Звіт Департаменту економіки та інвестицій про діяльність
у 2018 році
21 травня 1930 року на засіданні Президії Міської Ради Х скликання була
створена Міська Планова комісія, нащадком якої у ХХІ віці є Департамент
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), який відіграє провідну роль у
визначенні політики економічного і соціального розвитку м. Києва,
плануванні та програмуванні механізмів її реалізації.
Положення про Департамент економіки та інвестицій затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 30.09.2013 №1717 (зі змінами).
Департамент економіки та інвестицій є структурним підрозділом
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), підпорядковується Київському міському голові, підзвітний та
підконтрольний Київській міській раді, а з питань виконання функції
державної виконавчої влади – Міністерству економічного розвитку і торгівлі
України.
Основними завданнями Департаменту є:
 реалізація державної політки економічного і соціального розвитку на
території міста Києва;
 реалізація державної регіональної політики на території міста Києва;
 забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної
діяльності та державно-приватного партнерства;
 формування та реалізація на рівні міста єдиної політики у сфері
зовнішньоекономічних зв’язків, залучення вітчизняних та іноземних
інвестицій та інвестиційної діяльності;
 забезпечення реалізації державної цінової політики на території міста
Києва.

Загальна штатна чисельність Департаменту складає 119 осіб.
Керівництво Департаменту – 5 штатних одиниць:
Директор, перший заступник директора, заступник директора, заступник
директора - начальник управління цінової політики, заступник директора
Департаменту – начальник управління з питань інвестиційної та
зовнішньоекономічної політики.
3 самостійних відділи:
Відділ по роботі з персоналом - 5 штатних одиниць
Відділ бухгалтерського обліку та звітності – 5 штатних одиниць, сектор
закупівель (у складі відділу) - 2 штатні одиниці
Відділ з питань контрольно-аналітичної та організаційної роботи – 7 штатних
одиниць
Головний спеціаліст - уповноважена особа з питань та запобігання і виявлення
корупції - 1 штатна одиниця
Структура Департаменту включає 7 управлінь:
Управління правового забезпечення
Начальник управління - 1 штатна одиниця
Відділ нормативно-правової роботи - 6 штатних одиниць
Відділ організації позовної роботи та судового представництва - 4 штатні
одиниці
Управління координації регіональної економічної політики та
стратегічного розвитку
Начальник управління - 1 штатна одиниця
Відділ з питань регіональної економічної політики - 6 штатних одиниць
Відділ з питань стратегічного розвитку та міських цільових програм 6 штатних одиниць
Управління з питань капітальних вкладень та розвитку інфраструктури
Начальник управління- 1 штатна одиниця
Зведений відділ з питань капітальних вкладень - 6 штатних одиниць
Відділ з питань розвитку соціальної інфраструктури – 5 штатних одиниць
Відділ з питань розвитку житлово-комунального господарства - 5 штатних
одиниць
Управління ефективності діяльності комунальних підприємств та
розвитку комунальних активів
Начальник управління- 1 штатна одиниця
Відділ з питань розвитку комунального сектору економіки - 4 штатні одиниці

Відділ з питань ефективності діяльності комунальних підприємств - 4 штатні
одиниці
Управління з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної політики
Відділ залучення інвестицій - 6 штатних одиниць
Відділ зовнішньоекономічної діяльності - 7 штатних одиниць
Відділ супроводження інвестиційних проектів - 4 штатні одиниці
Управління цінової політики
Заступник начальника управління - 1 штатна одиниця
Відділ ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг - 5 штатних
одиниць
Відділ тарифів на комунальні послуги - 6 штатних одиниць
Відділ ціноутворення на соціально значущі товари та послуги – 5 штатних
одиниць
Управління пайової участі у розвитку інфраструктури міста
Начальник управління - 1 штатна одиниця
Відділ адміністрування пайової участі – 5 штатних одиниць
Відділ моніторингу виконання договорів пайової участі - 4 штатні одиниці
Управління персоналом у Департаменті економіки та інвестицій.
1. Склад Департаменту, рух кадрів та підбір персоналу:
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У 2018 році звільнилось 24 працівники, за різними підставами. Плинність
кадрів складає 20 % від штатної чисельності, з причин звільнення основною є
звільнення за угодою сторін.
На кінець 2018 року налічувалось 12 вакантних посад (10 % від штатної
чисельності).
Протягом 2018 року оголошено 9 конкурсів на заміщення вакантних посад
державної служби категорій «Б» та «В». За результатами конкурсів у 2018 році
на посади було призначено 17 державних службовців – переможців
конкурсного відбору (з них 8 у порядку просування по службі).
Забезпечено проведення 4 спеціальних перевірок стосовно осіб, що
претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального
або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним
ризиком (категорія «Б»).

