ТЕО на
впровадження АС
У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не
передбачено

Один
иця

Інші кошти

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

факт
ична

20162022

запла

20162022

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

найменування
Автоматизована
система

факт
ична

м. Київ

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

41 2.2.20. Впровадження автоматизованої системи
контролю
паркувального
простору
(АСКПП)

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

од.

прогнозоване
1

фактичне
значення
0

відхилення
-1

0

-

-

-

-

0
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Продовження додатку 6 до звіту

1984,3

5830,3

5830,3

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

Один
иця

1984,3

факт
ична

1984,3

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

запла

5830,3

факт
ична

Бюджет
м.Києва

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

20162018

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

2016-2018

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

м. Київ

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

43 2.2.22. Впровадження інтелектуальних транспортних систем на
вулично-дорожній
мережі міста
Києва

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

найменування
Підключен
ня
світлофорн
их
об’єктів до
системи
ЦПК
АСКДР по
каналу
GPRS

прогнозоване

од.

80

80

0

од.

20

20

0

Підключення
камер
відеонагля
ду

од.

16

16

0

Встановлення
детекторів
транспорту

од.

21

21

0

од.

20

12

-8

Впровадження
маршрутів
«Зелена
хвиля»

Встановлення
інформа-

фактичне
значення

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

100

Встановлено
80од. GPRS з
придбаних у
2016 році 85
(договір від
20.12.2016
№360/16)
Роботи
виконувалися
за графіком в
межах
бюджетних
призначень

відхилення
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Продовження додатку 6 до звіту

58187,0

58187,0

факт
ична

58187,0

запла

58187,0

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

58187,0 58187,0

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

найменування
Оновлення
парку
спецавтотранспорту

Всього

363456,2

52455,6

187778,0

Бюджет
м.Києва

263456,2

2455,6

117778,0

57778,0 407277,5 277277,5 Побудовано ділянки
7778,0 287277,5 177277,5 дороги

ДФРР

100000,0

50000,0

70000,0

50000,0 120000,0 100000,0

Один
иця

2013 -2019 2013 - 2019

інші
джерела

факт
ична

м. Київ

20172020

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

45 2.2.25. Будівництв
о Великої
Окружної дороги
на ділянці від
проспекту
Маршала Рокоссо
вського до вул.
Богатирської з
будівництвом
транспортної
розвв҆язки в різних
рівнях

2016-2018

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

м. Київ

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

44 2.2.23. Розвиток
Міжнародного
аеропорту «Київ»
(Жуляни)

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

прогнозоване

фактичне
значення

од.

9

9

0

км

1,0

0,253

-0,757

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

100

Будівництво
аварійнорятувальної
станції
перенесено
на 2020 рік

30,7

Роботи
виконуються за
графіком
Комітетом
ВРУ не
затверджено
обсяги
фінансування за
рахунок
коштів
митних
платежів

відхилення
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Продовження додатку 6 до звіту
Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

найменування
Кількість
кабінетів
медикопсихологіч
ної
адаптації

Один
иця

2017-2018 2017-2018 Заходи мають організаційне, консультативне, медико-психологічне
спрямування, додаткового фінансування не потребують

факт
ична

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

запла

факт
ична

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

м. Київ

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

46 2.3.1. Медикопсихологічна
адаптація та
реабілітація
внутрішньо
переміщених осіб,
учасників
антитерористично
ї операції і членів
їх сімей

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

од.

прогнозоване
10

фактичне
значення
7

відхилення
-3

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

Проблеми з
кадровим
складом
кабінетів.
Базовим з
цього
напрямку
визначено
Київський
міський
клінічний
госпіталь
ветеранів
війни
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Продовження додатку 6 до звіту

2017-2018 2017-2018 Заходи мають організаційне та консультативне спрямування, додаткового
фінансування не потребують

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

найменування
Підвищення кваліфікації
медичних
працівників та
батьків з
питань
імунопрофілактики

Один
иця

факт
ична

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

запла

факт
ична

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

м. Київ

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

47 2.3.2. Цикл
навчання для
медичних
працівників з
подальшою
підготовкою
спікерів –
консультантів з
питань
вакцинопрофілакт
ики для роботи з
населенням, який
не містить
матеріалів
рекламного
характеру:
«Інвестуй в своє
здоров’я.
Вакцинація –
єдиний
ефективний засіб
профілактики»

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

*

прогнозоване
*

фактичне
значення
*

відхилення
*

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

*

* За результатами
профілактич
ної роботи
медичних
працівників
загальний
обсяг
охоплення
профілактич
ними
щепленнями
населення
становив
800 тис.
щеплень.
Вакцинацією проти
кору
охоплено
98,7%,
проти
дифтерії
(АКДП-3) –
понад 100%
запланованого на рік

22

Продовження додатку 6 до звіту
Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

Кошти
інвесторів

0

Бюджет
м.Києва

756,0

50 2.4.2. Будівництво Дарниць- 2016-2018 2018-2020
спортивного
кий р-н
комплексу в парку м. Києва
«Партизанська
слава» на
вул. Тростянецькій, 60

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

76,2

5813,3

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

0

756,0

628,3

628,2

708,3

708,2

-

-

-

-

-

100

5274,5

найменування
Введення в
експлуатацію
Центру
після
реконструкції

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Один
иця

2016-2018 2017-2018

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

615,0

76,2

факт
ична

м. Київ

5274,5

запла

Бюджет
м.Києва

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

прогнозоване
1
у 2021 р.

факт
ична

2017-2018 2017-2021

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

м. Київ

звітнза
ий

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

48 2.3.3.
Реконструкція з
розширенням
будівлі міського
Центру термічних
уражень,
реконструктивновідновлювальної
та пластичної
хірургії Київської
міської клінічної
лікарні №2 на
вул.Краківській,13 у
Дніпровському
районі
49 2.4.1. Молодіжне
таборування

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

Од.

фактичне
значення
0

відхилення
-1

12,4

Термін
виконання
не наступив

У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансуванн
я не
передбачено
Проект
втратив
актуальність
У ПЕСР на
2018 рік
передбачено
кошти на
проектні
роботи
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Продовження додатку 6 до звіту

0

0

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

найменування
-

Один
иця

0

факт
ична

0

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

запла

0

факт
ична

0

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

Кошти
інвесторів

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

2016-2018 2019-2020

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

м. Київ

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

51 2.4.3. Будівництво
центру
олімпійської
підготовки з
водних видів
спорту – водноспортивного
стадіону на
Трухановому
острові (акваторія
Матвіївської
затоки)

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

-

прогнозоване
-

фактичне
значення
-

відхилення
-

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

0

КП «Київський
міський
центр
розвитку
міського
середовища»
завершується робота з
детального
плану
території
Труханового острова.
У бюджеті
Києва на
2018 рік
фінансування не
передбачено
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Продовження додатку 6 до звіту

0

0

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

найменування
-

Один
иця

0

факт
ична

0

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

запла

0

факт
ична

0

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

Кошти
інвесторів

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

52 2.4.4. Будівництво Деснян- 2016-2018 2019-2020
спортивного
ський р-н
комплексу у
м. Києва
складі:
плавальний
басейн, льодова
арена, ігровий зал,
спортивний зал
для занять видами
єдиноборств

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

-

прогнозоване
-

фактичне
значення
-

відхилення
-

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

0

Розпорядженням
КМДА від
26.06.2017
№746
визначено
ТОВ
«АСКАЙ»
інвестором
будівництва
спортивного
комплексу
на пр.Генерала Ватутіна у
Деснянському р-ні.
Згідно з
протоколом
№114/2018
засідання
конкурсної
комісії
ТОВ
«АСКАЙ»
доручено до
01.02.2019
подати
замовнику на
затвердження проектну
документацію
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Продовження додатку 6 до звіту

8500

0

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

найменування
Очищення
території

Один
иця

0

факт
ична

0

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

запла

0

факт
ична

0

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

Бюджет
м.Києва

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

м. Київ 2016 -2018 2016-2018

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

53 2.5.1.
Демеркуризація
території ВАТ
«Радикал»,
розташованого на
території
Деснянського
району м. Києва

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

га

прогнозоване
5

фактичне
значення
-

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

відхилення
0
-

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

Проведено
відкриті
торги та
укладено
договір з АТ
«Енергопроект» на
закупівлю
послуг з
проектних
робіт із
забезпечення
екологічно
безпечного
збирання,
зберігання,
оброблення,
перевезення,
утилізації та
захоронення
ртутьвмісних
відходів та
рекультивації
забруднених
територій
промислового
майданчика
ВАТ
«Радикал»
(в рамках
здійснення
заходів з
демеркуризації
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Продовження додатку 6 до звіту

40872,0

40872,0

40872,0 131977,3 131977,3 Освоєння
коштів

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

Тривалість
проектних
робіт,
проходження
експертизи
та
закупівель.
Завершення
робіт
заплановано
на І квартал
2019 року

Один
иця

147624,1

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

факт
ична

Бюджет
м.Києва

151091,7

запла

55 2.6.1. Реставрація
м. Київ 2011 -2020 2011 -2020
та реабілітація
будівлі з технічним
переоснащенням і
реконструкцією
прибудови
театральновидовищного
закладу культури
«Київський
академічний театр
оперети» на
вул. Червоноармійській, 53/3 у
Печерському
районі м. Києва
(1черга)

209706,5

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

найменування
154036,3 148183,1 209706,5 195694,0 Кількість
об’єктів
капітального
ремонту
факт
ична

Бюджет
м.Києва

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

м. Київ 2016 -2018 2016 -2018

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

54 2.5.3. Створення
нових зелених зон
відпочинку

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

прогнозоване
40

фактичне
значення
36

відхилення
-4

96

тис.
грн

40872,0

40872,0

-

100

Од.
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Продовження додатку 6 до звіту

Бюджет
м.Києва

670498,0

33564,9

факт
ична

запла

73566,9

73564,9

4934,2

4934,2

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

342960,4 420617,8 342960,4* 670498,0 584958, Освоєння
3 коштів

Один
иця

33567,0

Інші

20172018

43567,0
10000,0

ДФРР

2016-2018

43413,8

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

найменування
43413,8 150824,7 150671,5 Кількість
місць
9848,9 72323,5 72172,4 концертної
зали
факт
ична

150671,5

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

Всього,
у т.ч
Бюджет
м.Києва

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

2005 -2019 2005 -2019

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

56 2.6.2. Реставрація з м. Київ
пристосуванням
під розміщення
Державного
спеціалізованого
мистецького
навчального
закладу «Київська
дитяча школа
мистецтв № 2
ім. М. І. Вериківського» об’єкта на
вул. Воровського,2
з прибудовою
до нього
концертної зали
57 2.7.1. «Оновлена
м. Київ
школа» –
зміцнення та
вдосконалення
матеріальнотехнічної бази
загальноосвітніх
навчальних
закладів міста

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

прогнозоване
300
У 2019
році

фактичне
значення
0

відхилення
-300

99

тис.
грн

420617,8

342960,4

-

82

од.

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

* За 11
місяців
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Продовження додатку 6 до звіту

20162018

296561,2 298693,4 296561,2

Не потребує фінансування

76400,4

76400,4 76400,4

%
виконання проекту
у звітному
періоді
(з порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

Індикатори (показники) результативності
виконання Плану заходів

найменування
придбано
квартир для
розподілу
дітямсиротам

937893,4 935761,2 придбано

Один
иця

20162018

935761,2

76400,4

факт
ична

Бюджет
м.Києва

76400,4

Сума вибраних
коштів з початку
реалізації проектів
(тис.грн)

запла

2016-2018 2016-2018

76400,4

факт
ична

Бюджет
м.Києва

Сума вибраних
коштів у звітному
періоді
(тис.грн)

запла

2016-2018 2018-2020

Фактична сума
підписаних договорів
(контрактів) у звітному
періоді
(тис.грн)

звітнза
ий

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

з
почат
ку

58 2.8.1. Забезпечення м. Київ
житлом осіб з
числа дітей-сиріт
та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
59 2.8.2. Забезпечення м. Київ
житлом громадян,
які потребують
поліпшення
житлових умов, на
2016-2018 рр.
60 2.8.3. Ведення
м. Київ
обліку громадян,
які потребують
поліпшення
житлових умов

Строк
реалізації проекту

факт
ични
й

Територіальна
спрямованість

план
овий

Номер та назва
проекту

Од.

прогнозоване
87

фактичне
значення
87

відхилення
0

100

Од.

809

809

-

99,3

од

68778

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
Плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення та
зазначенням механізму вирішення)

квартир для
розподілу

Кількість
квартирних
справ
станом на
01.01.2019
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Додаток 7 до звіту
Звіт за 2018 рік
з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
№
з/п

Сектор міського
розвитку

1

Загальний

2

Загальний

3

Загальний

4

Загальний

5

Загальний

6

Загальний

7

Промисловість та
розвиток
підприємництва

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Валовий регіональний продукт на
мешканця
Рейтинг WB DoingBusiness
Розрахунковий індекс комфорту
життя у м. Києві
Рейтинг EIU
GlobalLiveabilityRanking

Мешканці міста, що пишаються
Києвом
Рейтинг EuromonitorTop 100
CityDestinationsRanking
Індекс промислової продукції
міста Києва

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
Проблемні питання, їх вплив на
індикатора
досягнення прогнозного значення
(з порівняльною
індикатора (з поясненням причини їх
оцінкою
виникнення та зазначенням механізму
фактичного
вирішення)
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)
середній
Девальвація гривні

тис.євро/
мешканця
позиція у
рейтингу
індекс

9,4

6,81

<30

712

середній

139

136

високий

позиція у
рейтингу

<80

1183

середній

%

65

694

високий

позиція у
рейтингу

<70

>100

низький

%

>7

-2,25

низький

У 2018 році спостерігалося значне
покращення рейтингу життєздатності
у порівнянні з 2017 роком (+13 місць)
за рахунок підвищення економічного
зростання, незважаючи на
продовження операції Об’єднаних сил
на території Донецької та Луганської
областей
Місто Київ не увійшов до щорічного
рейтингу «EuromonitorTop 100
CityDestinationsRanking»
З метою підтримки столичного
виробника розроблено проект
Комплексної міської цільової
програми сприяння розвитку
промисловості на 2019-2022 роки,
яким передбачена реалізація заходів

№
з/п

Сектор міського
розвитку

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

для підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва
шляхом стимулювання інноваційноорієнтованого розвитку
промисловості м. Києва на основі
збільшення виробництва
високотехнологічної,
енергоефективної, екологічної,
експортоорієнтованої та
імпортозамінної продукції
8
9
10
11
12

