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1. СТАН СОЦІАЛЬНО-ЕКНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА  

У 2019 РОЦІ 

 

Діяльність київської міської влади у 2019 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, розвиток і модернізацію інфраструктури, 

запровадження заходів з енергозбереження, проведення комплексу заходів з 

підтримки малозахищених верств населення та тощо. 
 

1.1. Динаміка соціально-економічного розвитку в розрізі галузей економіки 

м. Києва 
За рахунок поступової стабілізації економічної ситуації у м. Києві на фоні 

впроваджених реформ та заходів з енергозбереження, підвищення доходів населення, 

рівня зайнятості та проведення комплексних заходів підтримки малозахищених 

верств населення у 2019 році в порівняні з 2018 роком спостерігалося зростання: 

обсягу виконаних будівельних робіт на 24% порівняно з 2018 роком до 

41,2 млрд грн (23,3% загальнодержавного обсягу (без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)); 

обсягу загальної площі прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) 

на 51,7% порівняно з січнем–вереснем 2018 року, який становив 934,5 тис. м
2
 

(12,1% загальнодержавного обсягу (без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованої 

території у Донецькій та Луганській областях)) (січень–вересень 2019 року); 

обсягу обороту роздрібної торгівлі на 15,1%, що становило 214,2 млрд грн 

(19,5% загальнодержавного обсягу (без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях)); 

обсягу загального пасажирообороту – на 21,4% (34,6 млрд пас. км); 

обсягу перевезення вантажів на 144,2% до майже 42,2 млн т та загального 

вантажообороту - на 44% (8,6 млрд ткм); 

обсягу експорту товарів – на 22,4% порівняно з січнем-листопадом 2018 року до 

11,4 млрд дол. США (24,9% загальнодержавного обсягу (без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)) та обсягу 

імпорту товарів - на 9,5% до майже 23,3 млрд дол. США (42,1% загальнодержавного 

обсягу (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях)) (січень–листопад 2019 року); 

прямих інвестицій (акціонерного капіталу), вкладених іноземними інвесторами в 

економіку м. Києва наростаючим підсумком з початку інвестування, –  

до 18,4 млрд дол. США, що на 5,7% більше порівняно з початком року 

(52,9% загальнодержавного обсягу (без урахування тимчасово окупованої території 
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Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях)) (станом на 01.10.2019); 

обсягу капітальних інвестицій (акціонерного капіталу) – на 35,2%, які становили 

126,6 млрд грн (33,4% загальнодержавного обсягу (без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 

тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях)) (січень–

вересень 2019 року); 

середньомісячної заробітної плати до рівня 15498 грн, що в реальному вимірі 

становить 108,3% до рівня минулого року (січень–листопад 2019 року). 

Крім того, спостерігалося зниження рівня безробіття (за методологією 

Міжнародної організації праці) за 9 місяців 2019 року до 5,7% порівняно відповідним 

періодом 2018 року (9 місяців 2018 року – 6%). 

Одночасно спостерігалося: 

скорочення індексу промислового виробництва на 3,4% (внаслідок погіршення 

результатів у переробній промисловості, де відбулося падіння індексу промислової 

продукції до 95,4%); 

зростання заборгованості з заробітної плати станом на 01.12.2019  

до 213,9 млн грн або на 47,5% порівняно з початком року (6,6% загальної суми боргу 

по Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях)), з якої: 

понад 165 млн грн заборгованості з заробітної плати або 77,1% припадало на 

державні підприємства;  

9,9 млн грн заборгованості з заробітної плати або 4,6% – на 2 установи 

фінансової сфери (банки), які перебувають у стадії ліквідації. 

 

Промисловість 

Індекс промислової продукції у 2019 році за попередніми даними становив 

96,6% (в Україні – 98,2% (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 

економічної діяльності наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Індекси промислової продукції за основними видами економічної діяльності 

(у % до відповідного періоду попереднього року) 
 

Показник 2017 2018 2019 

Промисловість в цілому 95,8 98,1 96,6 

Зросли:  

Машинобудування, крім ремонту  і монтажу машин і 

устаткування 

 

81,4 

 

100,0 

 

104,5 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 

100,2 104,3 103,7 
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Продовження таблиці 1 
 

Показник 2017 2018 2019 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря  

100,5 103,6 103,2 

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої 

неметалевої мінеральної продукції 

108,0 97,2 101,8 

Скоротилися: 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів 

 

127,9 

 

88,5 

 

96,6 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 

97,5 96,0 94,0 

Металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім виробництва машин і  

устаткування 

95,8 105,4 88,9 

Виробництво хімічних речовин і хімічної  продукції  115,9 89,0 84,6 

Виготовлення виробів з деревини, виробництва 

паперу та поліграфічної діяльності 

68,6 83,8 78,3 

За наявними даними офіційної статистики обсяг реалізованої продукції за 

січень-листопад 2019 року становив майже 210,4 млрд грн (9,3% загальнодержавного 

обсягу (без урахування тимчасово окупованої територій Автономної Республіки Крим 

і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях)) (за аналогічний період 2018 року – 173,9 млрд грн). 

Найбільша питома вага в загальному обсязі реалізованої продукції належить 

підприємствам з: 

виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 37,9% (за 

січень–листопад 2018 року – 42%); 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 31,8% (за 

січень–листопад 2018 року – 23,2%); 

виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів – 7,5% (за січень–листопад 2018 року – 9%).  

Найбільші за обсягами реалізованої продукції промислові підприємства м. Києва 

у січні–листопаді 2019 року: ДП «Кондитерська корпорація  «Рошен», 

ПАТ «Фармак», ПАТ «Оболонь», ПАТ «Укрпластик», ВАТ «Київмедпрепарат», 

ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» тощо. 
 

У 2019 році затверджено Комплексну міську цільову програму сприяння 

розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019–2022 роки 

(рішення Київської міської ради від 12 листопада 2019 року № 59/7632), яка включає 

завдання та заходи направлені на підвищення рівня конкурентоспроможності 

економіки міста Києва шляхом забезпечення комплексності та ефективності процесів 

створення сприятливого бізнес-середовища, підвищення рівня інноваційного 

потенціалу малого та середнього підприємництва задля виходу його на міжнародні 

ринки, задоволення потреб споживачів у різноманітних товарах та послугах на 

європейському рівні тощо. 
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Для стабілізації роботи промислового комплексу міста, активізації внутрішнього 

попиту та підтримки вітчизняного товаровиробника: 

здійснювалося: 

- сприяння організації виробництва конкурентоспроможної продукції, а 

також робота у рамках програми імпортозаміщення; 

- 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 28.12.2019 вона містила відомості про 25050 видів 

продукції, що потрібна міському господарству, та інформацію про 1488 промислових 

підприємств м. Києва, які звітують до Головного управління статистики в м. Києві за 

формами 1-П та 1-ПЕ;  

- співпраця з науковцями у рамках Договору з Національною академією наук 

України, Угоди з Національним технічним університетом України «Київський 

політехнічний інститут імені І. Сікорського» та науковим парком «Київська 

політехніка», Угоди з Київським національним університетом імені Т. Шевченка та 

науковим парком «Київська політехніка»; 

проведено: 

- нараду з керівництвом Державного підприємства «Київський завод 

«Імпульс» щодо сприяння промисловим підприємствам міста у придбанні сучасного 

технологічного обладнання країн Європейського Союзу (03.01.2019); 

- панельну дискусію «Розвиток промисловості м. Києва» у рамках 

конференції з питань обговорення основних напрямків смарт-спеціалізації міста 

Києва Kyiv Smart Tracks (31.05.2019); 

- воркшоп «СМАРТ-спеціалізація промисловості міста Києва, як тріггер 

інноваційних змін» (03.06.2019); 

- нараду з керівництвом Державної установи «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» щодо впровадження методики смарт-спеціалізації за 

європейськими стандартами на промислових підприємств міста (03.07.2019); 

- робочі зустрічі з представниками індійської фармацевтичної компанії 

«Holden Medical» з приводу можливості створення спільного підприємства на базі 

підприємств фармацевтичної галузі в місті Києві (05.07.2019, 10.07.2019); 

- засідання Президії Ради директорів підприємств, установ та організацій 

м. Києва щодо перспектив розвитку промислових територій відповідно до проєкту 

Генерального плану розвитку м. Києва; наукових розробок, які можуть бути 

впроваджені у виробництво на промислових підприємствах м. Києва та використані у 

міському господарстві, а також щодо підвищення ролі інноваційної політики у рамках 

реалізації Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року (29.08.2019, 21.11.2019); 