2. Якісний склад працівників Департаменту
За розподілом посад:
- керівництво (директор, перший заступник та заступники) – 5 штатних
одиниць (4,2%);
- керівники управлінь, відділів, сектору та їх заступники - 34 штатні
одиниці (28,6%);
- головні спеціалісти – 78 штатних одиниць (65,5%);
- старші інспектори – 2 штатні одиниці (1,7%)
Гендерна структура працівників Департаменту:
- жінки – 87 працівників (81,3%);
- чоловіки – 18 працівників (18,7%)
Вікова структура працівників Департаменту:
- до 35 років – 44 працівники (41%);
- до 45 років – 38 працівників (36%);
- до 55 років – 16 працівників (15%);
- понад 55 років – 9 працівників (8%)
Освітня структура працівниківДепартаменту:
- вища економічна – 75 працівників (70%);
- вища технічна – 11 працівників (10%);
- вища юридична – 18 працівників (17%);
- інша вища – 3 працівники (3%)
3. Забезпечення розвитку персоналу, заохочення працівників до
службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності:
У 2018 році підвищення кваліфікації пройшли 67 працівників
Департаменту (56% від штатної чисельності). Серед них: в КМЦПК – 36
працівників, при Національній Академії державного управління при
Президентові України - 2 працівника (директор та заступник директора
Департаменту), за договорами про надання освітніх послуг – 3 працівника, за
межами України 2 працівника.
4. Загальні питання управління персоналом:
Протягом 2018 року поновлено положення про структурні підрозділи
Департаменту та посадові інструкції працівників.
Розроблені завдання, ключові показники результативності, ефективності
та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади
державної служби категорії «Б» та «В».
Проведено оцінювання результатів службової діяльності 62 державних
службовців Департаменту, які займають посади державної служби категорій
«Б» і «В».
Складено індивідуальні програми підвищення рівня професійної
компетентності.

5. Участь у мобілізаційному плануванні
Підготовлено інформацію про стан мобілізаційної готовності міста Києва
у 2018 році на підставі узагальненої інформації районних в місті Києві
державних адміністрацій, структурних підрозділів виконавчого органу
Київради (КМДА), підприємств, установ та організацій.
Документообіг
Загальний документообіг по Департаменту за 2018 рік становив 30 926
документи, в тому числі:
- вхідні – 21394
- вихідні – 9072
- внутрішні – 460
Впродовж 2018 року розглянуто 1243 звернень громадян, з них 202
колективних.
Усі звернення були відпрацьовані у визначені законодавством терміни та,
за результатами опрацювання, були надані відповіді в межах компетенції.
Під час прийомів, що проводяться співробітниками відділу з питань
контрольно – аналітичної та організаційної роботи, було прийнято 770
громадян та 473 звернень були отримані поштою.
Протягом 2018 року директором Департаменту економіки та інвестицій
було прийнято особисто 12 громадян.
Всім заявникам надані в межах компетенції роз’яснення.
Структура вхідної кореспонденції:
Вид документа

Кількість,
шт.
Службова кореспонденція (доручення Кабінету
16524
Міністрів України, Верховної Ради України,
Адміністрації Президента України, профільних
міністерств, голови та заступників Київської міської
державної адміністрації, тощо)
Звернення, які надійшли з Саll-центру
486
Проекти розпоряджень
839
Запити від засобів масової інформації
49
Звернення громадян
1243
Запити на отримання публічної інформації
355
Розпорядження Київської міської державної
840
адміністрації
Розпорядження Київського міського голови
145
Рішення Київської міської ради
913
Всього
21394

%
77,2

2,3
3,9
0,23
5,8
1,7
3,9
0,68
4,3
100

Структура вихідних документів:
Категорія кореспондента

Кількість,
шт.
Правоохоронні та військові установи
63
Центральні органи виконавчої влади
235
Районні в м. Києві державні адміністарції
247
Структурні підрозділи Київської міської державної
1843
адміністрації
Київський міський голова
32
Органи юстиції та суди
242
Органи державної фіскальної служби України
17
Адвокати та адвокатські об'єднання
54
Депутати Верховної ради України та Київської
174
міської ради
Відповіді на звернення громадян
1163
Зауваження до проектів розпоряджень
164
Інші (Товариства, громадські об'єднання, на
4838
звернення СALL-центру, ЗМІ)
Всього
9072

