
Перелік                                                                                                                                                                                                                      

міських цільових програм на 2020 та подальші роки 
 

№ 

п/п 
Найменування діючих міських цільових програм 

Документ, яким затверджено 

програму 
Відповідальний виконавець 

Сектор 1.1. ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

1 Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-

2022 роки 

Рішення Київської міської ради 

від 12.11.2019 №59/7632 
https://kmr.ligazakon.net/document/mr19

0982$2019_11_12 

Департамент промисловості та 

розвитку підприємництва 

Сектор 1.4. РОЗБУДОВА МІСТА 

2 Комплексна програма реалізації містобудівної політики на  

2019-2021 роки 

Рішення Київської міської ради 

від 20.12.2018 №548/6599 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.ns

f/alldocWWW/21EDD8B9FB951479C22

583CB003C7CF9?OpenDocument 

 

Департамент містобудування та 

архітектури 

3 Міська цільова програма використання та охорони земель міста 

Києва на 2019-2021 роки 

Рішення Київської міської ради 

від 04.12.2018 №229/6280 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.ns

f/alldocWWW/3F390E2D45030AA6C225

836A006E0868?OpenDocument  

Департамент земельних ресурсів 

Сектор 1.5. ТУРИЗМ 

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

2021 роки 

 

Рішення Київської міської ради 

від 18.12.2018 № 470/6521 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.ns

f/alldocWWW/CB51834E58B3F62DC22

583CB006E072F?OpenDocument 

Управління туризму та промоцій 

Сектор 2.1. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

5 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та 

розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на  

2016-2020 роки 

Рішення Київської міської ради 

від 17.03.2016 №232/232 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.n

sf/alldocWWW/C94C27F60EF128F1C22

57F850068764A?OpenDocument 

 

Департамент житлово-комунальної 

інфраструктури 

https://kmr.ligazakon.net/document/mr190982$2019_11_12
https://kmr.ligazakon.net/document/mr190982$2019_11_12
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/21EDD8B9FB951479C22583CB003C7CF9?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/21EDD8B9FB951479C22583CB003C7CF9?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/21EDD8B9FB951479C22583CB003C7CF9?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/3F390E2D45030AA6C225836A006E0868?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/3F390E2D45030AA6C225836A006E0868?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/3F390E2D45030AA6C225836A006E0868?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/CB51834E58B3F62DC22583CB006E072F?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/CB51834E58B3F62DC22583CB006E072F?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/CB51834E58B3F62DC22583CB006E072F?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/C94C27F60EF128F1C2257F850068764A?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/C94C27F60EF128F1C2257F850068764A?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/C94C27F60EF128F1C2257F850068764A?OpenDocument


№ 

п/п 
Найменування діючих міських цільових програм 

Документ, яким затверджено 

програму 
Відповідальний виконавець 

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

від 04.11.2010 №220/5032 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.n

sf/alldocWWW/BB3E69F9335ED9EDC2

25783F006E474A?OpenDocument 

Департамент житлово-комунальної 

інфраструктури 

Сектор 2.2. ТРАНСПОРТ ТА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ 

7 Міська цільова програма модернізації зовнішнього освітлення 

міста Києва на  2018-2022 роки 

Рішення Київської міської ради 

від 05.03.2019 № 183/6839 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.n

sf/alldocWWW/8CA61A3BA4A88B1CC

22583E60068864C?OpenDocument 

 

Департамент транспортної 

інфраструктури 

8 Міська комплекснаа цільоваа програма підвищення організації 

та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року 

Рішення Київської міської ради 

від 15.05.2019 № 542/7198 
https://kmr.ligazakon.net/document/mr19

0912$2019_05_15 

 

Департамент транспортної 

інфраструктури 

9 Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури 

м. Києва на 2019-2023 роки 

Рішення Київської міської ради 

від 12.12.2019 №452/8025 
https://kmr.gov.ua/sites/default/files/452-

8025.pdf 

Департамент транспортної 

інфраструктури 

Сектор 2.3. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ТА ДОПОМОГА 

10 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на              

2019-2021 роки» 

Рішення Київської міської ради 

від 18.12.2018 № 459/6510 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.n

sf/alldocWWW/14DA407FFE6310F2C22

58386003C76A2?OpenDocument 

 

Департамент соціальної політики 

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

2018-2021 роки 

Рішення Київської міської ради 

від 18.12.2018 № 460/6511 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.n

sf/alldocWWW/8FE759A034060005C225

8385006DE673?OpenDocument 

 