13

Промисловість та
розвиток
підприємництва
Промисловість та
розвиток
підприємництва
Промисловість та
розвиток
підприємництва
Промисловість та
розвиток
підприємництва
Промисловість та
розвиток
підприємництва
Промисловість та
розвиток
підприємництва

Обсяг реалізованої промислової
продукції у розрахунку на одного
мешканця
Питома вага підприємств, що
займалися інноваціями

тис.грн/
мешканця

91

57,35

середній

%

24

20,716

середній

Частка малих підприємств в обсязі
реалізованої продукції (товарах,
послугах) міста
Частка країн ЄС в структурі
експорту товарів і послуг міста
Києва
Частка працівників, зайнятих на
малих підприємствах, до загальної
кількості зайнятих працівників у
місті Києві
Динаміка реального роздрібного
товарообороту підприємств на
душу населення (у цінах
попереднього року)

%

25

15,56

високий

%

40

367

високий

%

30

23,56

високий

%

>6

–8

–

2

№
з/п

Сектор міського
розвитку

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

14

Промисловість та
розвиток
підприємництва

15

Промисловість та
розвиток
підприємництва

16

Промисловість та
розвиток
підприємництва

17

Інвестиції

Динаміка реальних доходів
місцевого бюджету від податків,
сплачених промисловими
підприємствами м. Києва (у цінах
попереднього року)
Динаміка реальних доходів
місцевого бюджету від податку на
прибуток підприємств (у цінах
попереднього року)
Динаміка реальних доходів
місцевого бюджету від єдиного
податку (у цінах попереднього
року)
Капітальні інвестиції на рік

18

Інвестиції

Кумулятивні ПІІ

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

%

>0,0

13,1

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)
високий

%

>0

23,7

високий

%

>0

32,7

високий

тис.грн/
мешканця
тис.дол.
США/
мешканця

49

40,39

високий

12

5,710

низький

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Станом на 01.10.2018 обсяг унесених
в економіку міста Києва прямих
іноземних інвестицій (акціонерного
капіталу) з початку інвестування
становив 16540,3 млн дол. США
(51,7 % загальнодержавного обсягу),
що на 1,2 % (або на 195,9 млн дол.
США) більше до обсягів на початок
2018 року.
Повільні темпи зростання показників
інвестиційної діяльності
пояснюються наслідками загальної
соціально-економічної кризи
попередніх років.
Основними заходами, спрямованими
3

№
з/п

Сектор міського
розвитку

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

на поліпшення стану іноземного
інвестування, є:
спрощення процедур інвестування у
різні сфери
життєдіяльності/економіки міста;
забезпечення зростання рівня
прозорості взаємодії місцевих органів
влади та інвесторів;
просування інвестиційного
потенціалу міста на міжнародних
виставкових заходах;
забезпечення максимального
використання потенціалу
закордонних візитів керівництва міста
для залучення міжнародної спільноти
до інвестування;
зміцнення законодавчої бази та
правового поля у сфері інвестиційної
діяльності (на різних рівнях
управління).
19

Інвестиції

20

Інвестиції

21

Інвестиції

Кредитний рейтинг міста за
шкалою рейтингового агентства
S&P (не нижче)
Створення публічного реєстру
інвестиційних проектів м. Києва
Співвідношення кількості
підписаних інвестиційних
договорів до кількості заповнених
анкет інвесторів (через єдиний
інвестиційний портал КМДА)

кредитний
рейтинг

BBB

B-

середній

так/ні

так

так

високий

%

15

100

високий

4

№
з/п

Сектор міського
розвитку

22

Інвестиції

23

Інвестиції

24

Ринок праці

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Співвідношення кількості
укладених інвестиційних
договорів до кількості
інвестиційних проектів,
включених до переліку об'єктів,
що потребують залучення
інвестицій
Співвідношення кількості
інвестиційних проектів,
включених до переліку об'єктів,
що потребують залучення
інвестицій, до кількості
заповнених анкет ініціаторів
Рівень безробіття населення у віці
15–70 років (за методологією
МОП)

%

40

100

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)
високий

%

18

73,3

високий

%

5,5

6,09

середній

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Нестабільність політичної і
соціально-економічної ситуації в
країні впливає на сферу зайнятості
населення та зумовлює певні
негативні тенденції.
На це в певній мірі вплинуло
підвищення з 1 січня 2018 року
мінімальної заробітної плати до 3723
гривень, що в цілому є позитивним
внеском в економічне зростання у
2018 році з боку кінцевого
споживання домогосподарств і
сприятиме зростанню споживчого
попиту.
Однак, підприємства для покриття
нових витрат на оплату праці
здійснювали оптимізацію штатної
5

№
з/п

Сектор міського
розвитку

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

чисельності. Це стосується
здебільшого найманих робітників
малого та середнього бізнесу. За
даними моніторингу створення нових
робочих місць у січні-жовтні 2018
року чисельність осіб, звільнених у
зв’язку із змінами в організації
виробництва і праці, становила 17,1
тис. осіб, з них 15,3 тис. осіб – у
фізичних осіб.
25

Ринок праці

Навантаження на одне вільне
робоче місце (вакантну посаду) на
кінець звітного періоду

26

Ринок праці

27

Ринок праці

28

Ринок праці

Середня тривалість пошуку роботи
безробітними (за методологією
МОП)
Рівень офіційної середньомісячної
заробітної плати в м. Києві (у
розрахунку на одного штатного
працівника)
Працевлаштування зареєстрованих
безробітних (середньозважений за
місяцями)

зареєстрованих
безробітних/
вакантну
посаду
місяців

2,0

1,1

високий

8

1015

середній

євро/
місяць

>550

422,511

середній

% до
кількості
громадян,
які мали
статус
безробітного

6

8

високий

6

№
з/п

Сектор міського
розвитку

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Частка безробітної молоді у віці до
35 років від загальної кількості
зареєстрованих безробітних
(станом на кінець року)
Динаміка реальних доходів
місцевого бюджету від ПДФО (у
цінах попереднього року)
Динаміка реальних доходів
місцевого бюджету від сплати
податку на нерухоме майно (у
цінах попереднього року)
Затверджений новий Генеральний
план міста

%

35

32

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)
високий

%

>0

27,1

високий

%

>0

67,3

високий

так/ні

так

ні

низький

позиція у
рейтингу

<80

302

високий

%

>0

2,3

високий

одиниць

0

187

низький

%

100

29,0

низький

29

Ринок праці

30

Ринок праці

31

Розбудова міста і
земельні
відносини

32

Розбудова міста і
земельні
відносини

33

Розбудова міста і
земельні
відносини

34

Розбудова міста і
земельні
відносини

Позиція у рейтингу WB
DoingBusiness за категорією
«Отримання дозволів на
будівництво»
Динаміка реальних доходів
місцевого бюджету від плати за
землю (у цінах попереднього року)

35

Розбудова міста і
земельні
відносини

Кількість об'єктів будівництва, що
порушують містобудівне, земельне
або будівельне законодавство

36

Розбудова міста і

Частка площі земель міста, які

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Відсутність погодженого проекту
історико – архітектурного опорного
плану у складі проекту нового
Генерального плану міста Києва

Відсутність дієвих механізмів
притягнення до відповідальності
забудовників, які порушують
містобудівне, земельне або будівельне
законодавство (пропозиції подані у
додатку 9 до звіту)
Рішенням Київської міської ради від
7

№
з/п

Сектор міського
розвитку

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

земельні
відносини

були охоплені інвентаризацією та
внесені до міського земельного
кадастру (у загальній площі земель
міста)

37

Розбудова міста і
земельні
відносини

Площа земельних ділянок
м. Києва, зайнятих із порушенням
законодавства

га

0,0

5,2

середній

38

Розбудова міста і
земельні
відносини

одиниць

780

250

високий

39

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)
Відношення суми заборгованості зі
сплати орендної плати за земельні
ділянки (станом на кінець звітного
періоду) до суми фактично
сплаченої орендної плати за

%

<12,0

20

середній

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

04.12.2018 № 229/6280 затверджено
Міську цільову програми
використання та охорони земель міста
Києва на 2019-2021 роки, якою
передбачено завершити
інвентаризацію земель міста Києва у
2019 році
Відсутність у місцевих адміністрацій
реальних важелів оперативного та
ефективного впливу на порушників
земельного законодавства, а також
заходів превентивного характеру:
нормативно-правовими актами не
передбачена можливість складення
протоколів про вчинення
адміністративних правопорушень,
притягнення винних осіб до
адміністративної відповідальності,
нарахування шкоди, завданої
територіальним громадам

Відповідно до Податкового кодексу
України органами стягнення
податкового боргу є виключно
контролюючі органи, уповноважені
здійснювати заходи щодо
8

№
з/п

Сектор міського
розвитку

40

Розбудова міста і
земельні
відносини

41

Розбудова міста і
земельні
відносини

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

земельні ділянки (протягом
звітного періоду)
Відношення суми заборгованості зі
сплати земельного податку (станом
на кінець звітного періоду) до
суми фактично сплаченого
земельного податку (протягом
звітного періоду)
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 інженернотранспортної інфраструктури
міста Києва та за договорами
компенсації за інженерну
підготовку території згідно з
укладеними договорами (протягом
звітного періоду) без урахування
інфляції та пені

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

%

<16,0

26,7

середній

%

<100

138

середній

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

забезпечення погашення податкового
боргу, а також державні виконавці в
межах своїх повноважень.
Необхідне вжиття більш ефективних
заходів для зменшення податкового
боргу до бюджету міста Києва, в т.ч.
підготовка та подання документів до
судових органів з метою його
стягнення.

9

№
з/п

Сектор міського
розвитку

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Розбудова міста і
земельні
відносини

Виконання вимог ЮНЕСКО щодо
дотримання режимів забудови в
буферній зоні Софії Київської та
Києво-Печерської Лаври

так/ні

так

так

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)
високий

42

43

Туризм

Кількість в'їзних відвідувачів

млн осіб/рік

2,2

4,5

високий

44

Туризм

днів

2,4

2,5

високий

45

Туризм

Середня тривалість перебування
туристів
Загальна позиція міста у рейтингу
NumbeoSafetyIndex

позиція у
рейтингу

<100

123

високий

46

Туризм

%

>0

31,5

високий

47

Туризм

так/ні

так

так

високий

48

Туризм

%

45

4212

високий

49

Туризм

130

106,7

високий

50

Туризм

тис. відвідувачів/рік
%

>1,0

–13

–

51

Туризм

18

22

високий

Динаміка реальних доходів
місцевого бюджету від
туристичного збору (у цінах
попереднього року)
Проведення систематичних
щорічних маркетингових та
аналітичних досліджень в сфері
туризму
Середньорічне завантаження
номерного фонду КЗР (юридичні
особи)
Кількість унікальних відвідувачів
туристичного порталу міста
Частка доходів від туризму в ВРП
міста Києва
Кількість міжнародних
інформаційних компаній / заходів,
проведених з метою просування
туристичного потенціалу міста

одиниць/
рік

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

10

№
з/п

Сектор міського
розвитку

52

Туризм

53

Туризм

54

Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство

55
56
57
58
59
60
61

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Кількість місць у колективних
засобах розміщування
Кількість завантажень мобільного
додатка «KyivCityGuide» на
персональні пристрої (після
створення)
Ступінь зношеності кабельних
ліній 0.4-110 кВ

тис.
одиниць
тис.
одиниць

23,0

2112

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)
високий

10

7

середній

%

<40

63,4

середній

Ступінь зношеності теплових
мереж

%

<40

69

середній

Ступінь зношеності Деснянської і
Дніпровської водозабірних станцій

%

<45

90,0
90,7

низький

Недостатнє фінансування робіт з
оновлення споруд

Ступінь зношеності водопровідних
мереж

%

<45

77,2

низький

Недостатнє фінансування робіт з
оновлення мереж

Ступінь зношеності
каналізаційних мереж

%

<40

73,5

низький

Недостатнє фінансування робіт з
оновлення мереж

тис. кВт*
год/
мешканця
Гкал/
мешканця

2,7

2,371

високий

2,9

2,56214

високий

м3/
мешканця

65

37

високий

Загальне споживання (корисний
відпуск) електроенергії містом
Загальне споживання (корисний
відпуск) тепла містом
Загальне споживання води містом

Відсутність RAB-регулювання

11

№
з/п

Сектор міського
розвитку

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

бали (1-5)

3,0

3,744

%

25,0

11,6

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)
високий
Порядок проведення перевірки
відповідності якості надання деяких
комунальних послуг та послуг з
управління багатоквартирним
будинком затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від
27.12.2018 № 1145
середній
Фізична зношеність житлового фонду,
негативне ставлення/неготовність
мешканців до вибору ефективної
сучасної форми управління спільною
власністю
низький
Не визначено джерело фінансування
процедури відселення з ветхих та
аварійних об’єктів житлового фонду м.
Києва

62

Житловокомунальне
господарство

Оцінка якості надання
комунальних послуг мешканцями
міста Києва

63

Житловокомунальне
господарство

Відсоток ОСББ у
багатоквартирному житловому
фонді

64

Житловокомунальне
господарство

одиниць

50

88

65

Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житлово-

Кількість ветхих та аварійних
об'єктів житлового фонду міста
Києва (без урахування приватного
сектора) станом на початок
звітного періоду
Частка ліфтів, що експлуатуються
більше 25 років

%

<15

46,0

низький

Частка диспетчеризованих ліфтів

%

86

80,1

середній

Частка втрат води від подачі в
мережу

%

10

22,0

середній

Недостатнє фінансування робіт з
оновлення мереж

Частка центральних теплових
пунктів, термін експлуатації яких
перевищує 25 років
Зношеність підстанцій 110; 35 кВ

%

<40

81,2

середній

%

<40

77

низький

Недостатнє фінансування робіт з
оновлення/реконструкції/модернізації
теплових пунктів
Відсутність RAB-регулювання

66
67
68
69

Обсяг фінансування робіт є
недостатнім для досягнення
прогнозованого значення індикатора
Диспетчеризація проводиться як
правило в ліфтах, які замінюються

12

№
з/п

70
71
72
73

74

Сектор міського
розвитку

комунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Зношеність електричних
трансформаторних підстанцій
10 кВ
Споживання електроенергії
комунально-побутовими
споживачами міста Києва
Середня кількість відключень
електроенергії на одного
споживача впродовж року
Середня тривалість відключень
електроенергії

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

%

<40

високий

млн кВт*
год

2055

32
(електрична
частина)
2300

одиниць

1,6

1,61

високий

годин

2,7

2,71

високий

середній

Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство
Житловокомунальне
господарство

Рівень оснащеності житлового
фонду приладами обліку

%

89,0

97,24

високий

Рівень оснащеності житлового
фонду індивідуальними тепловими
пунктами
Споживання теплової енергії
бюджетними установами та
організаціями міста Києва