Структура внутрішніх документів:
Вид документа
Доручення
Листи
Окремі доручення
Протоколи
Службові записки
Заява
Звіти
Доповідна записка
Звіт про відрядження
Подання
Всього

Кількість,
шт.
2
129
17
1
301
1
1
5
2
1
460

%
0,70
2,59
2,72
20,4
0,35
2,67
0,19
0,60
1,92
12,82
1,81
53,34
100

%
0,44
28,04
3,70
0,22
65,44
0,22
0,22
1,09
0,44
0,22
100

Використання коштів за 2018 рік
I. Бюджетна програма «Керівництво та управління у сфері економіки та
інвестицій»
Асигнування
на рік, тис. грн.
Заробітна плата та
нарахування на неї
Адміністративні
витрати
Придбання основних
засобів
Придбання
нематеріальних
активів
Всього

Фактичне
використання
за рік, тис. грн

Виконання
%

30 579,6

99,0

12,6

3 107,5

68,3

656,0

1,8

566,8

86,4

0,0

-

-

-

36 087,3

100

34 253,9

94,9

30 884,1
4 547,2

Питома
вага %
85,6

Примітка

II. Бюджетна програма «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»

Організація та
проведення заходів з
питань економічного
потенціалу та
інвестиційних
можливостей міста
Києва
Розробка незалежного
комплексного річного
звіту за попередній
звітний рік
Юридичний супровід
Розроблення
прогнозних та
програмних
документів, пов’язаних
з соціальноекономічним
розвитком міста,
супровід окремих
проектів на постійній
основі
Публікація оголошень,
отримання
статистичних
показників, переклад
та друк Стратегії
розвитку м. Києва
Придбання основних
засобів для КНДУ
«НДІРОМ»
Забезпечення
розроблення проектів
землеустрою

Всього

Асигнування
на рік, тис. грн.

Питома
вага %

Фактичне
використання
за рік, тис. грн

Виконання
%

5 423,8

15,1

5 381,3

99,2

3 895,0

10,8

3 895,0

100

3 000,0

8,3

1 071,9

35,7

22 011,3

61,3

21 811,0

99,1

239,9

0,7

210,7

87,8

354,8

1,0

327,0

92,2

999,9

2,8

0,0

0,0

35 924,7

100

32 696,9

91,0

Примітка

III. Бюджетна програма «Фінансова підтримка
комунального господарства»

Стягнення
заборгованості
згідно рішень суду
щодо різниці в
тарифах

об’єктів житлово-

Асигнування
на рік, тис. грн.

Питома
вага %

Фактичне
використання
за рік, тис. грн

Виконання
%

-

-

-

-

Примітка

IV. Бюджетна програма «Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади»

Стягнення
заборгованості
згідно рішень суду
по інвестиційним
договорам
РАЗОМ по
бюджетним
програмах

Асигнування
на рік, тис. грн.

Питома
вага %

Фактичне
використання
за рік, тис. грн

Виконання
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93,0
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Примітка

Проведення публічних закупівель
У 2018 році Департаментом було проведено 10 тендерних закупівель.
При цьому, при очікуваних витратах у 10,57 млн. грн, за результатами
проведених тендерних закупівель, фактично укладено договорів на суму 9,28
млн грн.
Економія бюджетних коштів склала 1,28 млн. грн (12 %).
Також, через систему електронних закупівель проведено 27 допорогових
закупівель на очікувану вартість 1,81 млн. грн, за результатами яких укладено
договори на суму 1,42 млн. грн.
Економія бюджетних коштів склала 0,39 млн. грн. (21,5 %).
В 2018 році планові та позапланові перевірки не проводились.
Координація регіональної економічної політики та стратегічний
розвиток
1. Розробка та моніторинг програмних документів розвитку м. Києва
1.1. Програма економічного і соціального розвитку міста Києва:
- підготовлено узагальнений звіт про виконання Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2017 рік за підсумками 2017 року, який
подано на розгляд Київської міської ради;