Департамент соціальної політики 

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/BB3E69F9335ED9EDC225783F006E474A?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/BB3E69F9335ED9EDC225783F006E474A?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/BB3E69F9335ED9EDC225783F006E474A?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/8CA61A3BA4A88B1CC22583E60068864C?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/8CA61A3BA4A88B1CC22583E60068864C?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/8CA61A3BA4A88B1CC22583E60068864C?OpenDocument
https://kmr.ligazakon.net/document/mr190912$2019_05_15
https://kmr.ligazakon.net/document/mr190912$2019_05_15
https://kmr.gov.ua/sites/default/files/452-8025.pdf
https://kmr.gov.ua/sites/default/files/452-8025.pdf
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/14DA407FFE6310F2C2258386003C76A2?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/14DA407FFE6310F2C2258386003C76A2?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/14DA407FFE6310F2C2258386003C76A2?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/8FE759A034060005C2258385006DE673?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/8FE759A034060005C2258385006DE673?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/8FE759A034060005C2258385006DE673?OpenDocument


№ 

п/п 
Найменування діючих міських цільових програм 

Документ, яким затверджено 

програму 
Відповідальний виконавець 

12 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2019-2021 

роки» 

Рішення Київської міської ради 

від 28.02.2019 № 165/6821 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.n

sf/alldocWWW/DB1AF70CD24CF5FBC

22583CC006E03F2?OpenDocument 

 

Департамент соціальної політики 

13 Міська цільова програма «Діти. Сім´я. Столиця на 2019-2021 

роки» 

Рішення Київської міської ради 

від 18.12.2018 № 473/6524 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.n

sf/alldocWWW/6366D55FB80D1E19C22

5838A003C8896?OpenDocument 

 

Служба у справах дітей та сім´ї  

Сектор 2.4. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

14 Міська цільова програма «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки 

 

Рішення Київської міської ради 

від 12.12.2019 №450/8023 

Департамент охорони здоров´я 

15 Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз 

на 2017-2021 роки  

Рішення Київської міської ради 

від 08.12.2016 №537/1541 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.ns

f/alldocWWW/FA2B1D31D3081D12C22

5809E006E0CB0?OpenDocument 

 

Департамент охорони здоров´я 

16 Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на               

2017-2021 роки 

Рішення Київської міської ради 

від 08.12.2016 № 538/1542 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.ns

f/alldocWWW/FB6EABE87E7C3B93C22

5809E006E0D01?OpenDocument 

 

Департамент охорони здоров´я 

17 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» 

на 2019-2021 роки 

Рішення Київської міської ради 

від 18.12.2018 № 464/6515 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.ns

f/alldocWWW/9EF9D18181C3C0B5C22

5838A006DF466?OpenDocument 

 

Департамент молоді та спорту 

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/DB1AF70CD24CF5FBC22583CC006E03F2?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/DB1AF70CD24CF5FBC22583CC006E03F2?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/DB1AF70CD24CF5FBC22583CC006E03F2?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/6366D55FB80D1E19C225838A003C8896?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/6366D55FB80D1E19C225838A003C8896?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/6366D55FB80D1E19C225838A003C8896?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/FA2B1D31D3081D12C225809E006E0CB0?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/FA2B1D31D3081D12C225809E006E0CB0?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/FA2B1D31D3081D12C225809E006E0CB0?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/FB6EABE87E7C3B93C225809E006E0D01?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/FB6EABE87E7C3B93C225809E006E0D01?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/FB6EABE87E7C3B93C225809E006E0D01?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/9EF9D18181C3C0B5C225838A006DF466?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/9EF9D18181C3C0B5C225838A006DF466?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/9EF9D18181C3C0B5C225838A006DF466?OpenDocument


№ 

п/п 
Найменування діючих міських цільових програм 

Документ, яким затверджено 

програму 
Відповідальний виконавець 

Сектор 2.5. ЕКОПОЛІТИКА ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 

18 Комплексна цільова програма екологічного благополуччя на 

2019-2021 роки 

Рішення Київської міської ради 

від 18.12.2018 №469/6520 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.ns

f/alldocWWW/564ED304B946601AC225

83A9003C786D?OpenDocument 

Управління екології та природних 

ресурсів 

Сектор 2.8. ОСВІТА 

19 Міська комплексна цільова  програма «Освіта Києва.                       