%

34,3

47,0

високий

тис.Гкал

964

968

високий

77

Житловокомунальне
господарство

%

96

95,5

високий

78

Житловокомунальне

Рівень оснащеності бюджетних
установ та організацій міста Києва
системами регулювання
споживання тепла
Частка житлового фонду, що
знаходиться на обслуговуванні

%

30,0

20,5

середній

75
76

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)
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№
з/п

Сектор міського
розвитку

господарство
79

Житловокомунальне
господарство

80

Транспорт та
міська мобільність

81

Транспорт та
міська мобільність
Транспорт та
міська мобільність

82

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

приватних житловоексплуатаційних організацій
Середня тривалість надання
послуг Комунальним концерном
«Центр комунального сервісу» (з
моменту реєстрації споживача в
електронній черзі)
Частка населення, що витрачає не
більше 45 хвилин на реалізацію
транспортної кореспонденції: «дім
–робота» та «робота –дім» (в один
кінець)
Коефіцієнт використання
автомобіля
Кількість загиблих у ДТП

83

Транспорт та
міська мобільність

Розподіл поїздок за видами
транспорту (modalsplit)

84

Транспорт та
міська мобільність

Протяжність ліній комунального
громадського електротранспорту
(трамвай, тролейбус)

85

Транспорт та
міська мобільність

Проведення щорічного
незалежного аудиту фінансової

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

хвилин

10

13

середній

%

82

77

високий

коефіцієнт

0,7

0,85

високий

осіб/
100 тис.
мешканців

3,3

4,7

середній

%
пішоходи/
% вело/ %
ГТ/ %
автомобіль
км/100 тис.
мешканців

33/3/37/27

34,5/0,5/38/27

середній

47,2

41,7

високий

так/ні

так

так

високий

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

За інформацією Управління
патрульної поліції у м. Києві кількість
загиблих у ДТП у 2018 році становить
139 осіб, що на 23,2 % менше ніж за
аналогічний період минулого року 181 особа.
У 2019 році планується замовлення
статистичних даних для уточнення
індикатора
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№
з/п

Сектор міського
розвитку

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

звітності КП «Київпастранс», КП
«Київський метрополітен», КК
«Київавтодор»,
КП «Київтранспарксервіс» з
подальшою публікацією
аудиторського висновку на
офіційних веб-сайтах цих
підприємств
Середньоденна кількість
пасажирів нерейкового
громадського транспорту

86

Транспорт та
міська мобільність

87

Транспорт та
міська мобільність

88

Транспорт та
міська мобільність

89

Транспорт та
міська мобільність

Обсяг викидів діоксиду вуглецю,
утворених транспортними
засобами
Частка трамвайної і тролейбусної
контактної мережі, що потребує
заміни кабелів
Середній рівень зносу рухомого
складу метрополітену

90

Транспорт та

Середній рівень зносу рухомого

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

пасажирів/
транспортний
засіб

1137

815

середній

тонн/тис.
мешканців

605

–15

–

%

<40

62

середній

%

<45

67,0

низький

%

<25,5

42,7

середній

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Недостатнє та несвоєчасне
фінансування на ремонт та заміну
контактного проводу
Закупівля нового рухомого складу не
здійснювалась у зв’язку із відсутністю
бюджетних призначень. Підлягає
вирішенню питання стягнення
заборгованості з підприємства за
договором на фінансові лізингові
послуги (вагони метрополітену) на
підставі рішення Господарського суду
м. Києва та постанови Київського
апеляційного господарського суду
Недостатнє та несвоєчасне
15

№
з/п

91
92
93

Сектор міського
розвитку

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

міська мобільність

складу тролейбусів

Транспорт та
міська мобільність
Транспорт та
міська мобільність
Транспорт та
міська мобільність

Середній рівень зносу рухомого
складу трамваїв
Середній рівень зносу рухомого
складу автобусів
Частка виділених смуг руху для
наземного громадського
транспорту до загальної
протяжності магістральних шляхів
міста
Довжина велосипедних шляхів
(доріжок, велосмуг тощо)

94

Транспорт та
міська мобільність

95

Транспорт та
міська мобільність

96

Транспорт та
міська мобільність

97

Транспорт та
міська мобільність

Охоплення паркомісцями
зареєстрованих автомобілів в місті
Києві

98

Транспорт та
міська мобільність

Кількість ліцензованих
автомобілів таксі

Частка регульованих перехресть,
обладнаних засобами фіксації
порушень ПДР та системами
відеоспостереження
Середньорічна кількість оплачених
годин денного паркування

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

%

<45

78,9

низький

%

<40

75,6

низький

%

10

9,0

високий

км/100 тис.
мешканців

4,7

1,9

низький

%

20

16,3

високий

годин/
машиномісце
паркомісць/
1 тис.
зареєстрованих авто
одиниць/ 10
тис.
мешканців

1100

386

низький

4,0

38

високий

2,0

0,6

низький

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

фінансування на придбання
тролейбусів
Недостатнє та несвоєчасне
фінансування на придбання трамваїв
Недостатнє та несвоєчасне
фінансування на придбання автобусів

У зв’язку з відсутністю бюджетних
призначень виконання робіт щодо
будівництва велосипедних доріжок
перенесено на 2019 рік

З введенням в експлуатацію системи
оплати паркування значення
індикатора збільшиться

Відсутність нормативних документів
щодо надання повноважень КМДА на
ліцензування автомобілів таксі
16

№
з/п

Сектор міського
розвитку

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

99

Транспорт та
міська мобільність

Частка перевезень автобусами
малої місткості від загальної
кількості пасажирських перевезень
Коефіцієнт диференціації
загальних доходів населення
(децильний)
Кількість комунальних закладів
соціальної сфери, що потребують
капітального ремонту
Середній термін перебування на
пільговому квартирному обліку
соціально незахищених громадян
(на момент отримання житла)
Забезпечення соціальними
послугами

%

18

13

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)
високий

разів

2,7

2,916

середній

одиниць

<10

16

середній

років

8

12

низький

%

25

80

високий

%

93

91,2

високий

100 Соціальна
підтримка та
допомога
101 Соціальна
підтримка а
допомога
102 Соціальна
підтримка та
допомога
103 Соціальна
підтримка та
допомога
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

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Житлові приміщення з фонду
соціального призначення у 2018 році
не надавалися

Одними з основних причин значного
зменшення кількості потенційних
кандидатів в сімейні форми
виховання (опікуни, прийомні батьки
та батьки-вихователі) є
- низький рівень соціальної
допомоги на утримання дитини,
- не вирішено питання пенсійного
забезпечення прийомних батьків та
батьків-вихователів,
- низький рівень грошового
забезпечення прийомних батьків та
батьків-вихователів.
Необхідно підвищити щомісячні
17

№
з/п

Сектор міського
розвитку

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

виплати на утримання дитини з 2-ох
до 3-ьох прожиткових мінімумів,
грошове забезпечення батькам з 35 %
до 50 %. Законодавчо врегулювати
питання розміру пенсійного
забезпечення батькам-вихователям
105 Соціальна
підтримка та
допомога
106 Соціальна
підтримка та
допомога

107 Соціальна
підтримка та
допомога

108 Соціальна
підтримка та
допомога

Рівень бідності в м. Києві (за
відносним критерієм –75%
медіанних сукупних витрат
населення)
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)
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
Відсоток комунальних закладів та
установ соціальної, культурної,
медичної, освітньої, спортивної,
торговельної, адміністративної
сфер, в яких забезпечено

9,517

%

<7

середній

%

2,0

0,38

низький

%

8,6

22,5

високий

%

100

43

низький

У разі збільшення асигнувань на
придбання житла для черговиків
квартирного обліку, відсоток
забезпеченості житлом громадян, що
потребують поліпшення житлових
умов, буде зростати щороку

Затверджена Міська комплексна
цільова програми «Київ без бар’єрів»
на 2018-2021 роки, якою передбачені
заходи щодо створення умов для
доступності та комфорту для осіб з
18

№
з/п

Сектор міського
розвитку

109 Соціальна
підтримка та
допомога

110 Соціальна
підтримка та
допомога

111 Охорона здоров'я
таздоровий спосіб
життя
112 Охорона здоров'я
та здоровий
спосіб життя
113 Охорона здоров'я
та здоровий
спосіб життя
114 Охорона здоров'я
та здоровий
спосіб життя

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

доступність та комфортність для
осіб з інвалідністю
Створення єдиної інформаційноаналітичної системи обліку
громадян, які отримують пільги,
виплати, соціальні послуги або
потрапили в складні життєві
обставини
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)
Очікувана тривалість життя при
народженні
Смертність населення у
працездатному віці
Індекс охорони здоров'я Numbeo
Відношення заробітної плати у
галузі охорони здоров'я до
середньої заробітної плати в
м. Києві

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

так/ні

так

ні

середній

%

100

–

низький

років

75

74,618

високий

випадків/ 1
тис.
мешканців
місце у
рейтингу

3,0

3,818

високий

<100

208

низький

75

62,718

середній

%

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

інвалідністю в закладах комунальної
власності
Проводиться дослідна експлуатація
платформи надання електронних
послуг
програмного
модулю
«Соціальні послуги» в компонентах:
- «Надання одноразової адресної
матеріальної допомоги»;
- «Інтелектуальний
центр
реабілітації»;
- «онлайн-запис на прийом».
Проводиться навчання працівників,
опрацьовуються пропозиції та
зауваження щодо ефективної роботи
електронного сервісу
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№
з/п

Сектор міського
розвитку

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

115 Охорона здоров'я
та здоровий
спосіб життя
116 Охорона здоров'я
та здоровий
спосіб життя

Забезпеченість населення лікарями
всіх спеціальностей

осіб/ 10 тис.
мешканців

90

84,518

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)
високий

Частка НКП у структурі
комунальних закладів охорони
здоров'я

%

50

31,7

середній

117 Охорона здоров'я
та здоровий
спосіб життя

Частка видатків бюджету міста
Києва на фізичну культуру та
спорт у загальних видатках
бюджету міста Києва
Кількість населення м. Києва,
охопленого всіма видами
фізкультурно-оздоровчої роботи
Частка дітей, що займаються в
ДЮСШ, до загальної чисельності
дітей віком до 17 років
Смертність дітей у віці до 1 року

%

1,8

1,0

середній

%

18

11,1

середній

%

17

11,9

середній

випадків/ 1
тис. новонароджених
одиниць/ 10
тис.
мешканців
%

5,5

5,318

високий

0,8

0,5718

високий

<40

47

високий

%

94

88,118

високий

%

<0,0

<0,118

високий

118 Охорона здоров'я
та здоровий
спосіб життя
119 Охорона здоров'я
та здоровий
спосіб життя
120 Охорона здоров'я
та здоровий
спосіб життя
121 Охорона здоров'я
та здоровий
спосіб життя
122 Охорона здоров'я
та здоровий
спосіб життя
123 Охорона здоров'я
та здоровий
спосіб життя
124 Охорона здоров'я

Забезпеченість бригадами
екстреної медичної допомоги
Ступінь зношеності автопарку
екстреної медичної допомоги
Своєчасність надання екстреної
медичної допомоги (частка доїзду
до 10 хвилин на екстрені випадки)
Динаміка загальної

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)
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№
з/п

Сектор міського
розвитку

та здоровий
спосіб життя
125 Охорона здоров'я
та здоровий
спосіб життя
126 Охорона здоров'я
та здоровий
спосіб життя
127 Охорона здоров'я
та здоровий
спосіб життя
128 Охорона здоров'я
та здоровий
спосіб життя
129 Екополітика та
охорона довкілля

130 Екополітика та
охорона довкілля
131 Екополітика та
охорона довкілля
132 Екополітика та

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

днів

8,0

10,118

високий

%

2

1,7

високий

%

55

52

високий

%

22

23

високий

тонн/км2/
рік

183

41,015

низький

%

10

8,7

середній

тис. га

16

14,47

середній

м2/

23,0

22,8515

високий

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

захворюваності дорослого
населення в м. Києві (на 10 000
населення у віці 18 років і вище)
Середні строки лікування на
ліжках стаціонарів
Охоплення людей з інвалідністю
всіма видами фізкультурнооздоровчої роботи
Частка спортивних залів та
майданчиків ЗНЗ, які
використовуються у вільний від
занять час для тренувань ДЮСШ
Частка шкіл дитячо-юнацького
спорту в м. Києві, які мають власні
навчально-тренувальні бази
Викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря за рік

Частка утилізованих відходів (від
загального обсягу утворених
відходів)
Площа земель природнозаповідного фонду
Забезпеченість зеленими зонами

Стосується викидів від стаціонарних
джерел забруднення. Дані не
співставні.
З 2016 року розрахунки щодо обсягів
викидів забруднюючих речовин від
пересувних джерел забруднення не
проводилися.
Відсутність сміттєпереробних
підприємств
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№
з/п

Сектор міського
розвитку

охорона довкілля
133 Екополітика та
охорона довкілля
134 Екополітика та
охорона довкілля

135 Екополітика та
охорона довкілля
136 Екополітика та
охорона довкілля
137 Екополітика та
охорона довкілля

138 Публічний
простір
139 Публічний
простір
140 Публічний

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

загального користування

мешканця

Частка спалених відходів (від
загального обсягу утворених
відходів)
Динаміка обсягу побутових
відходів, накопичених у
спеціально відведених місцях, по
відношенню до попереднього року
(розраховується по об'єму)
Частка роздільно зібраних ТПВ за
двохконтейнерною схемою (від
загального обсягу утворених ТПВ)
Індекс забруднення атмосфери
(ІЗА) середній по місту

коефіцієнт

19,0

18,2

високий

%

<5,0

15,4

низький

Відсутність сміттєпереробних
підприємств

%

7,5

6,5

середній

Відсутність стимулів у населення

умовних
одиниць

підвищений

високий15

низький

%

50

50

високий

одиниць/
1 тис.
мешканців

2,3

2,15

високий

%

<5,0

3,3

високий

тис.м2

386

501

середній

Частка водних об'єктів міста
Києва, на яких здійснюється
моніторинг екологічного стану
якості води відповідно до вимог
Водної Рамкової Директиви
2000/60/ЕС
Кількість тимчасових споруд для
ведення підприємницької
діяльності
Частка нелегальних тимчасових
споруд для ведення
підприємницької діяльності (від
загальної кількості таких об'єктів)
Загальна площа рекламних носіїв у

За рахунок будівництва нових офісних,
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№
з/п

Сектор міського
розвитку

простір

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

місті Києві

141 Публічний
простір

Частка нелегальних рекламних
носіїв (від загальної кількості
таких об'єктів) у місті Києві