- щоквартально
проводився
моніторинг
виконання
Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, результати
якого подавалися на розгляд Київської міської ради;
- підготовлено зміни до Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки, які затверджені рішенням Київради від 13.12.2018
№ 415/6466.
1.2. Координація роботи з розробки міських цільових програм (МЦП) та
моніторинг їх виконання:
- розроблено новий Порядок розроблення, затвердження та виконання
міських цільових програм у місті Києві (проект рішення Київської міської ради
знаходиться на погодженні в Київраді);
- проведено 54 експертизи 23 проектів МЦП та 10 проектів про внесення
змін до МЦП;
- опрацьовано 31 проект рішень Київради про затвердження та внесення
змін до МЦП та 4 проекти розпоряджень КМДА про схвалення МЦП;
- видано розпорядження КМДА про схвалення 17 проектів МЦП
(розпорядження КМДА від 31.10.2018 №1969);
- підготовлено узагальнений Звіт про виконання МЦП у 2017 році.
2. Аналіз стану і тенденцій економічного та соціального розвитку м.
Києва, прогнозування.
Забезпечено підготовку:
- рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку м. Києва
Мінрегіону України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
21.10.2015 № 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної
політики» (щоквартальну та щорічну);
- щомісячних інформаційно-аналітичних матеріалів Мінрегіону України
та Мінекономрозвитку України щодо соціально-економічного розвитку м.
Києва;
- щомісячного моніторингу соціально-економічного розвитку м. Києва за
статистичними показниками (розміщується на Єдиному веб-порталі
територіальної громади міста Києва);
- прогнозних показників соціально-економічного розвитку м. Києва:
• для формування бюджету м. Києва на 2019 рік та коригування
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки
разом з аналітичними матеріалами до них;
• для проведення моніторингових досліджень кредитного рейтингу м.
Києва (Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's);
- переліку проблемних питань розвитку міста Києва, які потребують
вирішення на державному рівні, та пропозиції щодо шляхів їх розв'язання для
подання:
• Адміністрації Президента України;
• Кабінету Міністрів України;

• Мінрегіону України та Мінекономрозвитку України;
• на робочі зустрічі керівництва КМДА з Прем’єр-Міністром України;
- щомісячної оцінки діяльності районних в місті Києві державних
адміністрацій за окремими показниками.
3. Звітні матеріали
Підготовлено:
- щорічний звіт Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів
України «Звіт про результати діяльності виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) за 2017 рік»;
- щомісячні доповіді Президенту України про стан справ у м. Києві;
- щорічні паспорти м. Києва Верховній Раді України та Кабінету
Міністрів України;
- результати оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціальноекономічного розвитку м. Києва за 2015-2016 роки Мінекономрозвитку
України;
- аналітичну записку про основні тенденції зміни значень показників, що
застосовуються для розрахунку індексу конкурентоспроможності м. Києва.
4. Стратегічний розвиток
4.1. Реалізація завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року
- розроблено та затверджено План роботи на 2018-2020 роки з виконання
завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року
(розпорядження КМДА від 22 листопада 2018 року № 2116);
- проведено моніторинг, підготовлено та затверджено Київським міським
головою Кличком В. В.:
 звіти за 2017 рік та І півріччя 2018 року про виконання завдань
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;
 звіт за 2017 рік з оцінки результативності Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 р;
4.2. Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
- розроблено та схвалено проект Плану заходів на 2019-2020 роки з
реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (розпорядженням
КМДА від 11.12.2018 № 2238);
- підготовлено проект рішення про внесення змін до Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року (в частині уточнення індикаторів результативності
реалізації Стратегії)
- проведено моніторинг виконання Плану заходів на 2016-2018 роки з
реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та підготовлено звіти
за 2017 рік про результати моніторингу та з оцінки результативності реалізації
Стратегії до 2025 року

- опрацьовано та погоджено проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету
Міністрів України від 11.11.2015 № 931 та № 932».
5. Моніторинг діяльності комунальних підприємств
- Забезпечено підготовку Річного звіту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств,
установ, організацій територіальної громади міста Києва за 2017 рік;
- Розглянуто контрактів/додаткових угод – 95 (із повторно поданими), з
них погоджено – 57;
- Розглянуто проектів розпоряджень КМДА про внесення змін до статуту
КП – 2, зокрема надано зауваження – до 1, погоджено – 1;
Розглянуто проектів рішень Київської міської ради про внесення змін до
статуту КП – 4, зокрема надано зауваження – до 3, погоджено – 1;
Проведено
засідання
балансових
комісій
по
розгляду
фінансовогосподарської
діяльності,
підпорядкованих
Департаменту
економіки та інвестицій, комунальних підприємств за 2017 рік та І півріччя
2018 року.
- Взято участь у 25 засіданнях балансових комісій по розгляду фінансовогосподарської діяльності 207 підприємств, організацій, установ, що належать
до комунальної власності територіальної громади міста Києва.
Капітальні вкладення та розвиток інфраструктури
1. Формування та виконання Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень.
1.1. Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на
2018 – 2020 роки, була затверджена рішенням Київської міської ради від
21.12.2017 № 1042/4049.
Показники Програми на 2018 рік були доведені до головних розпорядників
бюджетних коштів розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 05.01.2018 № 8 «Про Програму економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018 – 2020 роки».
Загальна сума бюджетних асигнувань на фінансування капітальних
вкладень на початок 2018 року становила 5007,5 млн грн, а на кінець року
склала 7739,6 млн грн (в 1,5 рази більше) і налічувала 285 об’єктів
капітального будівництва (реконструкції).