- нараду з питань діяльності спеціалізованих підприємств, що здійснюють 

заготівлю, металургійну переробку металобрухту кольорових та чорних металів, 

діяльності нелегальних приймальних пунктів металобрухту на території міста Києва 

за участю представників ПрАТ АК «Київводоканал», КК «Київавтодор» та 

ГУ Національної поліції в м. Києві (22.11.2019) тощо. 
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Київські підприємства за участю міжнародних інвесторів, зокрема взяли участь 

у: 

ХІІ Міжнародному бізнес-форумі «Проблеми та перспективи розвитку 

інноваційної діяльності в Україні», який відбувся у Київському національному 

торговельно-економічному університеті. Метою бізнес-форуму став розвиток 

інноваційних процесів на засадах консолідації інтелектуальних ресурсів в умовах 

євроінтеграції (22.03.2019); 

засіданні Консультативної ради проєкту Організації Об’єднаних Націй з 

промислового розвитку (ЮНІДО) «Сприяння адаптації та впровадженню 

ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення роботи Центру 

ресурсоефективого та чистого виробництва в Україні» (03.04.2019); 

XI Міжнародній спеціалізованій виставці «Київський технічний ярмарок – 

2019». Під час проведення заходу продемонстровано найкращі досягнення науки, 

техніки та технологій, необхідних для інноваційного розвитку економіки України; 

підприємствами, установами та організаціями міста Києва представлено 12 експонатів 

(04.04.2019); 

І національній спеціалізованій виставці підприємств легкої промисловості 

«Уніформа як обличчя бізнесу», під час проведення якої столичні підприємства-

виробники презентували свої розробки та продукцію, зокрема, Освітній інвестиційно-

технологічний кластер легкої промисловості, до складу якого входять підприємства: 

ПрАТ «Чинбар», ТОВ «РА.ДА», ТОВ «Дана-мода» (22.04–23.04.2019); 

Міжнародній виставці обладнання для харчової промисловості «INPRODMASH» 

та Міжнародній виставці обладнання для упаковки «UPAKOVKA». Під час 

проведення заходу продемонстровано сучасне обладнання та інструменти, найкращі 

технології та інноваційні матеріали для всіх галузей харчової та переробної 

промисловості (12.09.2019); 

XVI Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека – 2019», яка 

відбулася на території Міжнародного виставкового центру столиці. Оборонно-

промисловий комплекс був представлений 372 підприємствами (зокрема 121 – 

з м. Києва) з 16 країн світу. ДК «Укроборонпром» запропоновано 135 експонатів, 

серед яких 13 натуральних зразків крупногабаритної війської техніки (08.10.2019); 

IV Міжнародному форумі «Innovation Market», який відбувся за участю 

представників вітчизняних та зарубіжних інвестиційно-фінансових установ, фондів, 

малого та середнього бізнесу, розробників інноваційних технологій, стартап проєктів, 

експертів державної системи захисту інтелектуальної власності (05.11.2019); 

українсько-чеському бізнес-форумі, під час проведення якого, зокрема, 

розглянуто питання бізнес-клімату та інвестиційних можливостей України та Чехії, 

досвід успішної інтеграції до єдиного ринку Європейського Союзу (19.11.2019); 

XVIII Міжнародному промисловому форумі, у ході якого відбулися 

спеціалізовані виставки у галузі металообробки та машинобудування, а також 

проведено низку науково-практичних конференцій, семінарів, презентацій учасників 

форуму (20.11.2019); 

II форумі індустріальних парків «Синергія співробітництва бізнесу та влади», 

який проведено Торгово-промисловою палатою України спільно з Міністерством 
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розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, за участю 

міжнародних організацій «UNIDO» та «GIZ» тощо. 
 

Споживчий ринок 

За оперативними даними районних в місті Києві державних адміністрацій 

станом на 01.01.2020 в місті Києві функціонувало 6779 закладів торгівлі з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів, зокрема 89 торгово-розважальних центрів, 

загальною площею понад 4,3 млн кв. м, 3349 загальнодоступних об’єктів харчування 

на 196,2 тис. місць. 

У 2019 році в місті Києві відкрито 117 продовольчих магазинів, 49 закладів з 

продажу непродовольчих товарів, 61 заклад ресторанного господарства. Відкрито 

торгово-розважальний центр «Smart Plaza Obolon» (просп. Оболонський, 26) 

загальною площею 12,9 тис. кв. м в Оболонському районі (січень 2019 року), торгово-

розважальний центр «Oasis» (просп. Оболонський, 47/42) загальною площею 

14,9 тис. кв. м в Оболонському районі (лютий 2019 року) та торгово-розважальний 

центр «River Mall» (Дніпровська набережна, 121) загальною площею 140 тис. кв. м в 

Дніпровському районі (жовтень 2019 року). 

За даними Головного управління статистики у м. Києві в 2019 році оборот 

роздрібної торгівлі у порівняних цінах збільшився на 15,1% порівняно з 2018 роком і 

становив 214,2 млрд грн (19,5% 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 2019 році займає перше місце. 

Для стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку міста Києва у 2019 році: 

ТОВ «Столичний млин» для потреб міста Києва вироблено 102,5 тис. т борошна, 

ПрАТ «Київхліб» вироблено та реалізовано 106,7 тис. т хліба та хлібобулочних 

виробів, 4,9 тис. т кондитерських виробів; 

проводилися ярмарки з продажу сільськогосподарської та плодоовочевої 

продукції, до участі в яких залучено безпосередніх сільськогосподарських виробників 

з різних регіонів України. У 2019 році проведено 3040 сільськогосподарських 

ярмарків, де реалізовано близько 82,1 тис. тонн різної сільськогосподарської 

продукції та продовольчих товарів, зокрема плодоовочевої продукції – 49,7 тис. тонн, 

м’яса та м’ясопродуктів – 5,9 тис. тонн, риби та рибопродуктів – 2,7 тис. тонн, інших 

продовольчих товарів – 23,8 тис. тонн; 

здійснювався щотижневий моніторинг рівня середніх цін на основні види 

сільськогосподарської продукції, що реалізується на продовольчих ринках м. Києва. 

З метою підтримки соціально незахищених верств населення Департамент 

соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) виступив замовником з проведення інвестиційного конкурсу 

зі створення 200 об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що 

користуються найвищим споживчим попитом в м. Києві. Відповідно до інвестиційних 

договорів інвестор та інвестор-набувач взяли на себе зобов’язання забезпечувати 

протягом 3 (трьох) років продаж хліба та хлібобулочних виробів, що користуються 

найвищим споживчим попитом у м. Києві, за цінами: хліб «Український» вагою 
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0,95 кг – 5,25 грн, хліб «Пшеничний» вагою 0,65 кг – 4,05 грн, батон вагою 0,5 кг – 

4,15 грн. Термін дії зазначених інвестиційних договорів закінчився 24.12.2019. 

У 2019 році Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) повторно виступив 

замовником з проведення інвестиційного конкурсу зі створення 200 об’єктів 

роздрібної торгівлі продуктами харчування, що користуються найвищим споживчим 

попитом у місті Києві. 27.11.2019 підписано відповідні інвестиційні договори та 

визначено інвестора – ПрАТ «Київхліб». 

Станом на 31.12.2019 ПрАТ «Київхліб» встановлено 150 таких об’єктів. На 

виконання вимог зазначених інвестиційних договорів в усіх об’єктах роздрібної 

торгівлі ПрАТ «Київхліб» встановлено термінали АТ «Ощадбанк» для ідентифікації 

багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина» 

та налагоджено технічні можливості для реалізації хліба та хлібобулочних виробів. 

Так, власник Картки киянина може придбати зі знижкою одиницю продукції в день на 

вибір: батон «Фірмовий» (вагою 0,5 кг), хліб «Фірмовий український» (вагою 0,95 кг) 

або хліб пшеничний «Фірмовий» (вагою 0,65 кг). 
 

Будівництво 

Обсяг виконаних будівельних робіт у 2019 році за попередніми даними становив 

41,2 млрд грн (23,3% 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 

24% більше ніж у 2019 році (у країні зростання на 20%).  

Показники виконаних будівельних робіт у м. Києві за даними Головного 

управління статистики у м. Києві наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Показники виконаних будівельних робіт у м. Києві 
 

Показник 
Одиниці 

виміру 
2017 2018 2019 

Обсяг виконаних будівельних робіт млн грн 25404,1 31461,0 41226,3 

зокрема за видами будівельної 

продукції: 
 

   

житлові будівлі  млн грн 9726,3 12669,6 12651,2 

нежитлові будівлі млн грн 6766,5 8318,5 11883,0 

інженерні споруди млн грн 8911,3 10472,9 16692,1 

Індекс будівельної продукції, до 

попереднього року 

% 133,0 100,9 124,0 

зокрема за видами:     

житлові будівлі  % 118,0 106,6 92,2 

нежитлові будівлі % 128,3 100,5 137,9 

інженерні споруди % 161,4 94,6 154,6 
 

За наявними даними офіційної статистики у січні-вересні 2019 року за рахунок 

будівництва нових житлових будинків в місті прийнято в експлуатацію 934,5 тис. м
2
 

загальної площі житла (12,1% загальнодержавного обсягу), що на 51,7% більше 
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відповідного показника січня-вересня 2018 року (у країні – збільшення на 48%). У 

розрахунку на 1000 осіб населення – 322,1 м
2 

(в Україні – 183,9 м
2
). 