%

<15

82

низький

142 Публічний
простір

Співвідношення кількості місць у
притулках для безпритульних
тварин до загальної кількості
таких тварин
Запроваджено інструмент
«Я –інспектор благоустрою»

%

35

33,3

високий

так/ні

так

ні

середній

143 Публічний
простір

144 Публічний
простір

Частка модульних АГЗП у місті
Києві, встановлених з порушенням
вимог Правил благоустрою м. Києва
(від загальної кількості таких
об'єктів)

%

0

100

низький

145 Публічний
простір

Частка демонтованих модульних
АГЗП у кількості виявлених

%

100

50

низький

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

торгових та житлових комплексів
збільшується кількість фасадних
рекламних засобів, у зв’язку з чим
збільшується загальна площа
рекламних носіїв у місті Києві
Збільшено кількість обстежень
території міста, за результатами чого
виявляється більше нелегальних
рекламних засобів

Проведено тендер на закупку
програмного забезпечення АrcGIS за
допомогою якого можна буде
інтегрувати інструмент «Я –
інспектор благоустрою» на портал
Містобудівного кадастру та укладено
договір з ТОВ «ЕСОММ Со».
Ліцензія на програмне забезпечення
дійсна до липня 2019 року
Власникам самовільно встановлених
модульних АГЗП видано приписи.
Оскарження дій Департаменту
міського благоустрою в судовому
порядку
Власникам самовільно встановлених
модульних АГЗП видано приписи.
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№
з/п

Сектор міського
розвитку

146 Публічний
простір

147 Публічний
простір

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

модульних АГЗП, що встановлені з
порушенням вимог Правил
благоустрою м. Києва
Кількість рекламних носіїв у місті
Києві

151 Адміністративні
послуги

Кількість міських пляжів,
облаштованих інфраструктурою
для людей з обмеженими
можливостями
Кількість спортивних майданчиків
на пляжах міста
Кількість проведених стерилізацій
безпритульних тварин (до
кількості тварин, що були
зареєстровані в базі протягом
звітного періоду)
Частка прилаштованих
безпритульних тварин у загальній
кількості тих, що зареєстровані в
базі (станом на кінець звітного
періоду)
Середній час очікування заявника
у черзі ЦНАПу

152 Адміністративні
послуги

Частка адміністративних послуг,
що надаються в електронному

148 Публічний
простір
149 Публічний
простір

150 Публічний
простір

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

одиниць/
км2

31,2

79,7

середній

одиниць

3

6

високий

одиниць

10

17

високий

%

100

100

високий

%

60

91,2

високий

хвилин

20

20

високий

%

>20,0

3,3

низький

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Оскарження дій Департаменту
міського благоустрою в судовому
порядку. Судові рішення
За рахунок будівництва нових офісних,
торгових та житлових комплексів
збільшується кількість фасадних
рекламних засобів (у зв’язку з цим
вважаємо за доцільне переглянути
прогнозоване значення індикатора)

Для запровадження надання окремих
адміністративних послуг в
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№
з/п

Сектор міського
розвитку

153 Адміністративні
послуги
154 Адміністративні
послуги
155 Адміністративні
послуги

156 Адміністративні
послуги

157 Адміністративні
послуги
158 Освіта
159 Освіта

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

вигляді до загального переліку
адміністративних послуг, які
надаються через ЦНАПи у місті
Києві (станом на кінець звітного
періоду)
Кількість ЦНАПів у місті Києві
(центри та їх територіальні
підрозділи)
Пропускна спроможність ЦНАПу
Відношення розміру середньої
заробітної плати адміністратора
ЦНАПу до середньомісячної
номінальної заробітної плати по
місту Києву
Реалізація рішення КМР «Про
визначення переліків
адміністративних послуг, які
надаються через ЦНАП у місті
Києві» у міському ЦНАПі
Частка позитивних відгуків про
роботу ЦНАПів
Кількість дітей у ДНЗ на 100 місць
Середній бал ЗНО серед
випускників міста Києва за усіма
предметами

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

електронному вигляді необхідно
внести зміни до нормативно-правових
актів
одиниць

20

14

середній

відвідувачів/день
%

7900

8500

високий

>90

97

високий

%

100

100

високий

%

>70

76

високий

дітей
балів

112
161,0

106,225
153,1

високий
середній

Результати ЗНЗ - 2017:
Українська мова – 162,2;
Математика – 156,3
Історія України – 144,8;
Фізика – 154,6;
Хімія – 154,2;
Біологія – 151,4;
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№
з/п

Сектор міського
розвитку

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Географія – 144,0;
Англійська мова – 157,0.
160 Освіта

161 Освіта
162 Освіта
163 Освіта
164 Освіта
165 Освіта
166 Освіта
167 Освіта

168 Безпека та
цивільний захист

Кількість ЗНЗ м. Києва у рейтингу
ТОП-100 НЗ України за
результатами ЗНО з української
мови та літератури
Кількість позашкільних гуртків
науково-технічного спрямування
Охоплення дітей позашкільною
освітою
Частка приватних ДНЗ у загальній
кількості ДНЗ м. Києва
Частка приватних ЗНЗ у загальній
кількості ЗНЗ м. Києва
Кількість класів з інклюзивною
формою навчання
Забезпеченість учнів ЗНЗ
комп'ютерами
Рівень середньомісячної заробітної
плати працівників галузі освіти до
середньомісячної заробітної плати
в м. Києві
Кількість злочинів у місті

одиниць

32

–19

–

одиниць/ до
кількості
ЗНЗ
%

1,5

1,6

високий

36

32

високий

%

15

9,4

середній

%

12

13

високий

одиниць

143

370

високий

компʼютерів/ 100
учнів
%

15

10

середній

>80

74

середній

17,8

18,8

середній

злочинів/
1 тис.
мешканців

Протягом 2018 року відкрито
додатково 20 приватних закладів
дошкільної освіти.

З числа основних факторів, які в
останні роки суттєво впливають на
стан криміногенної ситуації на
території міста Києва:
- проведення операції об’єднаних сил
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№
з/п

Сектор міського
розвитку

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

на сході України, що створює умови до
витоку в незаконний обіг зброї,
боєприпасів та вибухових речовин;
-соціально-економічні фактори;
-внутрішня міграція
169 Безпека та
цивільний захист

Проведення інвентаризації споруд
цивільного захисту міста Києва та
приведення їх у належний стан
(кінцевий термін 31.12.2017)
Питома вага розкритих злочинів у
загальній кількості виявлених
злочинів у поточному році
Довіра населення до поліції

так/ні

так

так

високий

%

30

28

високий

%

55-70

23,64

низький

172 Безпека та
цивільний захист
173 Безпека та
цивільний захист

Середній час очікування наряду
поліції
Кількість зареєстрованих злочинів
проти життя та здоров'я особи

хвилин

<14

14

високий

11

9

високий

174 Історикокультурна

Кількість об'єктів культурної
спадщини, що потребують

злочинів/
10 тис.
мешканців
одиниць

250

248

високий

170 Безпека та
цивільний захист
171 Безпека та
цивільний захист

Низький рівень поінформованості
щодо ситуації у місті.
Переважають негативні оцінки у якості
роботи поліції та поширення уявлень
про високий рівень криміногенної
ситуації у місті.
Серед тих, хто не довіряє поліції
переважає негативне ставлення до усіх
посадових осіб та інституцій
державного та місцевого рівня і
невдоволення змінами в країні та місті.
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№
з/п

Сектор міського
розвитку

спадщина
175 Історикокультурна
спадщина

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

капітальних ремонтнореставраційних робіт
Кількість об'єктів культурної
спадщини міста Києва, що входять
до Списку об'єктів Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

одиниць

2

1

високий

176 Історикокультурна
спадщина

Частка об'єктів культурної
спадщини міста Києва, для яких
розроблено необхідну облікову
документацію нового зразка

%

100

45

низький

177 Історикокультурна
спадщина
178 Історикокультурна
спадщина

Динаміка кількості об'єктів
культурної спадщини м. Києва

%

>0,0

>0,0

високий

Створення публічного міського
електронного каталогу пам'яток
історії, монументального
мистецтва, архітектури та
археології

так/ні

так

так

високий

179 Історикокультурна

Створення інтернет-порталу
«Культурна спадщина міста

так/ні

так

ні

середній

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Міністерством регіонального розвитку
та будівництва України 26.01.2009
подано в Попередні списки об'єктів
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Кирилівська та Андріївська церкви
У зв`язку з тим, що в зазначеному
індикаторі базовий показник «86 % на
2015 рік» означав відсоткове
виконання річного плану, а показник
частки об`єктів культурної спадщини,
для яких розроблено необхідну
облікову документацію нового зразка
у 2015 році становив 33 %. Будуть
скориговані планові розрахунки до
2020, виходячи з цього базового
показника, а саме 2018 рік – 45 %,
2019 рік – 55%

Розроблено та презентовано тестову
версію інтерактивної карти об’єктів
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№
з/п

Сектор міського
розвитку

спадщина
180 Історикокультурна
спадщина
181 Історикокультурна
спадщина

182 Культура
183 Культура

184 Культура

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Києва» та інтерактивної карти
об'єктів культурної спадщини м.
Києва
Кількість унікальних відвідувачів
тис.відвіінтернет-порталу «Культурна
дувачів/рік
спадщина міста Києва» (після його
створення)
Частка об'єктів культурної
%
спадщини міста Києва, що внесена
до публічного міського
електронного каталогу пам'яток
історії, монументального
мистецтва, архітектури та
археології
Кількість комунальних закладів
одиниць
культури та мистецтва, що
потребують капітального ремонту
Кількість платних відвідувань
відвідувачів/
музеїв
мешканців
міста

Кількість платних відвідувань
театрів

відвідувачів/
мешканців

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

культурної спадщини міста Києва
https://gis.kyivcity.gov.ua/
125

–

–

100

15

низький

5

8

високий

0,7

0,15520

низький

0,5

0,18420

низький

Виконання індикатору очікується у
2020 році
Система наразі працює у тестовому
режимі. Наповнення бази даних
модуля інформаційно-аналітичної
системи «Майно» в тестовому режимі
уповільнювало роботу із внесення
інформації (недосконалість тестової
системи)

1.Відсутність повноважень щодо збору
та узагальнення статистичної звітності
по закладам культури державної та
приватної форми власності.
2.Максимальна пропускна
можливість музеїв комунальної
власності складає 1 700,0 тис. осіб
Кількість платних відвідувачів по
музеям максимально може бути
збільшена до 900,0 тис. осіб до 2025
року
1.Відсутність повноважень щодо
збору та узагальнення статистичної
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№
з/п

Сектор міського
розвитку

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

міста

185 Культура
186 Культура

187 Культура
188 Культура
189 Культура

Кількість концертів
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)
Кількість екскурсій (у музеях
комунальної власності м. Києва)
Кількість виставок (у музеях
комунальної власності м. Києва та
центральних міських бібліотеках)
Співвідношення середньомісячної
заробітної плати працівників

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

звітності по закладам культури
державної та приватної форми
власності.
2. Не планується побудова нових
приміщень для театрів комунальної
форми власності.
3.Сумарна комерційна місткість
глядацьких залів у комунальних
театрах складає 4793 місць.
Планується, що до 2025 року кількість
відвідувачів зросте до 1 200,0 тис. осіб
це означитиме, що завантаженість
театрів буде складати орієнтовно 75%

одиниць
осіб за рік

593
>2500

532
2108

високий
високий

одиниць/
1 тис.
мешканців
одиниць/
100 тис.
мешканців
%

8

720

високий

18

3220

високий

85

71,221

середній
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№
з/п

Сектор міського
розвитку

190 Умови реалізації
Стратегії

191 Умови реалізації
Стратегії

192 Умови реалізації
Стратегії
193 Умови реалізації
Стратегії
194 Умови реалізації
Стратегії
195 Умови реалізації
Стратегії

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

галузі культури до
середньомісячної заробітної плати
в місті Києві
Відсоток виконання планових
показників фінансування міських
цільових програм, розроблених з
метою виконання Стратегії
розвитку м. Києва до 2025 року
Співвідношення бюджетних та
позабюджетних джерел
фактичного фінансування міських
цільових програм, розроблених з
метою виконання Стратегії
розвитку м. Києва до 2025 року
Коефіцієнт обслуговування боргу
(витрати з обслуговування боргу у
відсотках від доходів з власних
джерел міста)
Частка доходів з власних джерел
міста (у відсотках від загальних
доходів міста)
Коефіцієнт фактичного збору
податків
Запровадження сервісу он-лайн
оцінювання діяльності КМДА

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

%

80

97,322

високий

%/%

80/20

54,5/45,522

середній

%

5,3

1,1

високий

%

72,5

73,1

високий

%

100,0

102,1

високий

так/ні

так

ні

середній

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Заплановано реалізувати в рамках
заходу «14.1. Розвиток та
впровадження міської платформи
управління даними та сервісами»
КМЦП «Електронна столиця» на 20192022 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 18.12.2018
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№
з/п

Сектор міського
розвитку

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

196 Умови реалізації
Стратегії

Схвалення діяльності міського
голови (за результатами
соціологічного опитування)

%
«схвалюю»

>50

324

середній

197 Умови реалізації
Стратегії

Схвалення діяльності виконавчого
органу Київської міської ради
(КМДА) (за результатами
соціологічного опитування)

%
«схвалюю»

>50

184

низький

198 Умови реалізації
Стратегії

Частка розглянутих електронних
петицій (на які надано офіційні

%

100

100

високий

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

№ 461/6512
Низький рівень поінформованості
громадян, щодо діяльності міської
влади.
Тривала відсутність гарячого
водопостачання у місті.
Недостатня підтримка
малозабезпечених громадян.
Резонансні конфлікти місцевих громад
із забудовниками.
Скептичне ставлення до усіх
посадових осіб та інституцій
державного та місцевого рівня і
невдоволення змінами в країні та місті.
Невдоволення станом криміногенної та
екологічної ситуації у місті.
Оцінка діяльності обумовлюється
оцінкою діяльності Міського голови.
Тривала відсутність гарячого
водопостачання у місті.
Недостатня підтримка
малозабезпечених громадян.
Резонансні конфлікти місцевих громад
із забудовниками.
Скептичне ставлення до усіх
посадових осіб та інституцій
державного та місцевого рівня і
невдоволення змінами в країні та місті
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№
з/п

Сектор міського
розвитку

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

тис.
відвідувачів/
рік

650

269,8

середній

осіб/
10 тис.
мешканців
так/ні

16

2123

середній

201 Умови реалізації
Стратегії

Кількість штатних одиниць у
структурних підрозділах КМДА та
РДА (на кінець звітного періоду)
Впровадження системи
внутрішнього контролю COSO