За підсумками року та врахуванням авансових платежів освоєно
6929,2 млн грн (89,5% від запланованого рівня).
Галузь
ВСЬОГО

Фактичне виконання,
млн грн
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Інші
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На об’єктах капітального будівництва, передбачених Програмою
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, у поточному
році завершено роботи з:
Транспорт
- реконструкції сходів від провулку Десятинного до вулиці Гончарної та
проведені роботи по благоустрою прилеглої території в межах пішохідної алеї
до Андріївського узвозу;
- встановлення 3-х в’їзних знаків: на 16-му кілометрі автомобільної
дороги Київ-Житомир, на 14-му кілометрі автомобільної дороги Київ-Одеса та
на проспекті Повітрофлотському, 63 виїзд з міжнародного аеропорту «Київ»
(Жуляни);
- реконструкції проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі
м. Києва;
- реконструкції транспортного вузла на перетині просп. Перемоги з
вул. Данила Щербаківського (Щербакова), пiд'їздiв до шляхопроводу на
перетинi з просп. Академіка Палладiна.
Житлово-комунальне господарство
- 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;
- 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, 1А у Днiпровському районi м. Києва;
- 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;
- реконструкції та благоустрою парку «Володимирська гірка» у
Шевченківському районі (ІІ черга);
- реконструкції ІІ черги зони організованого відпочинку озера Тельбiн.
Житлове будівництво
- 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;
 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.
Освіта
3 загальноосвітні школи та шкільний стадіон
- 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.
4 дитячи дошкільні заклади
- 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;
- термомодернізації загальноосвітнього навчального закладу № 166 на
вул. Єреванській, 20;
Охорона здоров’я
- реконструкції приймального та спеціалізованих відділень Київської
міської клінічної лікарні № 12 на вул. Підвисоцького, 4-а у Печерському
районі (ІV пусковий комплекс І черги).
Фізична культура і спорт
- реконструкції стадіону зі штучним покриттям на вул. Драйзера, 2-б у
Деснянському районі (І черга).
1.2. Протягом року вносились зміни в Програму економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки, а саме було підготовлено:
- 3 проекти рішення Київради щодо внесення змін до Програми в
частині капітальних вкладень;
- 28 розпоряджень Київської міської державної адміністрації, якими
здійснено перерозподіл коштів, у тому числі в межах передбачених
асигнувань.
1.3. Щомісячно здійснювався контроль за станом освоєння капітальних
видатків на об’єктах, передбачених Програмою економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки:

- аналіз звітів головних розпорядників бюджетних коштів щодо освоєння
капітальних видатків;
- аналіз стану оформлення замовниками необхідної документації
(розпорядчих документів, проектно-кошторисної документації, укладених
договорів) та здійснення процедур закупівель;
- підготовка зведеної аналітичної інформації щодо стану виконання та
фінансування робіт на об’єктах, для розгляду на нарадах з питань забезпечення
життєдіяльності м. Києва, засіданнях постійної комісії Київради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку (щоквартально) та сесіях
Київської міської ради.
1.4. Підготовлено матеріали щодо внесення змін до Програми економічного
і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки (в частині 2019 року):
- опрацьовані пропозиції, подані головними розпорядниками бюджетних
коштів;
- підготовлено проект рішення Київради «Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої
рішенням Київської міської Ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049» з
відповідними додатками щодо розподілу асигнувань у 2019 році на
фінансування капітальних видатків, який 27.11.2018 було подано на розгляд
Київській міській раді та, після презентації, прийнято до розгляду на засіданні
сесії Київради 04.12.2018;
- за висновками постійної комісії з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку Київради підготовлено доопрацьований проект
рішення Київради Про внесення змін до Програми, який 13.12.2018
затверджено на сесії Київської міської ради (рішення від 13.12.2018
№ 415/6466);
- розпорядженням
Київської
міської
державної
адміністрації
від 09.01.2019 № 30 «Про деякі питання виконання Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2019 році» до головних
розпорядників бюджетних коштів доведено показники Програми на 2019 рік.
2. Реалізація проектів і програм регіонального розвитку за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку:
- реалізовувались 12 проектів за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку, з яких 3 завершено;
- проведено попередній конкурсний відбір проектів та затверджено
рейтинговий список з 25 проектів на 2019 рік.
3. Підготовка проектів розпоряджень Київської міської державної
адміністрації щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету міста
Києва:

- видано 1 розпорядження Київської міської державної адміністрації на
здійснення заходів, пов’язаних із ліквідацією та запобіганням виникненню
надзвичайних ситуацій;
- надано 2 висновки щодо можливості виділення коштів з резервного
фонду бюджету м. Києва.
Інвестиційна та зовнішньоекономічна політика
1. Проведення інвестиційних конкурсів
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.
2. Супровід інвестиційних договорів:
- підписано 11 додаткових угод (в тому числі акт про виконання
інвестиційного договору) в рамках забезпечення супроводу та моніторингу
виконання інвестиційних договорів;
- 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).
3. Спрощення процедур інвестування в різні сфери життєдіяльності /
економіки міста:
Забезпечено прийняття Київрадою у І читанні нового Положення про
проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві (рішення КМР 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, 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 розгляді у ІІ читанні на пленарному засіданні Київської міської ради
проекта 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».
4. 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 ДПП) (03.03.2018 № 4);
- організовано та проведено Міжнародну конференцію «Впровадження
державно-приватних партнерств, спрямованих на потреби людей: кращі
міжнародні практики та рекомендації для України і країн-сусідів» (0506.06.2018, Колонна зала КМДА, спільно з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України), в якій взяли участь близько 200 осіб, серед яких
представники міжнародних організацій, центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування України, іноземних
держав та інвесторів;
- погоджено висновок за результатами аналізу ефективності здійснення
державно-приватного партнерства для реалізації проекту «Впровадження
системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в
автоматичному режимі у м. Києві» та його підписання Київським міським
головою (№ 001-1916 від 19.06.2018);
- розроблено та передано на розгляд Київради 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».
5. Надання адміністративних послуг:
Протягом 2018 року забезпечено надання 5 адміністративних послуг:
- держаної реєстрації договорів про спільну інвестиційну діяльність за
участю іноземного інвестора;
- видачі дублікату картки державної реєстрації договору;
- видачі ліцензій на імпорт товарів;
- видачі ліцензій на експорт товарів;
- видачі разових (індивідуальних) ліцензій.

Зокрема:
- зареєстровано 2 Додаткові угоди до Договорів про спільну
інвестиційну
- діяльність за участю іноземного інвестора;
- оформлено 57 разових (індивідуальних) ліцензій на імпорт та
експорт
- товарів суб’єктам ЗЕД, до яких застосовано індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності;
- надано 165 консультацій суб’єктам зовнішньоекономічної
діяльності з питань видачі разових (індивідуальних) ліцензій, ліцензій на
експорт/імпорт товарів та державної реєстрації договорів про спільну
інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.
6. Просування м. Києва на міжнародній арені у сфері інвестицій:
забезпечено представлення міста Києва на Міжнародній виставці
нерухомості МІРІМ-2018 (13-16.03.2018), де на стенді української столиці
було презентовано перспективні для інвестування проекти, серед яких:
проекти в сфері будівництво канатної дороги з об’єктами громадського
призначення, будівництво гірськолижного комплексу з об’єктами
розважально-рекреаційного призначення для активного всесезонного
відпочинку, будівництво приватного медичного центру та інші;
27.11.2018 організовано та проведено Інвестиційний форум міста
Києва у КВЦ «Парковий». Форум об'єднав близько 600 учасників, серед
яких представники міжнародних фінансових організацій, експерти ІТ
сектору, потенційні інвестори, представники органів міської та державної
влади. Спікерами форуму були, в тому числі, 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 участь представників КМДА у:
- Міжнародному форумі ЄЕК ООН з державно-приватного партнерства,
орієнтованого, в першу чергу, на потреби людей для досягнення Цілей сталого
розвитку (7-9.05.2018 м. Женева, Швейцарська Конфедерація);
- Воркшопі «Workshop Ukraine PPP Agency» (7-8.06.2018, м.Київ);
- Міжнародній конференції «GlobalSilkRoad 2018» (1-4.07.2018 м. Астана,
Республіка Казахстан);
- Міжнародній конференції «Інфраструктурні Проекти ДПП 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 (8-11.10.2018
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
забезпечено просування інвестиційного іміджу міста Києва шляхом
підготовки інформації та участі у міжнародних інвестиційних
рейтингах:
- 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;
- за результатами закупівлі послуг щодо забезпечення просування
інвестиційного іміджу міста Києва шляхом підготовки інформації та участі у
міжнародних інвестиційних рейтингах на розгляд укладачів щорічних
інвестиційних рейтингів направлено заявки, довідкову та статистичну
інформацію про столицю для включення Києва до переліку 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;
- за результатами закупівлі послуг щодо забезпечення розробки напрямків
покращення (в т.ч. аналіз) інвестиційного та зовнішньоекономічного іміджу та
репутації міста Києва проведено репутаційний аудит (аналіз) щодо сприйняття
інформації про інвестиційний та зовнішньоекономічний потенціал Києва
учасниками опитування, серед яких світові консалтингові компанії, інвестори,
локальні компанії.
забезпечено підготовку інформаційних матеріалів щодо інвестиційних
можливостей м. 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; забезпечено виробництво
інформаційно-презентаційних
матеріалів
щодо
інвестиційного
та
зовнішньоекономічного потенціалів м. Києва (папки, ручки, флешки тощо);
- виготовлено відео-ролик щодо інвестиційного потенціалу м. Києва, який
було презентовано на Інвестиційному форумі міста Києва;
- на постійній основі забезпечено функціонування онлайн-платформи для
публічного доступу до інформації про інвестиційні проекти та стадії їх
реалізації на базі веб-сайту м. Києва «InvestInKyiv», опублікування новин у
сфері інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності на сторінці
Департаменту економіки та інвестицій http://dei.kievcity.gov.ua, Facebook;
- на веб-порталі м. Києва «InvestInKyiv» розміщено інформацію щодо 74
інвестиційних проектів, у тому числі проектів у сферах нерухомості, освіти,