За 9 місяців 2019 року прийнято в експлуатацію 330,6 тис. м
2
 загальної площі 

нежитлових будівель (нове будівництво), зокрема: 

офісних будівель – 74,7 тис. м
2
; 

торговельних будівель – 171,6 тис. м
2
; 

будівель для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого 

призначення – 46,9 тис. м
2
 тощо. 

 

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 3. 

Таблиця 3 

Показники розвитку малого та середнього підприємництва 
 

Показник 
Одиниці 

виміру 
2017 2018 2019 

Кількість суб’єктів малого 

підприємництва (з урахуванням 

мікропідприємництва) у розрахунку на 

10 тис. осіб наявного населення 

од. 279 298 –
1
 

Кількість суб’єктів середнього 

підприємництва у розрахунку на  

10 тис. осіб наявного населення 

од. 11 12 –
1
 

Кількість суб’єктів малого 

підприємництва (з урахуванням 

мікропідприємництва) у % до загальної 

кількості суб’єктів господарювання по 

регіону 

% 95,9 95,9 –
1
 

Частка кількості зайнятих працівників у 

суб’єктів середнього підприємництва у 

загальній кількості зайнятих працівників 

по регіону 

% 31,2 32,8 –
1
 

Частка кількості зайнятих працівників у 

суб’єктів малого підприємництва у 

загальній кількості зайнятих працівників 

по регіону 

% 23,5 22,8 –
1
 

  

                                                 
1
 Статистичні дані за 2019 рік будуть опубліковані Головним управлінням статистики у м. Києві у жовтні 

2020 року. 
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Продовження таблиці 3 
 

Показник 
Одиниці 

виміру 
2017 2018 2019 

Обсяг надходжень до бюджетів всіх рівнів 

від діяльності малих підприємств та 

фізичних осіб-підприємців
2
 

млн грн 57950,4 77302,1 95500,4
3
 

Обсяг надходжень до бюджетів всіх 

рівнів від діяльності малих підприємств 

та фізичних осіб-підприємців у 

порівнянні з відповідним періодом 

минулого року
2
 

% 117,8 133,4 123,5
3
 

Частка малих підприємств у загальному 

обсязі реалізованої продукції (товарів, 

послуг) по регіону 

% 15,5 15,6 –
1
 

 

 

За даними Головного управління Державної податкової служби України у 

м. Києві загальна кількість суб’єктів підприємництва у місті Києві, зареєстрованих як 

платники податків, станом на 01.01.2020 становила 851 тис. од. (на 13,8% більше 

порівняно з попереднім роком), зокрема кількість юридичних осіб, що сплачують 

податки, становила 284,2 тис. од. (на 10,4% більше), кількість фізичних осіб – 

підприємців – 566,8 тис. осіб (на 15,7% більше). 

Загальна кількість суб’єктів підприємництва, що сплачували податки, 

збільшилася на 14,8% і становила 521,1 тис. од., зокрема кількість юридичних осіб 

збільшилася на 5,1% та становила 91,5 тис. од., кількість фізичних осіб – підприємців 

зросла на 17,1% і становила понад 429,6 тис. осіб. 

Мережа установ інфраструктури підтримки підприємництва, що діяла у столиці, 

наведена у таблиці 4. 

Таблиця 4 

Показники розвитку інфраструктури підтримки підприємництва
4
 

(од.) 

Показник 2017 2018 2019 

Бізнес-центри 130 157 165 

Бізнес-інкубатори 12 13 10 

Технопарки 28 33 33 

Лізингові компанії 375 429 452 

Кредитні спілки 256 267 283 
  

                                                 
2
 За даними Головного управління Державної податкової служби України у м. Києві. Головне управління 

Державної податкової 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. 
3
 Оперативні дані Головного управління Державної податкової служби у м. Києві за 2019 рік.  

4
 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 організаційно-правовими 

формами господарювання та видами діяльності. Формування та збереження аналітичних таблиць в ЄДРПОУ за 

даними показниками не передбачено. 
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Продовження таблиці 4 
 

Показник 2017 2018 2019 

Фонди підтримки підприємництва 58 57 62 

Інвестиційні фонди і компанії 1367 1466 1552 

Інноваційні фонди і компанії 439 476 508 

Інформаційно-консультативні установи 614 658 664 

Громадські об’єднання підприємців 298 310 323 

Біржі 207 227 228 

Страхові організації  907 957 975 

Аудиторські фірми 437 407 428 
 

Активно співпрацювали з місцевими органами влади 17 установ інфраструктури 

(бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інформаційні центри сприяння підприємництву), 

якими у 2019 році надано понад 8,1 тис. консультацій, підготовлено 440 пакетів 

установчих документів, проведено 74 маркетингові дослідження, розроблено 

18 бізнес-планів, проведено 12 засідань круглих столів за участю 245 осіб та 

73 семінари за участі 1533 осіб. 

Станом на 01.01.2020 за оперативної інформацією Департаменту фінансів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) до бюджету м. Києва надійшло понад 6,9 млрд грн єдиного податку від 

суб’єктів господарювання, що більше надходжень 2018 року майже на 1,4 млрд грн, 

та становило 110,8% виконання річного плану. 
 

З метою створення сприятливого бізнес-клімату виконавчим органом Київської 

міської ради (Київською міською державною адміністрацією): 

затверджено Комплексну міську цільову програму сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019–2022 роки (рішення 

Київської міської ради від 12 листопада 2019 року № 59/7632), яка включає завдання 

та заходи направлені на підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста 

Києва шляхом забезпечення комплексності та ефективності процесів створення 

сприятливого бізнес-середовища, підвищення рівня інноваційного потенціалу малого 

та середнього підприємництва задля виходу його на міжнародні ринки, задоволення 

потреб споживачів у різноманітних товарах та послугах на європейському рівні тощо; 

проведено 3 засідання 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 підприємців у місті Києві (проведено 1 засідання 

Експертної групи та розглянуто 4 скарги підприємців); 

продовжено впровадження проєкту зі створення онлайн служби для підприємців 

з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів та ліцензій для відкриття 

бізнесу «Kyiv Business City»; 

рішенням Київської міської ради 12 листопада 2019 року № 60/7633 внесено 

зміни до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктам малого та 
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середнього підприємництва у місті Києві (далі – Положення). Зокрема Положення 

приведено до вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання», збільшено максимальну суму кредиту, яка може бути надана 

одному позичальнику з 200 тис. євро до 600 тис. євро, розширено коло позичальників 

та перелік видів діяльності, на які поширюється фінансово-кредитна підтримка, тощо; 

забезпечено функціонування рубрики «Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів 

малого та середнього підприємництва у місті Києві» на головній сторінці Єдиного 

вебпорталу територіальної громади міста Києва (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 2019 році в 

місті Києві «Дня підприємця» (03.09.2019), у рамках якого нагородами відзначено 

30 номінантів; 

проведено Третій фінансовий ярмарок для малого та середнього бізнесу спільно 

з Німецько-Українським фондом (16.04.2019) тощо. 

Також, 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 реєстрації у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців у повному обсязі), 

яким укладено 104 договори з суб’єктами підприємництва на надання офісних, 

інформаційно-консультативних та інших послуг та надано понад 14,8 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 15 центрів надання адміністративних послуг: 

1 міський, 10 районних центрів та 4 територіальні підрозділи. 

Інформація щодо кількості наданих адміністративних послуг наведена  

у таблиці 5. 

Таблиця 5 

Інформація щодо кількості наданих адміністративних послуг 
 

Показник 
Одиниці 

виміру 
2017 2018 2019 

у % до 

2018 року 

Кількість адміністративних 

послуг 

од. 927388 1002579 1115147 111,2 

Кількість адміністративних 

послуг на 1000 осіб 

наявного населення 

од. 316,6 340,2 376,2 110,6 

Надано консультацій од. 54802 55725 57500 103,2 
 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року № 861/861 

«Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через центри 

http://kievcity.gov.ua/
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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 2019 році центрами надано понад 1115,1 тис. адміністративних 

послуг, що на 11,2% більше ніж у 2018 році, зокрема: 

через Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 

103,4 тис. послуг; 

через управління (Центри) надання адміністративних послуг районних в м. Києві 

державних адміністрацій – 1011,7 тис. послуг. 