так

ні

середній

202 Умови реалізації

Рівень зносу основних засобів, що

%

35

5024

середній

199 Умови реалізації
Стратегії

200 Умови реалізації
Стратегії

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

відповіді КМДА) серед тих, що
були підтримані (пройшли
встановлений бар'єр)
Кількість унікальних відвідувачів
інтернет-порталу КМДА

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

Здійснювалася модернізація
офіційного порталу ВО КМР КМДА:
оновлено дизайн, удосконалено та
розширено функціонал, забезпечено
доступність інформації для осіб із
вадами зору, дані з попередньої версії
порталу перенесено на нову
платформу «Офіційний портал Києва»
kyivcity.gov.ua

Розроблено проект
Порядку організації системи
внутрішнього контролю та управління
ризиками у виконавчому органі
Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації),
районних в місті Києві державних
адміністраціях, підприємствах,
установах і організаціях комунальної
власності територіальної громади
міста Києва.
Готується проект розпорядження для
передачі на погодження структурним
підрозділам
Основна причина – недостатні
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№
з/п

Сектор міського
розвитку

Стратегії

203 Умови реалізації
Стратегії

Індикатори Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року

Одиниці

Прогнозова
не значення
індикатора
на 2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан виконання
індикатора
(з порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення – рівень
виконання:
високий; середній;
низький)

перебувають у власності
територіальної громади м. Києва,
згідно з
комбінованою /консолідованою
фінансовою звітністю м. Києва
(станом на кінець звітного періоду)

Створення публічного реєстру
активів м. Києва

так/ні

так

ні

середній

Продовження додатка 7 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини їх
виникнення та зазначенням механізму
вирішення)

темпи оновлення основних засобів
через відсутність коштів. Зокрема,
рівень зносу основних засобів по
галузі «Охорона здоров’я» – 50%,
«Транспорт» – 54,1%, «Освіта» –
60%.
Шляхи вирішення – необхідність
спрямування
комунальними
підприємствами
(установами,
організаціями) коштів на оновлення
основних засобів
Забезпечено ведення бази даних
об’єктів
нерухомого
майна
комунальної власності м. Києва.
Розробляється програмний модуль
«Облік та відображення об’єктів
нерухомого майна територіальної
громади міста Києва Департаменту
комунальної власності м. Києва».
Робота виконується проведена в
межах реалізації заходів Комплексної
міської
цільової
програми
«Електронна столиця» на 2015 –
2018», (рішення Київради від
02.07.2015 № 654/1518»

1

джерело: Використано інформацію Національного банку України у 2016 року (обмінного курсу гривні до ЄВРО, в середньому за період) – 28,29 гривень за ЄВРО
(https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693080) та офіційні дані Головного управління статистики у м. Києві за 2016 рік (http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?
c=3321&lang=1)
2
джерело: http://russian.doingbusiness.org/rankings
3
джерело: https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/The_Global_Liveability_Index_2018.pdf
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Продовження додатка 7 до звіту
4

за результатами соціологічного опитування, виконаного НДІРоМ
за останніми наявними даними Головного управління статистики у м. Києві за січень-листопад 2018 року
6
за останніми наявними даними Державного комітету статистики України за 2017 рік
7
за останніми наявними даними Головного управління статистики у м. Києві за січень-жовтень 2018 року
8
за даними Головного управління статистики у м. Києві, з лютого 2017 року зазначений показник не застосовується
9
за останніми наявними даними Головного управління статистики у м. Києві за січень-вересень 2018 року
10
за
останніми
наявними
даними
Головного
управління
статистики
у
м. Києві
станом
на
01.10.2018
(https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ438/images/The_Global_Liveability_Index_2018.pdf)
11
розраховано за курсом ЄВРО НБУ на 17.12.2018 (3 141,42 грн/100 євро) та з урахуванням розміру середньомісячної заробітної плати по м. Києву згідно останніх статистичних
даних за січень-листопад 2018 року (13 270 грн)
12
за даними Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
13
статистичні спостереження не проводяться
14
дані КП «Київтеплоенерго» (з травня до грудня 2018 року)
15
за останніми наявними даними Головного управління статистики у м. Києві за 2017 рік
16
за останніми наявними даними Державної служби статистики України за 2016 рік (статистичний бюлетень «Витрати і ресурси домогосподарств України»)
17
за даними Міністерства соціальної політики України за І півріччя 2018 року
18
за даними Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (очікувані дані)
19
рейтинг ТОП-100 НЗ України за результатами ЗНО з української мови та літератури визначався тільки 1 раз, у 2015 році
20
оперативні дані станом на 01.11.2018 щодо наявного населення міста Києва відповідно до даних Головного управління статистики у м. Києві
21
оперативні дані станом на 01.12.2018, щодо середньомісячної номінальної заробітної плати по м. Києву відповідно до даних Головного управління статистики у м. Києві
22
за останніми наявними даними Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за січень-вересень
2018 року
23
штатна чисельність структурних підрозділів КМДА збільшилась відповідно до Законів України: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
сфери паркування транспортних засобів», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» та розпорядження Кабінету Міністрів України від
16 травня 2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»
24
оперативні дані Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 01.07.2018, зокрема:
бюджетні установи та організації – 43 %; госпрозрахункові підприємства (установи, організації) – 54 %
25
оперативні дані за закладами комунальної власності Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
5
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Додаток 8 до звіту
Звіт за 2018 рік
з оцінки результативності реалізації 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 2018 рік

1

Загальний

Наявний дохід у розрахунку на одну
особу

грн

77043

118 207,61

Стан
виконання
індикатора
(з порівняльною оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення –
рівень
виконання:
високий;
середній;
низький)
високий

2

Ринок праці

Середньомісячна заробітна плата
(номінальна)

грн

8825

13 2702

високий

3

Ринок праці

Рівень безробіття за методологією
Міжнародної організації праці

%

5,1

6,03

середній

Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини
їх виникнення та зазначенням
механізму вирішення)

Нестабільність політичної і
соціально-економічної ситуації в
країні впливає на сферу зайнятості
населення та зумовлює певні
негативні тенденції.
На це в певній мірі вплинуло
підвищення з 1 січня 2018 року
мінімальної заробітної плати до
3723 гривень, що в цілому є
позитивним внеском в економічне
зростання у 2018 році з боку
кінцевого споживання
домогосподарств і сприятиме
зростанню споживчого попиту.
Однак, підприємства для покриття
нових витрат на оплату праці
здійснювали оптимізацію штатної
чисельності. Це стосується

№
з/п

4

Сектори міського
розвитку

Промисловість та
розвиток
підприємництва

Індикатори Державної стратегії
регіонального розвитку на період до
2020 року

Обсяг реалізованої інноваційної
продукції, відсотків загального обсягу
реалізованої промислової продукції

Одиниці Прогнозоване
значення
індикатора на
2020 рік

%

10

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

0,31

Стан
виконання
індикатора
(з порівняльною оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення –
рівень
виконання:
високий;
середній;
низький)

низький

Продовження додатка 8 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини
їх виникнення та зазначенням
механізму вирішення)

здебільшого найманих робітників
малого та середнього бізнесу. За
даними моніторингу створення
нових робочих місць у січні-жовтні
2018 року чисельність осіб,
звільнених у зв’язку із змінами в
організації виробництва і праці,
становила 17,1 тис. осіб, з них 15,3
тис. осіб – у фізичних осіб
Повільний процес переходу
виробників на технічні європейські
стандарти;
недостатня активність іноземних та
вітчизняних інвесторів;
відсутність пільгових режимів
оподаткування для підприємств, що
виробляють високотехнологічну та
інноваційну продукцію;
гострий дефіцит кваліфікованих
кадрів технічних спеціальностей
(У звʼязку зі змінами в організації та
проведенні державного
статистичного спостереження щодо
інноваційної діяльності
промислового підприємства
безпосереднє порівняння даних за

№
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 2018 рік

Стан
виконання
індикатора
(з порівняльною оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення –
рівень
виконання:
високий;
середній;
низький)

5

Промисловість та
розвиток
підприємництва

Експорт товарів у розрахунку на одну
особу

доларів
США

5007

3139,12

середній

6

Промисловість та
розвиток

Кількість малих підприємств у
розрахунку на 10 тис. наявного

одиниць

311

2794

високий

Продовження додатка 8 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини
їх виникнення та зазначенням
механізму вирішення)

2017 рік з аналогічними даними
попередніх років є некоректним)
Проектом Комплексної міської
цільової програми сприяння розвитку
промисловості на 2019-2022 роки
передбачено заходи щодо
стимулювання для
експротоорієнтованих підприємств,
зокрема:
- організація конкурсу «Кращий
експортер року» із забезпеченням
інформаційної підтримки
підприємствам-дипломантам;
- забезпечення участі промислових
підприємств м. Києва у міжнародних
виставках;
- запровадження часткового
відшкодування витрат на участь у
міжнародних виставкових заходах
для підприємств м. Києва, які мають
значну частку експорту в обсягах
реалізації;
- забезпечення страхової підтримки
промисловим підприємствам м. Києва.

№
з/п

7
8

Сектори міського
розвитку

підприємництва
Промисловість та
розвиток
підприємництва
Інвестиції

Індикатори Державної стратегії
регіонального розвитку на період до
2020 року

населення
Кількість середніх підприємств у
розрахунку на 10 тис. наявного
населення
Обсяг прямих іноземних інвестицій у
розрахунку на одну особу

Одиниці Прогнозоване
значення
індикатора на
2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан
виконання
індикатора
(з порівняльною оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення –
рівень
виконання:
високий;
середній;
низький)

одиниць

18

114

високий

доларів
США

12250

5725,65

низький

Продовження додатка 8 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини
їх виникнення та зазначенням
механізму вирішення)

Станом на 01.10.2018 обсяг
унесених в економіку міста Києва
прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) з початку
інвестування становив 16 540,3 млн
дол. США (51,7 %
загальнодержавного обсягу), що на
1,2 % більше до обсягів на початок
2018 року.
Повільні темпи зростання
показників інвестиційної діяльності
пояснюються наслідками загальної
в країні соціально-економічної
кризи попередніх років.
Основними заходами,
спрямованими на поліпшення стану
іноземного інвестування, є:
спрощення процедур інвестування у
різні сфери
життєдіяльності/економіки міста;
забезпечення зростання рівня
прозорості взаємодії місцевих

№
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 2018 рік

Стан
виконання
індикатора
(з порівняльною оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення –
рівень
виконання:
високий;
середній;
низький)

Продовження додатка 8 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини
їх виникнення та зазначенням
механізму вирішення)

органів влади та інвесторів;
просування інвестиційного
потенціалу міста на міжнародних
виставкових заходах;
забезпечення максимального
використання потенціалу
закордонних візитів керівництва
міста для залучення міжнародної
спільноти до інвестування;
зміцнення законодавчої бази та
правового поля у сфері
інвестиційної діяльності (на
загальнодержавному та місцевому
рівнях).
9

Загальний

10

Житловокомунальне
господарство
Екополітика та
охорона довкілля

11
12
13

Екополітика та
охорона довкілля
Екополітиката

Валовий регіональний продукт (у
фактичних цінах) у розрахунку на одну
особу
Рівень обладнання загальної площі
житлового фонду водопроводом у
міській місцевості
Питома вага утилізованих відходів,
відсотків загальної кількості утворених
відходів
Площа земель природно-заповідного
фонду
Питома вага площі природно-

грн

171142

1917366

високий

%

99,8

100

високий

%

19,2

8,7

середній

тис. га

17,6

14,47

середній

%

21

17,3

середній

Відсутність сміттєпереробних
підприємств

№
з/п

Сектори міського
розвитку

охорона довкілля
14

Охорона здоров'я та
спорт

15

Охорона здоров'я та
спорт
Охорона здоров'я та
спорт

16
17

Освіта

Індикатори Державної стратегії
регіонального розвитку на період до
2020 року

заповідного фонду до площі
адміністративно-територіальної одиниці
Забезпеченість населення лікарями всіх
спеціальностей (на 10 тис. наявного
населення на кінець року)
Рівень смертності на 1 тис. населення
Демографічне навантаження на 1 тис.
осіб постійного населення віком 16 -59
років (міська місцевість)
Охоплення дітей дошкільними
навчальними закладами (міська
місцевість)

Одиниці Прогнозоване
значення
індикатора на
2020 рік

Фактичне
значення
індикатора
за 2018 рік

Стан
виконання
індикатора
(з порівняльною оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного
значення –
рівень
виконання:
високий;
середній;
низький)

осіб

89,7

84,57

високий

проміле

9,1

10,97

середній

проміле

487,9

612,07

високий

%

65

73,6

високий

Продовження додатка 8 до звіту
Проблемні питання, їх вплив на
досягнення прогнозного значення
індикатора (з поясненням причини
їх виникнення та зазначенням
механізму вирішення)

1

за останніми статистичними даними Головного управління статистики у м. Києві за 2017 рік
за останніми статистичними даними Головного управління статистики у м. Києві за січень-листопад 2018 року
3
статистичні дані Державної служби статистики України за січень-вересень 2018 року
4
статистичні дані Державної служби статистики України за 2017 рік
5
за останніми статистичними даними Головного управління статистики у м. Києві станом на 01.10.2018
6
за останніми статистичними даними Головного управління статистики у м. Києві за 2016 рік (http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3321&lang=1)
2

7

за даними Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (очікувані дані)

Додаток 9 до звіту
Пропозиції м. Києва щодо вдосконалення законодавства і практики його реалізації, системи державного управління
станом на 25.01.2019
№
з/п

Проблемні питання

1.

Насичення внутрішнього
ринку імпортованими
товарами низької якості

2.

Невизначеність правових та
організаційних засад
створення і функціонування
малих виробничих бізнеспарків

Сфера питання
Економіка

Інноваційна
діяльність

Обґрунтування пріоритетності проблеми

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань

Збільшення обсягів реалізації промислової
продукції столичних виробників

Розроблення Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України відповідних
нормативних документів, якими
передбачити:
 посилення контролю за якістю
імпортованого товару;
 введення кількісних обмежень на
ввезення імпортованого товару при
наявності аналогів, що виробляються
вітчизняними промисловими
підприємствами;
 введення квоти та запровадження
відповідних обмежень для закупівель
бюджетними структурами імпортованих
товарів

Необхідність визначення правових та
організаційних засад створення і функціонування
малих виробничих бізнес-парків з метою
реалізації підприємницького потенціалу, залучення
до заснування виробничих підприємств
інвестицій громадян, за сприяння добровільно
об'єднаних територіальних громад, з метою
виробництва орієнтованої на експорт продукції,
створення нових робочих місць, розвитку
сучасної виробничої інфраструктури як
матеріальної основи розвитку місцевих громад в
умовах децентралізації

Розроблення Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України проекту
Закону України «Про малі виробничі
бізнес-парки» з метою створення
сприятливих умов для заснування
інноваційно-технологічних підприємств,
створення інноваційної продукції
кінцевого споживання з високим рівнем
доданої вартості та стимулювання
експорту продукції підприємств бізнеспарків

2

№
з/п
3.