2019 – 2023 роки» 

Рішення Київської міської ради 

від 18.12.2018 № 467/6518 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.ns

f/alldocWWW/529171185A489E4DC225

838A006DF37C?OpenDocument 

Департамент освіти і науки 

Сектор 2.9. БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

20 Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії 

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

Рішення Київської міської ради 

від 18.12.2018 №462/6513 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.ns

f/alldocWWW/F00E435842C7F7FBC225

8372006DFEBE?OpenDocument 

 

Апарат виконавчого органу(КМР) 

КМДА 

21 Міська цільова програма забезпечення готовності до дій за 

призначенням територіальної підсистеми міста Києва єдиної 

державної системи цивільного захисту міста Києва на  

2020-2022 роки 

Рішення Київської міської ради 

від 12.12.2019 №451/8024 
https://kmr.ligazakon.net/document/mr1
91185$2019_12_12 

Департамент міського благоустрою  

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

22 Комплексна міська цільова програма «Столична культура:  

2019-2021 роки 

Рішення Київської міської ради 

від 18.12.2018 №457/6508 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.ns

f/alldocWWW/5E09F66FFBEE201DC22

5839E006E0026?OpenDocument 

Департамент культури 

23 Міська цільова програма «Охорона та збереження культурної 

спадщини м. Києва на 2019-2021 роки» 

Рішення Київської міської ради 

від 18.12.2018 №463/6514 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.ns

f/alldocWWW/663A24AFBADD8C3BC2

2583C9006E0473?OpenDocument 

Департамент охорони культурної 

спадщини 

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/564ED304B946601AC22583A9003C786D?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/564ED304B946601AC22583A9003C786D?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/564ED304B946601AC22583A9003C786D?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/529171185A489E4DC225838A006DF37C?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/529171185A489E4DC225838A006DF37C?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/529171185A489E4DC225838A006DF37C?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/F00E435842C7F7FBC2258372006DFEBE?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/F00E435842C7F7FBC2258372006DFEBE?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/F00E435842C7F7FBC2258372006DFEBE?OpenDocument
https://kmr.ligazakon.net/document/mr191185$2019_12_12
https://kmr.ligazakon.net/document/mr191185$2019_12_12
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/5E09F66FFBEE201DC225839E006E0026?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/5E09F66FFBEE201DC225839E006E0026?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/5E09F66FFBEE201DC225839E006E0026?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/663A24AFBADD8C3BC22583C9006E0473?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/663A24AFBADD8C3BC22583C9006E0473?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/663A24AFBADD8C3BC22583C9006E0473?OpenDocument


№ 

п/п 
Найменування діючих міських цільових програм 

Документ, яким затверджено 

програму 
Відповідальний виконавець 

Умови імплементації Стратегії  

24 Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних 

зв’язків на 2019-2022 роки  

Рішення Київської міської ради 

від 15.11.2018 №2/6053 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.ns

f/alldocWWW/AF6EEB8F3EE84D4EC22

58354006E0FBF?OpenDocument 

 

Апарат виконавчого органу(КМР) 

КМДА 

25 Міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського 

суспільства у м. Києві на 2020-2022 рр.» 

 

Рішення Київської міської ради 

від 12.12.2019 №452/8025 
https://kmr.gov.ua/sites/default/files/452-

8025.pdf 

Департамент суспільних комунікацій 

26 Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної 

сфери м. Києва на 2019-2021 роки 

Рішення Київської міської ради 

від 18.12.2018 № 465/6516 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.ns

f/alldocWWW/9EFFBF344E6963FEC225

839B006DFFAB?OpenDocument 

 

Департамент суспільних комунікацій 

27 Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 

2019-2022 роки 
Рішення Київської міської ради 

від 18.12.2018 №461/6512 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.ns

f/alldocWWW/6DF56B27CC8868E4C22

5838D006DF344?OpenDocument 

 

Департамент інформаційно-

комунікаційних технологій 

28 Міська цільова програма «Управління об’єктами комунальної 

власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 

роки» 

Рішення Київської міської ради 

від 20.12.2018 №547/6598 
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.n

sf/alldocWWW/BA41725A45742209C22

5838B006DF37F?OpenDocument 

Департамент комунальної власності 

м. Києва 

 

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/AF6EEB8F3EE84D4EC2258354006E0FBF?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/AF6EEB8F3EE84D4EC2258354006E0FBF?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/AF6EEB8F3EE84D4EC2258354006E0FBF?OpenDocument
https://kmr.gov.ua/sites/default/files/452-8025.pdf
https://kmr.gov.ua/sites/default/files/452-8025.pdf
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/9EFFBF344E6963FEC225839B006DFFAB?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/9EFFBF344E6963FEC225839B006DFFAB?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/9EFFBF344E6963FEC225839B006DFFAB?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/6DF56B27CC8868E4C225838D006DF344?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/6DF56B27CC8868E4C225838D006DF344?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/6DF56B27CC8868E4C225838D006DF344?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/BA41725A45742209C225838B006DF37F?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/BA41725A45742209C225838B006DF37F?OpenDocument
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/BA41725A45742209C225838B006DF37F?OpenDocument