У рамках реалізації державної політики децентралізації у 2019 році в усіх 

центрах надання адміністративних послуг м. Києва забезпечено прийом документів 

для отримання послуг: 

реєстрації місця проживання/перебування осіб – зареєстровано 532,2 тис. справ 

(з моменту передачі повноважень – 1670,5 тис. справ); 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 

зареєстровано 94 тис. справ (з моменту передачі повноважень – 449,3 тис. справ); 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень – 

зареєстровано 23,7 тис. справ (з моменту передачі повноважень – 95,8 тис. справ). 

Зокрема, на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство 

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 видано 

169458 паспортів, з них: 

104881 – паспортів громадянина України для виїзду за кордон; 

64577 – паспортів громадянина України у форматі ID–картки. 

Діє інформаційна система «Офіційний вебпортал адміністративних послуг міста 

Києва» (http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/), через яку у 2019 році: 

зареєстровано 11826 «особистих кабінетів» заявників;  

надано 3468 послуг в електронному вигляді;  

надано 1599 електронних консультацій; 

надіслано 638,3 тис. sms-повідомлень заявникам про отримання оригіналу 

документу. 
 

Дані укомплектованості центрів надання адміністративних послуг міста Києва 

матеріально-технічним обладнанням та персоналом наведено у таблиці 6. 
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Таблиця 6 

Укомплектованість центрів надання адміністративних послуг міста Києва 

матеріально-технічним обладнанням та персоналом 
 

Найменування ЦНАП 

Укомплектованість ЦНАП  

у 2018 році, у % 

Укомплектованість ЦНАП  

у 2019 році, у % 

Персонал 

Матеріально-

технічне 

обладнання 

Персонал 

Матеріально-

технічне 

обладнання 

Департамент (Центр)  84,0 100,0 78,0 95,0 

Голосіївський  65,0 65,0 93,0 90,0 

Дарницький 62,5 100,0 92,0 95,0 

Деснянський 70,0 80,0 100,0 95,0 

Дніпровський 75,0 90,0 84,0 90,0 

Оболонський 70,7 90,0 88,0 95,0 

Печерський 66,0 100,0 92,0 95,0 

Подільський 100,0 100,0 94,0 90,0 

Святошинський 52,0 100,0 92,0 90,0 

Солом'янський 90,0 98,0 92,0 90,0 

Шевченківський 100,0 100,0 93,0 80,0 
 

З метою врегулювання відносин у сфері надання адміністративних послуг, а 

також встановлення єдиного підходу до надання адміністративних послуг, 

підвищення їх якості та рівня відповідальності міської влади перед громадянами, а 

також сприяння збільшенню довіри громадян до міської влади у столиці: 

створено у складі всіх районних в місті Києві державних адміністрацій 

управління (Центри) надання адміністративних послуг;   

відкрито філію центру надання адміністративних послуг у Подільському районі 

(вул. Червонопільська, 14/14) (29.05.2019); 

здійснювалося надання 5 адміністративних послуг в електронному вигляді через 

«Особистий кабінет» в інформаційній системі «Міський вебпортал адміністративних 

послуг в місті Києві»; 

забезпечено функціонування мобільного додатку для операційної системи 

Android «Особистий кабінет ЦНАП у м. Києві», де  відображаються всі етапи надання 

адміністративної послуги; 

забезпечено отримання он-лайн консультацій, написання відгуку або 

пропозицій, запроваджено sms-інформування заявників про стан розгляду справи 

через інформаційну систему «Міський вебпортал адміністративних послуг в місті 

Києві». Функціонує Call-центр; 

з 11.03.2019 в центрах надання адміністративних послуг міста Києва надаються 

послуги з реєстрації народження дитини, зокрема запроваджено комплексну послугу 

при народженні дитини, яка включає в себе державну реєстрацію народження, 

реєстрацію місця проживання, призначення соціальної допомоги при народженні 

дитини у всіх центрах надання адміністративних послуг міста Києва; 

забезпечено надання послуг з видачі посвідчення водія та 
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реєстрації/перереєстрації транспортного засобу через Управління (Центри) надання 

адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій;  

здійснено робочі поїздки з обміну досвідом між Департаментом (Центром) 

надання адміністративних послуг та центрами Республіки Естонії, Республіки 

Казахстан, Польщі, Грузії, які є передовими у сфері надання адміністративних послуг;  

проведено 46 навчальних семінарів-тренінгів для адміністраторів центрів 

надання адміністративних послуг з метою підвищення якості обслуговування 

громадян; 

проведено 72 заходи щодо покращення надання адміністративних послуг (робочі 

зустрічі, участь у конференціях, нарадах, круглих столах тощо); 

встановлено для відвідувачів, які пересуваються за допомогою інвалідних візків, 

спеціальний інформаційний кіоск та термінал електронної черги, які дозволяють без 

сторонньої допомоги отримати необхідну інформацію та зареєструватися в 

електронній черзі; 

придбано принтер для друку інформаційних матеріалів шрифтом Брайля для осіб 

з вадами зору, обладнано паркувальні місця для осіб з інвалідністю, проведено 

навчання жестовій мові адміністраторів центрів надання адміністративних послуг 

м. Києва, за результатами отримано сертифікати, впроваджено комунікаційну систему 

для спілкування з особами, які мають вади слуху тощо. 
 

Транспорт та зв'язок  

За наявними даними Головного управління статистики у м. Києві у таблиці 7 

наведено дані про підсумки роботи транспорту у 2017-2019 роках. 

Таблиця 7 

Підсумки роботи транспорту 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 
2017 2018 2019 

Перевезено (відправлено) вантажів млн т 18,7 17,3 42,2 

у % до відповідного періоду 

минулого року 

% 120,5 92,4 244,2 

Загальний вантажооборот млн ткм 6862,9 5953,9 8570,1 

у % до відповідного періоду 

минулого року 

% 120,0 86,7 144,0 

Перевезено (відправлено) пасажирів млн осіб 1110,5 1022,4 938,0 

у % до відповідного періоду 

минулого року 

% 102,1 92,0 91,7 

Загальний пасажирооборот млн пас. км 26531,4 28503,8 34597,8 

у % до відповідного періоду 

минулого року 

% 122,0 107,4 121,4 

 

З метою побудови збалансованої транспортної системи столиці, що включає в 

себе вулично-дорожню мережу, рухомий склад і засоби управління наземним 

транспортом, у 2019 році: 
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затверджено Міську комплексну цільову програму підвищення організації та 

безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року (рішення Київської міської ради 

від 15 травня 2019 року № 542/7198); 

затверджено Міську цільову програму розвитку транспортної інфраструктури 

м. Києва на 2019-2023 роки (рішення Київської міської ради 12 грудня 2019 року 

№ 452/8025); 

укладено угоду між Київською міською радою, комунальною корпорацією 

«Київавтодор» та Європейським банком реконструкції та розвитку про підготовку 

кредитного фінансування щодо можливості реалізації інвестиційного проєкту з 

інвестування у покрашення інфраструктури громадського транспорту міста Києва 

шляхом капітального ремонту мосту Метро через річку Дніпро вартістю до 

60 млн євро (травень 2019 року); 

завершено роботи з капітального ремонту станції «Святошин» Святошинсько-

Броварської лінії метрополітену (забезпечено умови доступності станції для 

маломобільних груп населення) та відновлено пасажироперевезення у повному 

обсязі; 

розпочато та виконувалися будівельні роботи на 6 з 8 будівельних майданчиках 

об’єкту «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції 

«Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі. 