Продовження додатка 9 до звіту

Проблемні питання

Сфера питання

Обґрунтування пріоритетності проблеми

Невідповідність штрафних
санкцій за порушення
законодавства про працю
рівню реальних доходів
представників малого та
середнього бізнесу та
необхідність перегляду
обов’язкових документів
для ведення кадрового
обліку

Розвиток
малого та
середнього
бізнесу

На сьогодні підприємці відповідають за своїми
зобов'язаннями усім належним їм майном, а
максимальний розмір штрафних санкцій за
порушення законодавства про працю, який
становить
372 300 гривень, є причиною для ліквідації
робочих місць, зменшення виробництва товарів
і надання послуг, тінізації економіки

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань
1. Прийняття Верховною Радою України
проектів законів України від 25.01.2017
№ 5711 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
врегулювання адміністративної
відповідальності за порушення трудового
законодавства» та від 23.05.2017 № 6489
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
запобігання надмірному тиску на суб’єкти
господарювання заходів державного
нагляду (контролю) за додержанням
законодавства про працю та зайнятість
населення».
2. Приведення у відповідність з
Конституцією України та Законом
України «Про основні засади державного
нагляду контролю у сфері господарської
діяльності» постанови Кабінету Міністрів
України від 26.04.2017 № 295 «Деякі
питання реалізації статті 259 Кодексу
законів про працю України».
3. Опрацювання Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України
питання про внесення змін до
законодавчих актів щодо визначення
термінів «недопущення до перевірки» та
«створення перешкод у проведенні
перевірки», а також зменшення переліку
кадрових документів, які повинні вести
роботодавці малого та середнього бізнесу

3

№
з/п
4.

Продовження додатка 9 до звіту

Проблемні питання

Сфера питання

Обґрунтування пріоритетності проблеми

Незручності, що виникають
у результаті цілодобового
режиму роботи
підприємств, установ та
організацій сфери
обслуговування, зокрема
закладів торгівлі,
ресторанного господарства,
які функціонують у
житлових будинках, у
вбудованих та
прибудованих до житлових
будинків приміщеннях, та
під час провадження
господарської діяльності з
реалізації алкогольних
напоїв

Сфера послуг
(торгівля)

Встановлення зручного для населення режиму
роботи закладів торгівлі та ресторанного
господарства, забезпечення законних прав
мешканців на відпочинок, зменшення кількості
правопорушень у нічні години

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань
Внесення змін до статті 15 Закону України
«Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів» в частині можливості
повернути органам місцевого
самоврядування повноваження щодо
обмеження часу та місць реалізації
алкогольних напоїв, зокрема обмежити
розміщення торговельних закладів біля
дошкільних, шкільних та учбових закладів,
спортивних та дитячих установ,
майданчиків, біля студентських
гуртожитків, лікувальних та оздоровчих
закладів, у внутрішніх дворах житлових
будинків.
Внесення змін та доповнень до статті 30
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та пункту 13
постанови Кабінету Міністрів України
від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження
Порядку провадження торговельної
діяльності та правил торговельного
обслуговування на ринку споживчих
товарів» в частині делегування
повноважень міським, сільським та
селищним радам, у межах відповідної
адміністративної території, установити
зручний для населення режим роботи
підприємствам торгівлі та ресторанного
господарства усіх форм власності

4

№
з/п

Продовження додатка 9 до звіту
Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань

Проблемні питання

Сфера питання

Обґрунтування пріоритетності проблеми

5.

Необхідність інтеграції
Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно, Єдиного державного
реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань,
відомчої інформаційної
системи Державної
міграційної служби
України, автоматизованої
системи Державного
земельного кадастру,
Єдиного державного
реєстру МВС,
автоматизованої системи
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян
з офіційним веб-порталом
адміністративних послуг
міста Києва

Надання
адміністративних
послуг

На сьогодні адміністраторам доводиться
вносити інформацію про прийняті від суб’єктів
звернення документи одночасно до декількох
реєстрів: офіційного веб-порталу
адміністративних послуг міста Києва,
Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно та Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, відомчої
інформаційної системи Державної міграційної
служби України, автоматизованої системи
Державного земельного кадастру, Єдиного
державного реєстру МВС, Державного реєстру
актів цивільного стану громадян

Розроблення та затвердження
Міністерством юстиції України разом з
Державним агентством з питань
електронного урядування порядку та
вимог інтеграції інформаційних систем
державних органів та органів місцевого
самоврядування з Єдиним державним
порталом адміністративних послуг

6.

Невирішеність на
законодавчому рівні
питання надання
виконавчому органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
повноважень приймати
рішення про передачу права
затверджувати проекти

Містобудування,
розвиток
інфраструктури
міста

Можливість оперативно вирішувати питання,
пов’язанні з початком будівництва, та
сприятиме ефективному і цільовому
використанню бюджетних коштів та коштів
підприємств, організацій

Внесення відповідних змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 11.05.2011
№ 560 «Про затвердження Порядку
затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи та визнання
такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України»
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Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань

будівництва кошторисною
вартістю до 400 млн грн,
що здійснюється із
залученням бюджетних
коштів, коштів
комунальних підприємств,
установ та організацій
7.

Невиконання
забудовниками зобов’язань
щодо спорудження будівель
навчальних закладів;
необхідність врегулювання
питань розвитку соціальної
інфраструктури населених
пунктів та збільшення
кількості навчальних
закладів відповідно до
потреб населення

Містобудування,
розвиток
інфраструктури
міста

Збільшення кількості навчальних закладів,
зменшення показника чисельності дітей на 100
місць, зростання показника охоплення дітей
освітою, зниження соціальної напруги в
суспільстві

Сприяння Кабінетом Міністрів України як
суб’єктом законодавчої ініціативи
внесенню змін до Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»,
передбачивши в частині 5 статті 29
Закону, що містобудівні умови та
обмеження повинні містити вимоги щодо
першочерговості спорудження та
прийняття в експлуатацію закладів
шкільної та дошкільної освіти у випадку
будівництва комплексу (будови)
будівництва (недотримання таких вимог
стане підставою для відмови забудовнику
у видачі сертифікату)

8.

Відсутність на
законодавчому рівні
порядку реалізації
місцевими державними
адміністраціями та
виконавчими органами
сільських, селищних,
міських рад повноважень у
сфері здійснення

Містобудування,
розвиток
інфраструктури
міста

Зменшення обсягів незавершеного будівництва
у м. Києві та подолання кризових явищ у
будівельній галузі; вирішення проблеми
довгобудів житлової нерухомості та захисту
прав фізичних осіб-інвесторів будівництва
житла, поліпшення зовнішнього вигляду
м. Києва

Узагальнення Міністерством
регіонального розвитку будівництва та
житлово-комунального господарства
України практики застосування
законодавства у сфері захисту прав
фізичних осіб-інвесторів будівництва
житла; надання роз’яснення щодо меж,
способу та порядку реалізації вказаних
повноважень та, у разі необхідності,
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державного контролю за
дотриманням договірних
зобов’язань забудовниками,
діяльність яких пов’язана із
залученням коштів
фізичних осіб у
будівництво
багатоквартирних будинків,
а також відсутність
механізму реалізації
повноважень з
організаційної роботи,
пов’язаної із завершенням
будівництва
багатоквартирних житлових
будинків. Необхідність
зменшення у м. Києві
кількості проблемних
об’єктів незавершеного
будівництва різного
ступеню готовності
9.

Відсутність затвердженої
Кабінетом Міністрів
України типової форми
інвестиційного договору на
виконання інвестиційного
проекту комплексної
реконструкції кварталу
(мікрорайону) застарілого
житлового фонду

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань
внесення на розгляд Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо механізму
здійснення таких повноважень

Містобудування,
розвиток
інфраструктури
міста

Прийняття типової форми інвестиційного
договору дасть можливість органам місцевого
самоврядування втілювати на практиці пілотні
проекти комплексної реконструкції кварталів
(мікрорайонів) із заміною застарілого
житлового фонду

Затвердження Кабінетом Міністрів
України типової форми інвестиційного
договору на виконання інвестиційного
проекту комплексної реконструкції
кварталу (мікрорайону) застарілого
житлового фонду відповідно до ст. 1
Закону України «Про комплексну
реконструкцію кварталів (мікрорайонів)
застарілого житлового фонду»; у
подальшому на законодавчому рівні
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Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань
передбачивши право органів місцевого
самоврядування затверджувати типову
форму інвестиційного договору на
виконання інвестиційного проекту
комплексної реконструкції кварталу
(мікрорайону) застарілого житлового
фонду

10.

Неможливість реалізації
інвестиційного проекту
комплексної реконструкції
кварталу (мікрорайону)
застарілого житлового
фонду у зв’язку із
необхідністю отримання
згоди на відселення всіх
мешканців будинків, які
реконструюються

Містобудування,
розвиток
інфраструктури
міста

Практична можливість реалізації інвестиційних
проектів у сфері відновлення застарілого
житлового фонду, що сприятиме залученню
інвестицій у будівельну галузь, оновленню
житлового фонду, розбудові інженернотранспортної та соціальної інфраструктури
міста

Сприяння Кабінетом Міністрів України,
як суб’єктом законодавчої ініціативи,
внесенню змін до Закону України «Про
комплексну реконструкцію кварталів
(мікрорайонів) застарілого житлового
фонду», передбачивши можливість
реалізації проектів комплексної
реконструкції кварталів (мікрорайонів)
застарілого житлового фонду за умови
згоди не менш 75% мешканців будинків,
які реконструюються. У разі отримання
такої згоди можливість вжиття до решти
власників заходів щодо відселення у
судовому порядку

11.

Завершення будівництва
автомобільної складової
залізнично-автомобільного
мостового переходу через
р. Дніпро у м. Києві
(з підходами) на
залізничній дільниці КиївМосковський – Дарниця

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожнє
господарство

Будівництво залізнично-автомобільного
мостового переходу через р. Дніпро
здійснюється згідно з розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 10.12.2003 № 755-р «Про
будівництво залізнично-автомобільного
мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві
на залізничній дільниці Київ-Московський –
Дарниця». Замовник будівництва –
ДТГО «Південно-Західна залізниця».

Міністерству фінансів України при
внесенні змін до Державного бюджету
України на 2019 рік передбачити кошти
ДТГО «Південно-Західна залізниця» для
завершення будівництва автомобільної
складової залізнично-автомобільного
мостового переходу через р. Дніпро у
м. Києві (з підходами) на залізничній
дільниці Київ-Московський – Дарниця з

8

№
з/п

Проблемні питання

Сфера питання

Продовження додатка 9 до звіту

Обґрунтування пріоритетності проблеми

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань

Відповідно до розпорядження Кабінету
подальшою передачею його до
Міністрів України від 27.08.2012 № 748-р «Про комунальної власності територіальної
передачу об’єктів залізнично-автомобільного
громади міста Києва
мостового переходу через р. Дніпро у місті
Києві до сфери управління Київської міської
державної адміністрації» І пусковий комплекс
зазначеного мостового переходу передано до
сфери управління Київської міської державної
адміністрації. ІІ пусковий комплекс перебуває
на стадії будівництва, зокрема і Дарницьке
шосе. Однак рух транспорту на цій ділянці
відкрито.
На сьогодні на вказаній ділянці відсутнє
освітлення та верхній шар асфальтобетонного
покриття.
Складається надзвичайна ситуація через
постійні просідання дорожнього покриття
проїзної частини Дарницького шосе. Зазначений
процес непрогнозовано продовжується, що
може призвести до виникнення аварійних
ситуацій.
Станом на 25.01.2019 будівельні роботи не
проводилися. Передача вже збудованих та
незавершених будівництвом об’єктів І та ІІ черг
будівництва унеможливлюється внаслідок
незавершеності комплексу споруд
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12.

Необхідність прийняття
підзаконних нормативноправових актів,
направлених на
імплементацію Закону
України від 21.12.2017
2262-VIII «Про внесення
змін до деяких
законодавчих актів України
щодо реформування сфери
паркування транспортних
засобів»

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожнє
господарство

З прийняттям Закону України від 21.12.2017
2262-VIII виникла необхідність приведення у
відповідність до його норм постанов Кабінету
Міністрів від 03.12.2009 № 1342 «Про
затвердження Правил паркування транспортних
засобів», від 02.03.2010 № 258 «Про
затвердження Порядку формування тарифів на
послуги з користування майданчиками для
платного паркування транспортних засобів»,
від 14.11.2018 № 990 «Про затвердження
Порядку тимчасового затримання інспекторами
з паркування транспортних засобів та їх
зберігання»

Прийняття в установленому порядку
постанов Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів від 03.12.2009 № 1342
«Про затвердження Правил паркування
транспортних засобів», «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 02 березня 2010 р. № 258»,
«Про внесення змін до Порядку
тимчасового затримання інспекторами з
паркування транспортних засобів та їх
зберігання

13.

Діючими порядками
формування тарифів на
послуги міського
електричного транспорту
не передбачається
можливість диференціації
тарифів у залежності від
кількості поїздок, терміну
дії проїзних квитків

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожнє
господарство

Збитковість роботи підприємств міського
електричного транспорту та необхідність
виділення додаткових коштів з бюджету міста
Києва на покриття різниці в тарифах від
застосування органами місцевого
самоврядування знижки в проїзних квитках

Прийняття Міністерством інфраструктури
України змін до порядків формування
тарифів, а саме:
 Порядку формування тарифів на
послуги міського електричного
транспорту (метрополітену),
затвердженого наказом Міністерства
транспорту та зв’язку України
від 05.03.2007 № 191,
 Порядку формування тарифів на
послуги міського електричного
транспорту (трамвай, тролейбус),
затвердженого наказом Міністерства
інфраструктури України від 25.11.2013
№ 940,
Методики розрахунку тарифів на послуги
пасажирського автомобільного
транспорту, затвердженої наказом
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Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань
Міністерства транспорту та зв’язку
України від 17.11.2009 № 1175,
або розроблення та прийняття інших
нормативно-правових документів щодо
вирішення зазначеної проблеми

14.

Неможливість здійснити
реєстрацію трамвайних
вагонів без порушення
встановленого
законодавством порядку

15.