медицини, спорту та відпочинку, енергетики, транспорту та зв’язку, утилізації,
соціальній сфері.
Пайова участь
У 2018 році між Департаментом та Замовниками укладено 270 договорів
про пайову участь у створенні та розвитку соціальної та інженернотранспортної інфраструктури міста Києва на суму 592,93 млн. грн.
До бюджету міста Києва у 2018 році Замовниками сплачено коштів
пайової участі в сумі 543,12 млн. грн, перевиконання планового показника
надходжень складає 8,6 %.
Під час практичного застосування Порядку залучення, розрахунку
розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку
інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 15 листопада 2016 року № 411/1415, виникла необхідність його уточнення.
У зв’язку з чим, Департаментом розроблено відповідні зміни, а
Київською міською радою 13 вересня 2018 року прийнято рішення №
1370/5434 «Про внесення змін до рішення Київради від 15 листопада 2016 №
411/1415 «Про затвердження порядку залучення, розрахунку розміру і
використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури
міста Києва».
Юридичний супровід
Управлінням правового забезпечення у 2018 році проводилась координація
правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне
дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, здійснювалась
робота з опрацювання проектів розпоряджень, договорів, контрактів та вжиття
заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань Департаменту,
належним чином готувалися за дорученням керівника проекти відповідей на
запити органів державної влади, органів виконавчої влади, правоохоронних
органів, підприємств, установ, організацій та громадян.
Здійснено експертизу 750 проектів наказів Департаменту, опрацьовано та
погоджено 270 договорів про пайову участь, 30 інвестиційних договорів, 188
проектів розпоряджень.
Претензійно-позовна робота здійснювалася відповідно до вимог чинного
законодавства. Станом на 31.12.2018 юридичний відділ забезпечував
представництво у 83 судових справах, а саме:
- 38 справ щодо представництва інтересів Департаменту;
- 35 справи щодо представництва інтересів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації);
- 10 справ щодо представництва інтересів Київської міської ради.