І черга будівництва»; 

виконано проєктні роботи І-ІІІ етапів по об’єкту «Реконструкції виходу № 1 

станції «Виставковий центр» Оболонсько-Теремківської лінії з будівництвом 

підземного переходу та примиканням його до підвуличного підземного переходу на 

просп. Академіка Глушкова у Голосіївському районі»; 

продовжено проведення робіт з капітального та поточного ремонту об’єктів 

вулично-дорожньої мережі; 

у рамках проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України» 

(фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) 

ратифікована Верховною Радою України 19 грудня 2019 року): 

- розпочато роботу з міжнародними експертами ЄІБ щодо реалізації 

підпроєкту «Модернізації центрального пункту керування автоматизованої системи 

керування дорожнім рухом»; 

- розроблено проєктно-кошторисну документацію підпроєкту будівництво 

ліній зв'язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом, який 

реалізовуватиметься у рамках заходу «Впровадження інтелектуальної транспортної 

системи вулично-дорожньої мережі міста Києва (І черга)»; 

оновлено рухомий склад громадського транспорту – придбано 7 автобусів 

МАЗ 20301518, 13 тролейбусів БОГДАН Т90117та 1 трамвайний вагон; 

придбано 42 одиниці комунальної техніки для утримання об’єктів вулично-

дорожньої мережі міста: 

- 9 всесезонних машин з обладнанням для внесення рідких реагентів, 

літнього та зимового утримання доріг МДК 11; 

- 9 установок для приготування рідких реагентів (сольових розчинів); 

- 1 навантажувач фронтальний одноковшовий; 

- 1 екскаватор-навантажувач; 
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- 2 піско-солерозкидаючих установки з сніговим відвалом; 

- 2 автомобілі вантажні-самоскиди; 

- 15 причепів тракторних самоскидних; 

- 3 катки дорожні вібраційні; 

виконувалися роботи з метою зменшення заторів на дорогах та збільшення 

пропускної спроможності вулично-дорожній мережі, зокрема: 

- впроваджено 13 маршрутів проїзду «Зелена хвиля»; 

- підключено 88 світлофорних об’єктів до існуючої системи центрального 

пункту керування служби автоматизованої системи керування дорожнім рухом; 

- встановлено 52 відеодетектори зчитування інформації про транспортні 

потоки на 21 перехресті міста Києва, що надає додаткову можливість регулювання 

руху; 

збудовано 8 світлофорних об’єктів; 

вживалися заходи із забезпечення безбар'єрного доступу до транспортної 

інфраструктури: 

- понижено бортовий камень з облаштуванням елементами тактильної 

навігації (тастильних смуг) наземних пішохідних переходів – 45 од.; 

- влаштовано острівці безпеки на наземних пішохідних переходах – 13 од.; 

- підвищено до рівня тротуару наземні піщохідні переходи – 5 од.; 

проводилися роботи з заміни, відновлення та впровадження дорожніх знаків та 

знаків маршрутного орієнтування до вимог ДСТУ 4100-2014 «Безпека дорожнього 

руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування»: 

- впроваджено 2673 дорожні знаки та знаки маршрутного орієнтування; 

- замінено 6894 дорожні знаки та знаки маршрутного орієнтування; 

- відновлено 581 дорожній знак та знак маршрутного орієнтування; 

проводилися роботи щодо облаштування вулиць та доріг інженерно-технічними 

рішеннями щодо сповільнення швидкісного автомобільного руху: 

- закуплено 2676 делініаторів для впровадження на 35 об’єктах; 

- впроваджено 52 об’єкти примусового зниження швидкості руху та 

відремонтовано 725 об’єктів; 

продовжено дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати 

проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва до 01 квітня 2020 року 

відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 25 жовтня 2019 року № 1864 «Про внесення змін 

до 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». 

Комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни): 

придбано 5 одиниць спеціальної техніки на суму 4597 тис. грн та модернізовано 

спеціальну техніку на суму 1285 тис. грн; 

проведено капітальний ремонт штучного покриття злітно-посадкової смуги 

Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) та модернізацію системи протипожежного 

захисту та периметральної огорожі аеропорту тощо. 
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Також, рішенням Київської міської ради від 11 квітня 2019 року № 526/7182 

затверджені три Угоди про передачу коштів позики за трьома підпроєктами, 

загальною вартістю кредитних коштів 50 млн євро, з яких: 

«Оновлення трамвайного парку» - 24,9 млн євро; 

«Оновлення автобусного парку» - 18, 6 млн євро; 

«Придбання кабін фунікулеру для перевезення пасажирів та обладнання для 

них» - 6,5 млн євро. 

Крім того, за проєктом «Модернізація міського транспорту м. Києва II» Київська 

міська рада прийняла рішення: 

від 11 квітня 2019 року № 515/7171 «Про залучення кредиту Європейського 

банку реконструкції та розвитку комунальним підприємством «Київпастранс» - на 

закупівлю рухомого складу в обсязі до 60 млн євро; 

від 11 квітня 2019 року № 519/7175 «Про залучення кредиту Європейського 

банку реконструкції та розвитку комунальним підприємством «Київпастранс» - для 

комплексної реконструкції трамвайної лінії та зупинки «Контрактова площа» в обсязі 

до 10 млн євро. 
 

Інформація щодо забезпеченості населення м. Києва засобами телефонного 

зв’язку за 2016–2018 роки наведена у таблиці 8.  

Таблиця 8 

Інформація щодо забезпеченість населення м. Києва  

засобами телефонного зв’язку
5
 

 

Показник 
Одиниця 

виміру 

станом на 

01.01.2017 

станом на 

01.01.2018 

Станом на 

01.01.2019 

Кількість абонентів фіксованого 

телефонного зв’язку (фіксована 

телефонна лінія) 

од. 1642202 1495905 1273256 

зокрема     

основних телефонних ліній од. 1532955 1413522 1193310 

з використанням безпроводового 

доступу 

од. 23054 1667 1433 

відомчих АТС, які мають вихід на 

телекомунікаційну мережу 

загального користування 

од. 86193 80716 78513 

Кількість таксофонів загального 

користування 

од. 1185 1180 1129 

 

Відповідно до календаря оприлюднення статистичної інформації на вебсайті 

Головного управління статистики у м. Києва на 2020 рік дані щодо інформаційного 

суспільства будуть оприлюднені в 3 декаді лютого 2020 року. 

 

 

 

                                                 
5
 За наявними даними Головного управління статистики у м. Києві. 
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1.2. Виконання бюджету  

Поступове зростання ділової активності у реальній економіці м. Києва, 

збільшення доходів населення у 2017-2019 роках призвело до суттєвого покращення 

ситуації у бюджетній сфері міста. Цьому також сприяла бюджетна децентралізація, 

що здійснюється в країні з метою формування та функціонування спроможних 

територіальних громад. 

Таблиця 9 

Інформація щодо бюджету та фінансів міста Києва 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 

станом на 

01.01.2018 

станом на 

01.01.2019 

станом на 

01.01.2020
6
 

Надходження до бюджетів 

усіх рівнів 

млн грн 367110,0 459394,9 483188,6 

збільшення у % до 

попереднього року 

% 127,3 125,1 105,2 

Надходження до державного 

бюджету  

млн грн 337151,9 417660,5 434659,4 

збільшення у % до 

попереднього року 

% 130,1 123,9 104,1 

Доходи місцевих бюджетів 

загального фонду (без 

трансфертів) 

млн грн 29958,1 36934,0 44683,7 

збільшення у % до 

попереднього року 

% 102,7 123,3 121,0 

Обсяг капітальних видатків 

місцевих бюджетів 

млн грн 15377,8 19760,2 18969,9 

збільшення/зменшення у % 

до попереднього року 

% 161,1 128,5 96,0 

Виконання місцевих 

бюджетів: 

    

доходів місцевих бюджетів 

(без трансфертів) 

% 101,6 101,3 100,0 

видатків місцевих бюджетів % 95,6 96,2 95,1 

Нерозподілений вільний 

залишок коштів місцевих 

бюджетів на кінець періоду 

млн грн 3028,1 1891,9 2721,7 

відхилення до початку року млн грн -797,9 -1136,2 829,8 

Розмір трансфертів з 

державного бюджету 

млн грн 13761,0 15396,4 13688,5 

  

                                                 
6
 Оперативні дані. 
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Продовження таблиці 9 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 

станом на 

01.01.2018 

станом на 

01.01.2019 

станом на 

01.01.2020 

порівняння загального 

обсягу трансфертів, 

виділених з державного 

бюджету із обсягом 

надходжень податків і зборів 

до державного бюджету 

% 4,1 3,7 3,1 

 

Аналіз доходів бюджету м. Києва (без трансфертів) 

Надходження до загального фонду бюджету м. Києва без урахування 

трансфертів з державного бюджету станом на 01.01.2020 за оперативними даними 

становили 44683,7 млн грн (102,9% планового показника), що на 21%, або на 

7749,7 млн грн більше рівня 2018 року. 

Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста Києва 

залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становила 

51,6% обсягу доходів загального фонду бюджету міста Києва. Станом на 01.01.2020 

(за оперативними даними) надходження цього податку становили 23034,6 млн грн 

(101% річного плану), що на 4447,5 млн грн або на 23,9% більше за аналогічний 

показник 2018 року. 

Основні чинники, які вплинули на збільшення надходжень податку на доходи 

фізичних осіб: 

підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; 

зростання оплати праці найманих працівників бюджетної сфери та приватного 

сектору; 

легалізація виплати заробітної плати та трудових відносин тощо. 

Друге місце за обсягом надходжень загального фонду бюджету міста Києва 

належить місцевим податкам і зборам, питома вага яких становила 31,1%. 