Згідно з діючими
ліцензійними умовами
провадження господарської
діяльності з
транспортування та
постачання теплової енергії,
розробленими Національною
комісією, що здійснює
державне регулювання у
сферах енергетики та
комунальних послуг
(НКРЕКП), витрати на

Транспорт та
транспортна
інфраструктура,
дорожнє
господарство

Житловокомунальне
господарство

Відповідно до статті 34 Закону України «Про
дорожній рух» та статті 10 Закону України «Про
міський електричний транспорт» реєстрацію
трамваїв і тролейбусів повинен здійснювати
центральний орган виконавчої влади –
Державна служба України з безпеки на
транспорті («Укртрасбезпека»).
На сьогодні така реєстрація не здійснюється,
чим порушуються вимоги цих двох законів

Врегулювання діяльності Державної
служби України з безпеки на транспорті
«Укртрансбезпека» в частині обліку та
державних технічних оглядів
електротранспорту; встановлення тарифів
на послуги центрального органу
виконавчої влади з
реєстрації/перереєстрації транспортних
засобів і об’єктів інфраструктури міського
електричного транспорту; створення
єдиної бази міського електричного
транспорту України при центральному
органі виконавчої влади

Недопущення соціальної напруги від
збільшення плати за комунальні послуги для
мешканців м. Києва

Виключення з ліцензійних умов на
провадження господарської діяльності з
транспортування теплової енергії,
затверджених постановою Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 22.03.2017 № 308
необхідності наявності теплових пунктів
для провадження господарської
діяльності з транспортування теплової
енергії та включення витрат на їх
утримання до тарифів на комунальні
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утримання індивідуальних
теплових пунктів (ІТП) та
центральних теплових пунктів
(ЦТП) включаються до
тарифів на транспортування
теплової енергії. Ця норма
примушує споживачів, які
отримують комунальну
послугу з ЦТП та ІТП, що не
належать монополісту,
додатково утримувати ЦТП та
ІТП, що перебувають на
балансі ЖБК, ОСББ,
ЖЕКів, тобто здійснювати
подвійну оплату
16.

Неможливість реалізації
органами місцевого
самоврядування в повному
обсязі переданих
повноважень щодо
встановлення,
обслуговування та заміни
вузлів комерційного обліку,
оскільки більшість
ліцензіатів виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації) не
мають зовнішніх
інженерних мереж та не
можуть бути операторами

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань
послуги з централізованого опалення та
централізованого постачання гарячої води

Житловокомунальне
господарство

Неможливість виконання вимог Закону України
«Про комерційний облік теплової енергії та
водопостачання»

Внесення змін до Закону України «Про
комерційний облік теплової енергії та
водопостачання» у частині визначення
суб’єкта господарювання, який повинен
здійснювати розрахунок внесків за
встановлення, обслуговування та заміну
вузлів комерційного обліку у разі
відсутності у ліцензіата зовнішніх
інженерних мереж для транспортування
теплової енергії, гарячої та питної води
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№
з/п

Проблемні питання

Продовження додатка 9 до звіту
Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань

Сфера питання

Обґрунтування пріоритетності проблеми

Житловокомунальне
господарство

На сьогодні на законодавчому рівні не визначені
важелі впливу (контролю) на виконавців послуг
у разі надання ними неякісних житловокомунальних послуг

Розроблення та прийняття нормативних
документів на рівні центральних органів
влади

Соціальний
захист

Станом на 01.12.2018 заборгованість із виплати
заробітної плати на підприємствах державного
сектору економіки, що перебувають у сфері
управління центральних органів виконавчої
влади, становила 104,9 млн грн або 64,9%
загальної суми заборгованості по місту.
Найбільшими боржниками залишаються
підприємства, які: входять до складу
ДК «Укроборонпром» – 53,5 млн грн,
знаходяться у сфері управління Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України –
11,3 млн грн, Державного космічного агенства

Прискорення Центральними органами
виконавчої влади проведення процедур
реструктуризації (реорганізації)
державних підприємств-боржників із
заробітної плати; сприяти вирішенню
існуючих проблемних питань з метою
прискорення погашення боргів;
забезпечити державними замовленнями;
провести роботу щодо скорочення
непродуктивних витрат та оптимізації
структури підпорядкованих підприємств
тощо.
Посилення Кабінетом Міністрів України

зовнішніх інженерних
мереж, при цьому за ст. 6
Закону України «Про
комерційний облік теплової
енергії та водопостачання»
загальний обсяг коштів за
встановлення,
обслуговування та заміну
вузлів комерційного обліку
розраховується
операторами зовнішніх
інженерних мереж
17.

Відсутність порядку
здійснення самоврядного
контролю за наданням
житлово-комунальних
послуг

18.

Існування значної
заборгованості із заробітної
плати на державних
підприємствах, що
перебувають у сфері
управління центральних
органів виконавчої влади
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№
з/п

Проблемні питання

Сфера питання

Продовження додатка 9 до звіту

Обґрунтування пріоритетності проблеми

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань

України – 8,3 млн грн, Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України – 6,2 млн
грн, Державного комітету телебачення і
радіомовлення України – майже 4,5 млн грн,
Міністерства інфраструктури України – 4,4 млн
грн, Міністерства охорони здоров'я України –
3,2 млн грн, Міністерства аграрної політики та
продовольства України – майже 3 млн грн,
Міністерства екології та природних ресурсів
України – 2,2 млн грн, Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України –
2,1 млн грн, Укрзалізниці – 1,3 млн грн,
Регіонального відділення Фонду державного
майна України по місту Києву – 1,2 млн грн,
Міністерства оборони України – 1,1 млн грн
тощо

контролю за діяльністю центральних
органів виконавчої влади щодо погашення
заборгованості із виплати заробітної
плати на підприємствах, які перебувають
у сфері їх управління

19.

Відсутність законодавчої
програми додаткового
стимулювання воїнів АТО
(учасників відсічі збройної
агресії) для їх
працевлаштування

Ринок праці

Збільшення чисельності працевлаштованих
воїнів АТО (учасників відсічі збройної агресії)
за сприяння служби зайнятості

Запровадження Міністерством соціальної
політики України механізму компенсації
заробітної плати для воїнів АТО
(учасників відсічі збройної агресії), які
працевлаштовані за направленням центру
зайнятості за аналогією до Порядку,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.09.2015 № 696,
що регламентує компенсацію заробітної
плати безробітним, із числа внутрішньо
переміщених осіб

20.

Недосконалість Порядку
компенсації роботодавцям

Ринок праці

Збільшення кількості працевлаштованих
безробітних за сприяння служби зайнятості та

Внесення Міністерством соціальної
політики України змін до Порядку
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№
з/п

Проблемні питання

Сфера питання

витрат у розмірі єдиного
внеску на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування, затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України
від 15.04.2013 № 347

21.

Необхідність активізації
зусиль безробітних щодо
пошуку та підбору
підходящої роботи

Ринок праці

Продовження додатка 9 до звіту

Обґрунтування пріоритетності проблеми

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань

зростання кількості роботодавців, які
скористалися цим порядком

компенсації єдиного соціального внеску,
який діє на сьогодні, але не знаходить
потрібного попиту серед роботодавців
через його складність: умову
працевлаштування «на нове робоче
місце» роботодавцями безробітних за
направленням центру зайнятості замінити
«на будь-яке вільне робоче місце» на усі
підприємства незалежно від виду їх
економічної діяльності

Зменшення напруги на ринку праці шляхом
прискорення працевлаштування безробітних

Підготовка Міністерством соціальної
політики України змін до статті 46 Закону
України «Про зайнятість населення», які
викласти у наступній редакції:
пункт 1: «Підходящою для
зареєстрованого безробітного вважається
робота, що відповідає освіті, професії
(спеціальності), кваліфікації особи з
урахуванням доступності транспортного
обслуговування, встановленої рішенням
місцевої державної адміністрації,
виконавчого органу відповідної ради.
Заробітна плата повинна бути не нижче
розміру посадового окладу такої особи за
останнім місцем роботи з урахуванням
середнього рівня заробітної плати, що
склався у регіоні за минулий місяць, де
особа зареєстрована як безробітний.»;
пункт 6: «Підбір підходящої роботи
для інвалідів (у тому числі шляхом
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№
з/п

Проблемні питання

Сфера питання

Продовження додатка 9 до звіту

Обґрунтування пріоритетності проблеми

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань
розумного пристосування існуючого або
створення нового робочого місця)
здійснюється відповідно до їх
професійних навичок, знань та
індивідуальної програми реабілітації.»;
пункт 7: «Для зареєстрованих
безробітних, які не мають професії, або
таких, що працювали на роботах, які не
потребують спеціальної підготовки, та
зареєстровані у територіальному органі
центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
зайнятості населення та трудової міграції,
більш як три місяці, підходящою роботою
також вважається участь у громадських та
інших роботах тимчасового характеру.
Для громадян (крім громадян, яким до
досягнення загальновстановленого
пенсійного віку залишилося два і менше
років), які бажають відновити трудову
діяльність після тривалої (більш як 12
місяців) перерви підходящою роботою
вважати таку, що потребує перепідготовки
за професіями відповідно до потреб
ринку праці або будь-яку оплачувану
роботу, яка не потребує спеціальної
підготовки.»

22.

Національний перелік не

Охорона

До Національного переліку не включені:

Перегляд Національного переліку
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№
з/п

Продовження додатка 9 до звіту

Проблемні питання

Сфера питання

Обґрунтування пріоритетності проблеми

містить лікарських засобів,
які входять до схеми
лікування захворювань і
станів, затверджених
уніфікованими стандартами
та протоколами надання
медичної допомоги,
затверджених відповідними
наказами МОЗ України, до
Методик розрахунку
потреби у лікарських
засобах для проведення
закупівлі, а також до
наявного оснащення
закладів охорони здоров’я
(відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2009 року
№ 333 «Деякі питання
державного регулювання
цін на лікарські засоби і
вироби медичного
призначення» з 01 січня
2018 року підлягають
закупівлі закладами і
установами охорони
здоров’я, що повністю або
частково фінансуються з
державного та місцевих
бюджетів, лікарські засоби
за Національним переліком)

здоров’я

 лікарські засоби: «Протигангренозна
сироватка» (імунобіологічні препарати, вакцини
та сироватки), «Натрію оксибутират, 10%, 5,0»,
«Амінокапронова кислота, 0,5%,
1,0» ,«Сибазон, 0,5, 2,0», «Бензилбензоат
емульсія, 20%»;
 хіміопрепарати: «Пеметрексед, порошок
для приготування розчину для інф. 100 мг 500
мг у флаконах», «Ібандронова кислота, таблетки
50 мг, флакони 6 мг», «Бікалутамід», табл. 50 мг
та 150 мг, «Кальцію фолінат, розчин для ін’єкцій
50 мг, 100 мг, 200 мг», «Флуороурацил, розчин
для ін’єкцій 500 мг, 1000 мг», «Доксорубіцин,
концентрат для розчину для ін’єкцій 100 мг»,
«Бортезоміб, порошок для приготування
розчину для ін’єкцій 3,5 мг, 1 мг», «Вінорельбін,
10 мг, 50 мг»;
 34 позиції з 56 лікарських засобів, які
необхідні для лікування онкогематологічних
хворих: «Аспарагіназа», «Гідроксикарбамід»,
«Ертапенем», «Ідарубіцин», «Кладрибін»,
«Ленограстим», «Ломустин», «Мітоксантрон»,
«Нілотиніб» тощо;
 лікарські засоби для проведення
імуносупресивної терапії хворим, які перенесли
трансплантацію органів;
 лікарські засоби для лікування хвороби
Паркінсона та проведення протисудомного і
протиепілептичного лікування: «Селегін»,
«Амантадін», «Праміпекс», «Мірапекс»,
«Азілект», «Циклодол», «Мадопар»,

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань
основних лікарських засобів та надати
роз’яснення щодо забезпечення хворих
життєвонеобхідними лікарськими
засобами, що не входять до
Національного переліку, з метою якісного
і у повному обсязі надання медичної
допомоги відповідно до затверджених
наказами Міністерства охорони здоров’я
України уніфікованих протоколів
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з/п

Проблемні питання

Сфера питання

Продовження додатка 9 до звіту

Обґрунтування пріоритетності проблеми

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань

«Ламіктал»;
 лікарські засоби для надання паліативної
допомоги при хронічному больовому синдромі
(уніфікований протокол затверджений наказом
МОЗ України від 25.04.2012 № 311):
«Налбуфін», «Трамадол», «Тримепередин»,
«Метамізол», «Диклофенак», «Кеторолак»,
«Кетапрофен»;
 гормональні препарати, що
використовуються при ендокринологічних
захворюваннях та лікуванні деяких видів раку:
«Мінірин», «Глімепірид», «Флутамід»,
«Летрозол»;
 препарат антикоагулянт (при
амбулаторному лікуванні пацієнтів, які
перенесли операцію з протезування клапанів
серця): «Аценокумарол» (синкумар);
 ліки, що використовуються при орфанних
захворюваннях;
 вакцини, зокрема для профілактики грипу
та захворювань, що викликаються вірусом
папіломи людини
23.

Виділення повноцінного
приміщення для
розміщення Музею історії
міста Києва

Культура

Музей історії міста Києва –один з провідних
науково-дослідних закладів України, в якому
зберігається понад 290 тис. музейних предметів.
На сьогодні музей не має повноцінної
експозиції, яка б висвітлювала історію столиці
України від стародавнього Києва до столиці
незалежної держави. Музей потребує сучасного,
спеціально облаштованого фондосховища,

Видання Кабінетом Міністрів України
розпорядчого документу про передачу
приміщень будівлі пам’ятки
національного значення «Гостинний двір»
до комунальної власності територіальної
громади міста Києва для розміщення в ній
Музею історії міста Києва та здійснення
такої передачі
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з/п

Проблемні питання

Сфера питання

Продовження додатка 9 до звіту

Обґрунтування пріоритетності проблеми

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань

приміщення для реставраційних майстерень,
для оцифрування фондів тощо
24.