За результатами проведених управлінням правового забезпечення заходів
по стягненню заборгованості за договорами пайової участі в 2018 році
отримано судових рішень, що набули законної сили, про стягнення
заборгованості на загальну суму 7 826 380,09 грн, до бюджету міста Києва у
2018 році.
Цінова політика
Протягом 2018 року діяльність управління цінової політики Департаменту
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) (далі – Управління) направлялась на
виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
ціни і ціноутворення», «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості
доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного
газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води,
централізованого постачання питного водопостачання та водовідведення»,
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанов
Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад
щодо регулювання цін (тарифів)», від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження
переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах
охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах», від 18.02.1997
№ 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту», від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження
Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», від
01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів
на житлово-комунальні тарифи», наказу Міністерства транспорту та зв’язку
України від 27.09.2010 № 700 «Про затвердження Порядку регулювання
діяльності автостанцій» тощо, окремих доручень Президента України,
Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рішень
Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації), доручень Київської міської
державної адміністрації та планових завдань Управління.
За 2018 рік до Управління цінової політики на розгляд та виконання
надійшло 3423 доручення та звернення, в тому числі:
- від Верховної Ради України – 34;
- від Кабінету Міністрів України – 84;
-від міністерств, центральних органів виконавчої влади та правоохоронних
органів, судів – 262;
- від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районних в місті державних
адміністрацій – 659;
- внутрішньої кореспонденції – 53;

- нормативно-розпорядчих документів – 382;
- від підприємств та організацій – 652;
- звернень громадян, які надійшли до Управління – 341;
- звернень громадян, які надійшли через «СALL-центр» - 469;
- запитів на інформацію – 116;
- інші – 371.
підготовлено вихідної кореспонденції – 2619 листів.
Робота Управління у звітному періоді характеризується наступними
основними показниками:
1. Видано 125 розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) з питань ціноутворення (із яких 16
розпоряджень є нормативно-правовими актами), якими встановлено 9352 цін
та тарифів для 188 суб’єктів господарювання, в тому числі:
- 63 розпорядження, якими встановлено 610 тарифів на виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії, централізоване водопостачання
і водовідведення, комунальні послуги з централізованого опалення та
постачання гарячої води для ліцензіатів Київської міської державної
адміністрації для 63 суб’єктів господарювання;
- 30 розпоряджень, якими встановлено 6108 тарифів на платні послуги, які
надають 28 державних і комунальних закладів охорони здоров’я (у т.ч. - 8
державних закладів та 20 комунальних закладів охорони здоров’я);
- 9 розпоряджень щодо встановлення тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій виконавцям цих послуг по
кожному будинку окремо, якими встановлено 2024 тарифів по 570 будинках
53 суб’єктам господарювання;
- 11 розпоряджень, якими затверджено 298 тарифів на послуги з вивезення
побутових відходів 40 суб’єктам господарювання;
- 1 розпорядження, яким затверджено Порядок визначення розміру плати
та встановлено 56 базових цін, за тимчасове користування місцями, що
перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для
розміщення рекламних засобів;
- 2 розпорядження щодо встановлення 248 тарифів на перевезення
пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті,
який працює у звичайному режимі руху;
- 1 розпорядження щодо встановлення 7 тарифів на послуги з користування
відведеними майданчиками для платного паркування легкових автомобілів,
що надаються КП «Київтранспарксервіс»;
- 1 розпорядження щодо встановлення 1 тарифу на послуги з користування
громадськими вбиральнями, які надає спеціалізоване водогосподарське
комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд»;
1 розпорядження, яким визнано такими, що втратили чинність тарифи на
послуги з захоронення на полігонах ВАТ «Київспецтранс» твердих побутових
відходів;

- 6 розпоряджень, якими виключено позиції із 120 тарифами на послуги з
утримання 30 будинків і споруд та прибудинкових територій для 10 суб’єктів
господарювання;
2. Видано 1 наказ Департаменту економіки та інвестицій від 21.05.2018 №
42 «Про внесення змін до розмірів фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом на інформацію Департаментом
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)»,
зареєстрований
в
Головному
територіальному управлінні юстиції у місті Києві від 07.06.2018 за №
134/1982;
3. Проведено 5 експертиз проектів рішень Київської міської ради та
12 проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), які містять питання
ціноутворення та (або) застосування цін на товари і тарифів на послуги;
4. Опрацьовано розрахункових матеріалів 233 суб’єктів господарювання
щодо встановлення 8260 тарифів;
5. Проведено 108 моніторингів тарифів на комунальні послуги;
6. Погоджено:
- КП «Київтеплоенерго» структуру тарифів на теплову енергію та/або
надання послуг з централізованого опалення та/або централізованого
постачання гарячої води, для виробництва яких повністю або частково
використовується природний газ, куплений у постачальника природного газу,
на якого покладено спеціальні обов’язки.
- результати 2 моніторингів з визначення середньої ціни на ритуальні
послуги для фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на
здійснене поховання учасників бойових дій та інвалідів війни;
7. Здійснено 20 особистих прийомів громадян щодо тарифів на житловокомунальні та медичні послуги.