Надходження місцевих податків і зборів за звітний період становили 13895,1 млн грн 

(104,7% річних показників). 

За структурою місцевих податків і зборів виконання річних планових показників 

забезпечено за рахунок: 

єдиного податку – надійшло 6915,6 млн грн, що більше надходжень 2018 року на 

1429,2 млн грн (110,8% 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 1164,3 млн грн, що більше надходжень 2018 року на 

412,6 млн грн (112% річних показників);  

туристичного збору надійшло 63,6 млн грн, що більше надходжень 2018 року на 

30,6 млн грн (130,1% річних показників). 

Станом на 01.01.2020 (за оперативними даними) до спеціального фонду бюджету 

міста Києва без урахування трансфертів надійшло 3845,6 млн грн (75,2% річних 

планових надходжень), що на 954,9 млн грн менше рівня показника 2018 року. 

У 2019 році тимчасово вільні кошти бюджету міста Києва не розміщувалися на 



22 

 

                                                                                                                                                               . 

вкладних (депозитних) рахунках у банках. 
 

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості місцевих бюджетів  

Показники стану дебіторської та кредиторської заборгованості бюджету 

м. Києва станом на 01.01.2020 відповідно до місячного звіту про виконання бюджету 

м. Києва, наданого Головним управлінням Державної казначейської служби України 

у м. Києві, окремо за загальним та спеціальним фондам наведено в таблиці 10. 
 

Таблиця 10 

Дебіторська та кредиторська заборгованість бюджету міста Києва 

(тис. грн) 

Вид заборгованості 
станом на 

01.01.2018 

станом на 

01.01.2019 

станом на 

01.01.2020 

По загальному фонду:  

- дебіторська заборгованість 

зокрема прострочена 

- кредиторська заборгованість  

зокрема прострочена 

По спеціальному фонду  

- дебіторська заборгованість 

зокрема прострочена 

- кредиторська заборгованість 

зокрема прострочена 

 

4434,6 

545,9 

1365579,7 

1040209,9 

 

1073621,0 

15969,0 

7908,8 

7416,0 

 

3868,5 

327,8 

69020,7 

3395,7 

 

3688414,8 

9737,0 

1053,1 

0 

 

6904,8 

216,3 

2929,0 

0 

 

6140841,3 

4897,5 

293,0 

0 
 

Прострочена кредиторська заборгованість бюджетних установ по заробітній 

платі та за енергоносії станом на 01.12.2019 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 

вебпорталі територіальної громади міста Києва (www.kievcity.gov.ua) та на сторінці 

Департаменту фінансів в соціальній мережі Facebook 

(https://www.facebook.com/department.of.finance.kyiv/); 

продовжувалася реалізація проєкту «Відкритий бюджет» 

(https://www.kyivsmartcity.com/projects/open-budget/). 
 

У 2019 році в бюджеті міста Києва на реалізацію громадських проєктів в рамках 

Громадського бюджету було передбачено 150 млн грн: 

подано 1 137 проєктів на суму 734,7 млн грн, на голосування пройшло 

940 проєктів; 

визнано переможцями 341 проєкт на суму 149,8 млн грн, з яких реалізовано 

316 проєктів на суму майже 137,9 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 

https://www.facebook.com/department.of.finance.kyiv/
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виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) у 2019 році проведено: 

моніторинг документації конкурсних торгів, за результатами якого: надано 

зауваження без ризику втрат на суму 4640,4 млн грн, враховано зауважень без ризику 

втрат на суму 1103,2 млн грн, виявлено завищення очікуваної вартості закупівель на 

суму 11,8 млн грн, усунуто завищення очікуваної вартості закупівель на суму 6,6 млн 

грн; 

експертизи кошторисів, відповідно до яких перевірено кошторисну 

документацію на суму 501,9 млн грн, виявлено та попереджено завищення вартості 

кошторисів на суму 31,3 млн грн; 

поточні перевірки обсягів та вартості виконаних ремонтно-будівельних та 

проєктних робіт, а саме: перевірено актів виконаних робіт на суму 478,9 млн грн, 

виявлено та попереджено завищення вартості будівельних робіт на суму 32,4 млн грн; 

48 аудитів (25 планових та 23 позапланових), за результатами яких: виявлено 

фінансових порушень на загальну суму 2256,5 млн грн, встановлено втрат внаслідок 

допущення фінансових порушень та неефективних управлінських рішень на суму 

469 млн грн, відшкодовано втрат та усунуто інших порушень на суму 31,8 млн грн 

(зокрема у 2019 році – 29,4 млн грн, у минулі періоди – 2,4 млн грн), попереджено 

втрат на загальну суму 4,6 млн грн (зокрема за результатами контрольних обмірів – 

134,1 млн грн); 

звірку з правоохоронними органами щодо реагування на передані 36 матеріалів 

аудитів, з яких передано вперше – 25. Станом на 31.12.2019 за матеріалами аудитів 

зареєстровано 149 кримінальних проваджень або вони долучені до матеріалів 

існуючих кримінальних проваджень, з них за матеріалами аудитів, закінченими у 

2019 році, – 39 кримінальних проваджень. 
 

Реалізація заходів з детінізації доходів населення 

У 2019 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 2019 році на засіданнях районних комісій заслухано 1521 керівника суб’єктів 

господарювання – юридичних осіб щодо легалізації виплати заробітної плати, з яких 

забезпечили підвищення рівня заробітної плати найманим працівникам 

1473 підприємства, за рахунок чого рівень надходжень податку на доходи фізичних 

осіб зріс на майже 10,3 млн грн. 

Підрозділами Головного управління Державної податкової служби у м. Києві у 

2019 році: 

проведено 1199 перевірок, під час здійснення яких у 506 суб’єктів 

господарювання встановлено порушення чинного законодавства у сфері оплати праці, 

додатково нараховано понад 109,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 

33,3 млн грн єдиного соціального внеску та понад 8,8 млн грн військового збору; 

залучено до оподаткування 8 тис. найманих осіб, неоформлених належним 

чином працедавцями; 
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проведено індивідуальну роз’яснювальну роботу з керівниками 28 025 суб’єктів 

господарювання щодо відповідальності за невиплату заробітної плати, за 

результатами якої 27026 підприємств (96,4%) підвищили заробітну плату. До 

бюджету додатково надійшло понад 105,5 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 13166 об'єктів, з них комунальної власності – 12012 об’єктів. За 

цими показниками м. Київ посідав, відповідно, перше та друге місце серед інших 

регіонів України. 

У 2019 році Регіональним відділенням Фонду державного майна України по 

м. Києву приватизовано 6 об’єктів малої приватизації державної власності, з яких: 4 – 

окреме майно, 1 – єдиний майновий комплекс, 1 – об’єкт незавершеного будівництва. 

На виконання Програми приватизації комунального майна територіальної 

громади міста (рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487) 

Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) у 2019 році проведено приватизацію 

15 об'єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста 

Києва (зокрема шляхом викупу – 4 об’єкти, продажу на аукціоні – 11 об’єктів) на 

загальну суму 68,5 млн грн, що на 46% або на 80,5 млн грн менше ніж у 2018 році. 

 

1.3. Енергетика та енергозбереження 

Київською міською владою у 2019 році продовжувалася робота з підвищення 

енергоефективності та енергозбереження міського господарства у 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 2019 році: 

проведено конкурсний відбір виконавців для проведення робіт з модернізації 

обладнання індивідуальних теплових пунктів (далі – ІТП) в закладах бюджетної 

сфери міста Києва. Роботи з модернізації 66 ІТП виконано у повному обсязі; 

укладено 45 ЕСКО-договорів у бюджетній сфері м. Києва сумарною вартістю 

70 млн грн, за результатами виконання яких передбачено: 

- скорочення рівня споживання теплової енергії на 40994 Гкал; 

- скорочення рівня витрат на оплату теплової енергії на 74,7 млн грн; 

- загальну заплановану економію бюджетних коштів у сумі 4,9 млн грн; 

- щорічну економію грошових коштів для бюджету м. Києва у сумі 

689 тис. грн на рік; 

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 проєктів з енергоефективності для 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних 
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кооперативів (далі – ОСББ та ЖБК)). Переможцями конкурсу у 2019 році стало 168 

ОСББ/ЖБК за такими напрямами: 

 реконструкція (встановлення) індивідуального теплового пункту – 30; 

 встановлення будинкових приладі обліку – 3; 

 модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж – 21; 

 заміна освітлювальних приладів у місцях загального користування – 10; 

 заміна вікон на енергозберігаючі у місцях загального користування – 15; 

 заміна дверей у місцях загального користування – 32; 

 утеплення фасадів – 48;  

 теплоізоляція та капітальний ремонт дахів та підвальних перекриттів – 5; 

 системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та 

відповідного обладнання і матеріалів до неї – 4; 

Профінансовано з бюджету міста Києва роботи на 134 об’єктах переможців 

конкурсу 2019 року на загальну суму 148,5 млн грн (інвестиції співвласників – 49 млн 

грн). Роботи на зазначених об’єктах виконано на суму 113,8 млн грн (за оперативною 

інформацією); 

- міська стимулююча програма здешевлення «теплих» кредитів»: 

відшкодування з бюджету м. Києва (на відшкодування частини кредитів, отриманих 

ОСББ та ЖБК ) отримали 101 ОСББ/ЖБК м. Києва на загальну суму понад 

22 млн грн: 

 облаштування індивідуальних теплових пунктів, зокрема регуляторів 

теплового потоку за погодними умовами та відповідного обладнання і 

матеріалів до них – 10; 

 проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем 

опалення та систем гарячого водопостачання – 16; 

 теплонасосні системи для водяної системи опалення та/або гарячого 

водопостачання та відповідного обладнання і матеріалів до неї – 5; 

 системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та 

відповідного обладнання і матеріалів до неї – 4; 

 модернізація систем освітлення місць загального користування (зокрема 

електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (окрім ламп 

розжарювання), патронів до них) – 21; 

 облаштування 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 – 10; 

 встановлення багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної 

енергії (лічильників активної електричної енергії), які використовуються 

для потреб багатоквартирного будинку, та відповідного обладнання і 

матеріалів до них – 16; 

 проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, 

підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів – 4; 

 встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом 

(крім однокамерних) для місць загального користування (під'їздів, 



26 

 

                                                                                                                                                               . 

підвалів, технічних приміщень, горищ тощо) та відповідного обладнання і 

матеріалів до них – 9; 

 заміна дверей для місць загального користування (під'їздів), підвалів, 

технічних приміщень, горищ та відповідного обладнання і матеріалів до 

них – 6; 

створено Київську мережу енергоефективних компетенцій (КМЕК) спільно з 

містом-побратимом Києва Мюнхеном, що налічує більше 30 учасників, які успішно 

консультують будинкові громади з питань енергоефективності та допомагають 

розробляти проєкти для участі в міській програмі 70/30; 

продовжувалася успішна співпраця за проєктом «Німецько-Українські 

енергоефективні будинки» за підтримки Федерального міністерства економіки та 

енергетики Німеччини (координація - Німецьке Енергетичне агентство (DENA)), яке 

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. Зокрема, взято участь у конференції «Енергоефективні квартали» у рамках 

східно-азійського партнерства (м. Берлін, квітень 2019 року); 

проведено XV Міжнародний конгрес «Інституційні та технічні аспекти 

реформування житлово-комунального господарства – 2019» (Міжнародний 

виставковий центр); 

розпочато співпрацю із Проєктом ЄС/ПРООН «Об'єднання співвласників 

будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» «HOUSES» (далі – 

Проєкт). Зокрема: 

- у вересні 2019 року виконавчим органом Київської міської ради (Київською 

міською державною адміністрацією) разом із Проєктом організовано та проведено 

«Міжрегіональний форум Енергоефективних Громад. Створення ОСББ – перший 

крок до енергоефективності», який став майданчиком для обміну досвідом між 

представниками регіонів з питань створення ефективного власника житла, діяльності 

ОСББ, впровадження заходів енергоефективності та енергоощадності у 

багатоквартирному житловому секторі; 

- за підтримки консультантів Проєкту на базі районних в місті Києві 

державних адміністрацій проводилися навчання для співвласників багатоквартирних 

будинків, представників ОСББ щодо питань управління багатоквартирним будинком; 

юридичного, бухгалтерського та податкового супроводу діяльності ОСББ тощо; 

продовжено співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією 

(NEFCO), яка фінансує енергоефективні проєкти у країнах Центральної та Східної 

Європи. У 2019 році розпочато впровадження проєкту із енергоефективності, який 

буде включати понад 400 об’єктів столиці, вартість яких становитиме 7,25 млн євро, у 

тому числі кредит від NEFCO, грант і співфінансування з бюджету м. Києва. Кошти 

проєкту будуть використані на ремонт та модернізацію обладнання індивідуальних 

теплових пунктів комунальних закладів освіти. Метою проєкту є економія тепло-

енергоносіїв та коштів бюджету м. Києва, передбачених на їх оплату; скорочення 

викидів СО2 та інших викидів, нормалізація мікроклімату в приміщеннях закладів 

бюджетної сфери комунальної власності м. Києва і створення комфортних умов для 

роботи та навчання 186,0 тис. дітей, учнів та працівників закладів тощо. 

Також, у 2019 році здійснювалася реалізація Плану дій сталого енергетичного 
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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 

2019 році: 

налагодження системи енергомоніторингу та енергоменеджменту у столичних 

бюджетних установах та громадських закладах; 

підвищення екологічної безпеки комунальних підприємств електро- та 

теплогенерації. 

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 

вебсторінках 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 і 

зустрічей з населенням, представниками ОСББ та ЖБК на базі районних в м. Києві 

державних адміністрацій, на яких доводилася інформація про напрацьовані механізми 

співфінансування енергоефективних заходів у житловому секторі міста Києва. 
 

У 2019 році: 

затверджено Міську цільову програму модернізації зовнішнього освітлення 

міста Києва на 2018-2022 роки (рішення Київської міської ради від 05 березня 

2019 року № 183/6839); 

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 

141 об’єкті – замінено 17960 од. ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні. 

Таким чином, загальна кількість світлодіодних світильників у зовнішньому освітленні 

міста зросла до 29535 од. та становила майже 22% загальної кількості світильників. 

На сьогодні, внаслідок впровадження світлодіодних світильників, підприємство 

зменшило приєднану потужність на 6% від встановленої потужності, споживання 

електроенергії зменшилося на 3586 тис. кВт*год., за рахунок чого зменшено потребу 

у бюджетних коштах на 8,5 млн грн. 
 

1.4. Інвестиційна діяльність 

Станом на 01.10.2019 обсяг унесених в економіку міста Києва прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу) з початку інвестування становив 

18374,6 млн дол. США (52,9% загальнодержавного обсягу). Темп зростання обсягу 

прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) становив 105,7% до обсягів на 

початок 2019 року. 

Збільшення обсягів іноземного акціонерного капіталу в економіку столиці у 

січні–вересні 2019 року відбулося, зокрема, за рахунок курсової різниці. 
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Таблиця 11  

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)  

в економіці м. Києва у 2017-2019 роках 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 

на 01 

жовтня 

2017 року 

на 01 

жовтня 

2018 року 

на 01 

жовтня 

2019 року
7
 

Прямі іноземні інвестиції 

(акціонерний капітал) 

млн дол. 

США 
23265,1 16540,3 18374,6 

Темп росту (зниження) обсягу 

прямих іноземних з інвестицій 

(акціонерного капіталу) 

% до 

початку 

року 

103,7 101,2 105,7 

Обсяги прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) у 

розрахунку на одну особу населення 

дол. 

США 8092,6 5725,6 6333,1 

 

Станом на 01.10.2019 обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного 

капіталу) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку 

інвестування становив 6333,1 дол. США. 

За 9 місяців 2019 року в економіку міста Києва надійшло 1124,8 млн дол. США 

акціонерного капіталу нерезидентів, що становило 67,4% загальнодержавного обсягу 

(1668,3 млн дол. США). 

Інвестиції спрямовувалися у вже розвинені сфери економічної діяльності. 

Станом на 01.10.2019 найвагомішу частку (22,5%) 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 (22,4%), підприємства, що здійснюють операції з 

нерухомим майном (15,4%), сфери інформації та телекомунікацій (11,9%), 

професійної, наукової та технічної діяльності (10,6%), тощо. 
 

Основними причинами, що негативно впливають на стан залучення прямих 

іноземних інвестицій, є: 

валютні ризики; 

недосконалість механізмів захисту права власності; 

відсутність успішного досвіду реалізації інвестиційних проєктів у сфері 

державно-приватного партнерства (зокрема концесії, енергозбереження). 
 

Аналізуючи наявні статистичні дані щодо капітальних інвестицій за три останні 

роки, слід відмити позитивну тенденцію щодо нарощення обсягів капітальних 

інвестицій. 

За наявними даними офіційної статистики у січні–вересні 2019 року освоєно 

126581 млн грн капітальних інвестицій (33,4% загальнодержавного обсягу), що на 
                                                 
7 Дані про прямі інвестиції на 01.01-01.10.2019 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які на 

відміну від попередніх років, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ 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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11,3% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року 

(в Україні – 112,4%). 