Передача до комунальної
власності територіальної
громади міста Києва
об’єкту нерухомого майна
«Будинок
ім. І. Сікорського» на
вул. Ярославів Вал, 15-Б
для розташування Музею
історії повітроплавання і
авіації імені І. Сікорського

Культура

Будинок на вул. Ярославів Вал, 15-Б є
пам'яткою історії національного значення –
будинком, в якому мешкав видатний
авіаконструктор І. Сікорський з родиною.
Цей будинок, який перебуває у державній
власності (на балансі підприємства
Міністерства оборони України «Готель
«Козацький») наразі знаходиться у
незадовільному стані. Балансоутримувачем не
вживаються заходи щодо його реставрації.
Відповідно до Державного реєстру речових
прав та Реєстру прав власності на нерухоме
майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного
реєстру заборон відчуження об’єктів
нерухомого майна зареєстовано арешт вказаного
нерухомого майна, накладений на підставі
ухвали Печерського районного суду м. Києва
від 04.01.2018 № 757/795\18-к.
Враховуючи накладений судом арешт на
заборону відчуження вищевказаного об’єкту
нерухомого майна, на сьогодні подальша
процедура передачі цього об’єкту до
комунальної власності теритооріальної громади
міста Києва призупинена, що унеможливлює
проведення протиаварійних та реставраційних
робіт на пам’ятці та розміщення в ній Музею
історії повітроплавання і авіації
імені І. Сікорського

Прискорення опрацювання Військовою
прокуратурою Центрального регіону
України, Шевченківським районним
відділом державної виконавчої служби
м. Києва Головного територіального
управління юстиції у м. Києві та відділом
примусового виконання рішень
Департаменту державної виконавчої
служби Міністерства юстиції України
питання щодо зняття арешту із
зазначеного нерухомого майна та
реєстрації права власності за державою.
Видання Кабінетом Міністрів України
розпорядчого документу про передачу
приміщень будівлі пам'ятки історії
національного значення на вул. Ярославів
Вал, 15-Б до комунальної власності
територіальної громади міста Києва для
розміщення в ній Музею історії
повітроплавання і авіації
імені І. Сікорського та здійснення такої
передачі
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№
з/п
25.

Проблемні питання
Необхідність лібералізації
процедури проведення
земельних торгів

Продовження додатка 9 до звіту

Сфера питання

Обґрунтування пріоритетності проблеми

Земельні
відносини

Тривала процедура оформлення земельних
ділянок. Зокрема, відповідно до частини 31
статті 137 Земельного кодексу України, ціна
продажу земельної ділянки, а також плата за
користування земельною ділянкою, право
користування якою набуто на торгах, підлягає
сплаті переможцем не пізніше трьох
банківських днів з дня укладення відповідного
договору.
Враховуючи норми вказаної статті, за
виключенням дня проведення земельних торів,
в який укладається договір купівлі-продажу або
оренди земельної ділянки, покупцю
залишається лише 2 банківських дні для
здійснення розрахунків за придбану земельну
ділянку.
Зважаючи на великі грошові суми, що необхідно
перерахувати на рахунок Головного управління
Державної казначейської служби України у
м. Києві у рахунок сплати за земельну ділянку,
довготривалість банківських транзакцій та
переказів, зазначена норма обмежує покупця у
можливості вчасного розрахунку тощо

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань
1. Необхідність зменшення фінансового
навантаження на бюджети шляхом
виключення обов'язковості експертної
оцінки земельних ділянок при продажу
земельних ділянок, для чого необхідно:
 внести зміни до статті 136 Земельного
кодексу України, якою передбачити, що
для визначення ціни у разі продажу
земельної ділянки на земельних торгах
ціна земельної ділянки (стартова ціна
земельної ділянки) визначається за
нормативною грошовою оцінкою
земельної ділянки, яка затверджується в
установленому порядку. Якщо нормативну
грошову оцінку земель не затверджено,
для визначення ціни земельної ділянки
застосовується експертна грошова оцінка
земельної ділянки.
Це знизить фінансове навантаження на
бюджети, оскільки відпаде необхідність у
фінансуванні заходів з проведення
експертної оцінки земельних ділянок, а
також дасть змогу значно скоротити час
на підготовку земельної ділянки до
продажу та унеможливить можливі
зловживання під час визначення ціни
земельної ділянки.
2. Врегулювання питань здійснення
розрахунків за придбання земельних
ділянок після проведення земельних
торгів.
Враховуючи, що Земельним кодексом
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№
з/п

Проблемні питання

Сфера питання

Продовження додатка 9 до звіту

Обґрунтування пріоритетності проблеми

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань
України не передбачена розстрочка
придбання земельних ділянок після
проведення земельних торгів, необхідно
внести зміни до частини 31 статті 137
Земельного кодексу України, а саме слова
«трьох банківських днів» замінити
словами «тридцяти банківських днів»

26.

Відсутність передбаченої
законодавством процедури
проведення електронних
земельних торгів (продажу
лотів шляхом проведення
аукціону через систему
електронних земельних
торгів земель комунальної
власності міста Києва)

Земельні
відносини

Відсутність процедури проведення електронних
торгів

Внесення змін до статей 137, 138
Земельного кодексу України
передбачивши можливість продажу
земельних ділянок та прав на них через
систему електронних торгів

27.

Неврегульованість у
Податковому кодексі
України питання сплати
земельного податку, що
призводить до зловживань з
боку платників податків

Земельні
відносини

На сьогодні в Україні склалася ситуація, коли
власники нерухомого майна розміщеного на
земельній ділянці, які фактично використовують
такі земельні ділянки, не зацікавлені в
оформленні своїх прав на землю.
Відповідно до норм чинного законодавства
фактичні землекористувачі, використовуючи
значні території, роками не здійснюють будьяких дій щодо оформлення речових прав на
земельні ділянки.
Водночас, Податковим кодексом України не
належним чином врегульовано питання сплати
земельного податку, що на практиці призводить
до зловживань з боку платників податків.

Внесення змін до Податкового кодексу
України передбачивши, що об'єктом
оподаткування є також земельні ділянки
державної чи комунальної власності під
належними на праві власності платникам
податку будівлями, спорудами (їх
частинами), якщо право власності чи
користування такими земельними
ділянками не оформлено (не
переоформлено).
Також передбачивши, що при переході
права власності на будівлю, плата за
земельні ділянки, на яких розташовані
такі будівлі, сплачується новим власником
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№
з/п

Проблемні питання

28.

Неврегульованість на
законодавчому рівні
питання внесення до
Державного земельного
кадастру України
земельних ділянок на
підставі матеріалів
інвентаризації земель

29.

Невизначеність на
законодавчому рівні

Сфера питання

Продовження додатка 9 до звіту

Обґрунтування пріоритетності проблеми

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань

Виникла необхідність прийняття законопроекту,
який дозволить уточнити момент переходу
обов'язку вносити плату за землю від продавця
нерухомості до її нового власника, зокрема за
відсутності зареєстрованого права на землю,
створить правові підстави для плати за землю та
удосконалить механізм оподаткування землі

нерухомості на загальних підставах з дати
державної реєстрації права власності на
такі будівлі. При цьому одночасно
припиняється зобов'язання попереднього
власника таких будівель зі сплати
орендної плати за земельну ділянку
державної або комунальної власності, на
якій розташовані такі будівлі крім
зобов'язань по сплаті такої плати, які
виникли до моменту переходу права
власності на будівлю

Земельні
відносини

Збільшення в цілому надходжень від плати за
землю передбачається за рахунок проведення
інвентаризації земель міста Києва із внесенням
до Державного земельного кадастру земельних
ділянок (формування земельних ділянок),
уточненням кодів цільового використання
земельних ділянок, що в свою чергу дасть
можливість висувати користувачам земельних
ділянок, які на сьогодні ухиляються від плати на
землю, юридично обґрунтовані вимоги та
запроваджувати встановлені чинним
законодавством механізми щодо стягнення
заборгованості

Внесення змін до Земельного кодексу
України та Закону України «Про
Державний земельний кадастр», якими
передбачити надання органам місцевого
самоврядування повноважень з ведення
Державного земельного кадастру на
міському рівні

Екологія та
охорона довкілля

Суб’єкти господарювання, планована діяльність
яких підлягає здійсненню оцінки впливу на

Розроблення та затвердження
Міністерством екології та природних
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№
з/п

Проблемні питання

Сфера питання

порядку проведення оцінки
впливу на довкілля та
видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля (ОВД)

Продовження додатка 9 до звіту

Обґрунтування пріоритетності проблеми

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань

довкілля, не мають можливості провадити
господарську діяльність без результатів ОВД,
що призводить до порушення їх прав, а також
унеможливлює реалізацію численних проектів,
які спрямовані на покращення стану
навколишнього природного середовища столиці.
Крім того, відсутність підзаконних нормативноправових актів, які регулюють процедуру ОВД,
створює передумови скоєння суб’єктами
господарювання порушень природоохоронного
законодавства

ресурсів України підзаконних
нормативно-правових актів, які
регулюють:
 порядок використання
уповноваженим територіальним органом
коштів, які надходять при внесенні плати
за проведення громадського обговорення
у процесі здійснення оцінки впливу на
довкілля;
 вимоги до змісту та форми звіту про
громадське обговорення;
 нормативно-методичне забезпечення
та стандартизацію підготовки звіту з
оцінки впливу на довкілля;
 діяльність експертної комісії з оцінки
впливу на довкілля, кваліфікаційні
вимоги до експертів та порядок ведення
реєстру експертів з оцінки впливу на
довкілля

30.

Відсутність порядку
надання дозволів на
здійснення операцій у сфері
поводження з відходами

Екологія та
охорона довкілля

На сьогодні суб’єкти господарювання, показник
загального утворення відходів яких більше 1000
умовних одиниць, працюють без дозвільних
документів у сфері поводження з відходами, що
призводить до виявлення безхазяйних відходів
та утворення несанкціонованих сміттєзвалищ та
забруднення навколишнього природного
середовища

Прискорення розроблення Міністерством
екології та природних ресурсів України
порядку надання дозволів на здійснення
операцій у сфері поводження з відходами.
Затвердження Кабінетом Міністрів
України порядку надання дозволів на
здійснення операцій у сфері поводження з
відходами

31.

Необхідність фінансування
робіт з улаштування мережі

Цивільний захист
(урядовий

Для забезпечення сталого управління
суб’єктами забезпечення цивільного захисту та

Міністерству фінансів України при
внесенні змін до Державного бюджету
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№
з/п

Проблемні питання
урядового зв’язку на
позаміському пункті
управління

Продовження додатка 9 до звіту

Сфера питання

Обґрунтування пріоритетності проблеми

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань

зв’язок)

виконання функцій, передбачених на особливий
період Київським міським головою,
використовується відповідно до статті 72
Кодексу цивільного захисту України державна
система пунктів управління

України на 2019 рік передбачити для
м. Києва кошти у сумі 3 051 405,01 грн на
фінансування робіт з улаштування мережі
урядового зв’язку на позаміському пункті
управління

32.

Ускладненість процедури
реєстрації за місцем
проживання або
перебування чи зняття з
реєстрації призовників,
військовозобов’язаних та
резервістів

Реєстрація/зняття
з реєстрації місця
проживання
фізичних осіб

На сьогодні процедура реєстрації місця
проживання призовників,
військовозобов’язаних та резервістів
ускладнена необхідністю відвідування окрім
органу реєстрації місця проживання військових
комісаріатів за попереднім та новим місцем
проживання та проставленням відповідних
відміток. Внесення змін до законодавства
дозволить спростити процедуру реєстрації
місця проживання та поліпшити якість надання
адміністративних послуг громадянам

Внесення змін до Закону України «Про
військовий обов’язок та військову
службу» в частині конкретизації вимог до
позначок, які проставляються у військовооблікових документах, та спрощення
процедури реєстрації місця проживання
одночасно із зняттям з реєстрації
попереднього місця проживання, а саме:
проставлення відмітки за новим місцем
проживання з направленням органами
військових комісаріатів інформації про це
до військового комісаріату за попереднім
місцем проживання

33.

Реєстрація місця
проживання на підставі
документа про власність
(іпотеку) за згодою
власника житла
(іпотекодержателя)

Реєстрація/зняття
з реєстрації місця
проживання
фізичних осіб

Існує необхідність запобігання неоднозначного
трактування законодавства, а саме: законів
України «Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні» та «Про
іпотеку»

Приведення у відповідність статті 6
Закону України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні» та статті 9 Закону
України «Про іпотеку»

34.

Необхідність визначення
документа, на підставі
якого вносяться відомості

Реєстрація/зняття
з реєстрації місця
проживання

Внесення відомостей про місце проживання
дитини, яка досягла 16 років, здійснюється на
підставі свідоцтва про народження, разом з тим

Приведення у відповідність Закону
України «Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в
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№
з/п

Проблемні питання
про реєстрацію місця
проживання дитини

35.

Необхідність конкретизації
механізму реєстрації місця
проживання особи за умови
внесення інформації до
Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень

Сфера питання
фізичних осіб

Реєстрація/зняття
з реєстрації місця
проживання
фізичних осіб

Продовження додатка 9 до звіту

Обґрунтування пріоритетності проблеми

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань

кожен громадянин України, який досяг
чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний
отримати паспорт громадянина України

Україні» та постанов Кабінету Міністрів
України від 02.03.2016 № 207 «Про
затвердження Правил реєстрації місця
проживання та Порядку передачі
органами реєстрації інформації до
Єдиного державного демографічного
реєстру», від 25.03.2015 № 302 «Про
затвердження зразка бланка, технічного
опису та Порядку оформлення, видачі,
обміну, пересилання, вилучення,
повернення державі, визнання недійсним
та знищення паспорта громадянина
України»

На сьогодні у разі відсутності документів, що
підтверджують право на проживання у житлі,
реєстрація місця проживання особи
здійснюється за згодою власників/співвласників
житла, наймача та членів його сім’ї.
Державний реєстр речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень створений та
наповнюється відомостями з 01.01.2013 по
«заявницькому» принципу.
Державні реєстратори наповнюють його
поступово за результатом розгляду заяв про
державну реєстрацію прав. Тобто, він не містить
повної інформації про власників/співвласників
квартир

Внесення до статті 6 Закону України «Про
свободу пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні» та пункту 18
постанови Кабінету Міністрів України
від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження
Правил реєстрації місця проживання та
Порядку передачі органами реєстрації
інформації до Єдиного державного
демографічного реєстру» роз’яснення про
документи, що підтверджують право на
проживання в житлі у наступній редакції:
«У разі відсутності зазначених
документів реєстрація місця проживання
особи здійснюється за згодою
власника/співвласників житла, наймача та
членів його сім’ї (за умови внесення
інформації до Державного реєстру
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№
з/п

Проблемні питання

Сфера питання

Продовження додатка 9 до звіту

Обґрунтування пріоритетності проблеми

Пропозиції щодо вирішення проблемних
питань
речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень)»

36.

Необхідність врегулювання
питання зняття з реєстрації
місця проживання інших
осіб, що зареєстровані у
житловому приміщенні при
зміні власника

Реєстрація/зняття
з реєстрації місця
проживання
фізичних осіб

Відповідно до Закону України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання
в Україні» та Правил реєстрації місця
проживання, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 02.03.2016
№ 207, новий власник житлового приміщення
на підставі відповідних документів може зняти з
реєстрації місця проживання попереднього
власника, але не членів його сім’ї

Визначення механізму зняття з реєстрації
місця проживання третіх осіб (членів
сім’ї колишнього власника житлового
приміщення) при зміні власника