Таблиця 12 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  

(млн грн) 

 Січень-

вересень 

2017 року 

Січень-

вересень 

2018 року 

Січень-

вересень 

2019 року 

Капітальні інвестиції, всього 76710 116401 126581 

зокрема за рахунок:    

коштів державного бюджету 2514 3570 4954 

коштів місцевих бюджетів 3077 3883 4765 

власних коштів підприємств та 

організацій 

60251 90640 97821 

кредитів банків та інших позик 5012 11204 11147 

коштів іноземних інвесторів 334 354 1056 

коштів населення на будівництво житла 3911 4166 4590 

інших джерел фінансування 1611 2584 2248 
 

Найбільшу суму капітальних вкладень становили власні кошти підприємств та 

організацій, частка яких у загальному обсязі капітальних інвестицій у січні-вересні 

2019 році становила 77,3%. Таким чином, на придбання або виготовлення власними 

силами для власного використання матеріальних і нематеріальних активів 

підприємства та організації вкладають, в першу чергу, власні кошти.  

Необхідно відмітити такі позитивні зміни, як збільшення частки капітальних 

інвестицій за рахунок коштів державного бюджету, частка яких за 9 місяців 2019 року 

становила 3,9% загального обсягу (у січні-вересні 2018 року - 3,1%), та збільшення 

частки капітальних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету (3,8% загального 

обсягу проти 3,3%). 

Також, позитивними змінами в структурі капітальних вкладень є значне 

зростання інвестицій за рахунок коштів іноземних інвесторів: якщо у січні-вересні 

2017 році кошти іноземних інвесторів становили 0,4% загального обсягу капітальних 

інвестицій, то у січні-вересні 2019 році вже 0,8%, що майже в 3 рази або на 702 млн 

грн більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Це ще раз підтверджує 

висновки про те, що інвестиційне середовище в місті Києві стало більш сприятливе 

для іноземних інвесторів. Водночас, зменшилася частка капітальних інвестицій за 

рахунок кредитів банків та інших позик (8,8% у січні-вересні 2019 року проти 9,6% у 

січні-вересні 2018 року), тобто банківська сфера все ще не створює умов для 

можливостей кредитування інвестиційних проєктів. 

Обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу у січні–вересні 

2019 року становив 43628,1 грн, що на 3334,8 грн більше відповідного показника 

2018 року (40293,3 грн). 
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Таблиця 13  

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності  

(млн грн) 

Показник 

Січень-

вересень 

2017 року 

Січень-

вересень 

2018 року 

Січень-

вересень 

2019 року 

Капітальні інвестиції, всього 76709 116401 126581 

зокрема за видами:    

Сільське, лісове та рибне господарство 719 1122 977 

Промисловість 21270 35147 45511 

Будівництво 8189 7428 9025 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 

7895 12209 13650 

Транспорт, складське господарство, поштова 

та кур’єрська діяльність 

10705 16837 15540 

Тимчасове розміщення й організація 

харчування 

526 676 1198 

Інформація та телекомунікація 9898 19128 12050 

Фінансова та страхова діяльність 4513 5992 5771 

Операції з нерухомим майном 3998 6941 8057 

Професійна, наукова та технічна діяльність 2624 3151 4709 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

3062 2475 3245 

Державне управління й оборона; обов’язкове 

соціальне страхування 

1338 2556 3366 

Освіта  547 449 445 

Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 

774 1021 1396 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 558 1119 1479 

Надання інших видів послуг 93 150 162 
 

Протягом трьох останніх років відмічається поступове нарощення обсягів 

капітальних інвестицій майже за всіма видами економічної діяльності. 

У січні-вересні 2019 року найбільшу частку (36% усіх капітальних інвестицій) 

освоєно промисловими підприємствами. Значний обсяг інвестицій використано також 

підприємствами сфери транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської 

діяльності (12,3%), інформації та телекомунікацій (9,5%), будівництва та операцій з 

нерухомим майном (7,1 % та 6,4% відповідно), фінансової та страхової діяльності 

(4,5%). 

Збільшення обсягів капітальних інвестицій у січні-вересні 2019 року порівняно з 

аналогічним періодом 2018 року забезпечено підприємствами майже всіх видів 

економічної діяльності, - на 10,3 млрд грн та 1,6 млрд грн забезпечено 

підприємствами у сферах промисловості та будівництва, відповідно. 
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Основну частку капітальних інвестицій (93,6% загального обсягу) освоєно у 

матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 47,6% усіх інвестицій, у машини, 

обладнання та інвентар – 27,3%, транспортні засоби – 13,4% тощо. У нематеріальні 

активи вкладено 6,4% загального обсягу капітальних інвестицій. 
 

З урахуванням рекомендацій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 20.09.2018 № 3903-06/40927 щодо 

запровадження єдиних підходів у роботі з інвесторами, стандартів залучення та 

супроводу інвесторів на місцевому та регіональному рівні забезпечено виготовлення 

буклетів «Інвестиційний паспорт міста Києва» українською та англійською мовами. 

Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської 

ради (київської міської державної адміністрації) забезпечується функціонування 

інвестиційного вебпорталу міста Києва InvestInKyiv (www.investinkyiv.gov.ua), 

головним завданням якого є інформування та надання доступу вітчизняним та 

закордонним інвесторам до актуальної інформації щодо інвестиційної діяльності 

міста Києва та інвестиційних проєктів міста. 

На зазначеному вебпорталі розміщується та постійно оновлюється детальна 

інформація (українською та англійською мовами) щодо інвестиційних проєктів міста 

Києва (із зазначенням орієнтовних техніко-економічних показників, підготовки 

проєктів (готується до конкурсу/конкурс оголошено), зазначенням сфер реалізації 

проєктів, їх візуалізацією), публікуються оголошення про інвестиційні конкурси, 

новини у сфері інвестиційної діяльності, розміщуються проєкти столичних 

підприємств, які потребують інвестицій, інформація, зокрема мультимедійна 

презентація, проморолик щодо інвестиційної привабливості та економічного 

потенціалу міста Києва, передбачений зворотній зв'язок з інвесторами.  
 

Місто Київ не є суб’єктом транскордонного співробітництва. 
 

У 2019 році Київською міською владою спільно з міжнародними донорськими 

організаціями продовжено реалізацію проєктів міжнародної технічної допомоги за 

такими сферами: 

житлово-комунальне господарство: 

- в рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією 

(NEFCO) щодо залучення кредитного фінансування на реалізацію проєктів з 

підвищення енергоефективності м. Києва комунальним підприємством «Група 

впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних будівлях м. Києва» 

(Київської міської державної адміністрації) продовжувалася робота за проєктом 

«Термосанація у бюджетних установах м. Києва»/«Укладання енергосервісних 

контрактів щодо впровадження заходів з енергозбереження у бюджетних установах 

м. Києва» (кошторисна вартість: 1500000 дол. США); 

охорона здоров’я: 

- у рамках співпраці між Київською міською державною адміністрацією та 

Урядом США через Міністерство оборони США/Командуванням збройних сил США 

в Європі/Інженерно-будівельне командування ВМС США продовжено реалізацію 

проєкту «Модернізація реабілітаційного центру для забезпечення вільного доступу 

людей із обмеженими можливостями, поліпшення умов для відвідувачів та 

http://www.investinkyiv.gov.ua/
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підвищення енергоефективності будівлі» на базі Київської міської дитячої клінічної 

лікарні № 1 (реєстраційний номер проєкту № 33191-18-Р-0217, кошторисна вартість: 

79000 дол. США). 
 

Місто Київ співпрацює з багатьма міжнародними фінансовими організаціями: 

Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Європейським банком реконструкції та 

розвитку (ЄБРР), Світовим банком (World Bank) та іншими міжнародними 

організаціями та іноземними банками. 

З ЄІБ реалізуються три проєкти: 

«Міський громадський транспорт України» - залучення кредитних коштів від 

ЄІБ на оновлення громадського транспорту. Бенефіціар проєкту – комунальне 

підприємство «Київпастранс» (у лютому 2019 року підписано 3 угоди про передачу 

коштів позики та ведеться підготовка до проведення відповідних тендерів). 

Підпроєкти: (оновлення трамвайного парку; оновлення автобусного парку; придбання 

кабін фунікулеру та обладнання до них); 

«Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» - залучення 

кредитних коштів від ЄІБ для капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення 

міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні 

світильники». Бенефіціар проєкту – комунальне підприємство «Київміськсвітло»;  

«Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України» (також за участі 

ЄБРР) - залучення кредитних коштів від ЄІБ та ЄБРР на реалізацію заходів з 

підвищення безпеки дорожнього руху в місті Києві. Бенефіціари проєкту – 

комунальна корпорація «Київавтодор» та комунальне підприємство «Центр 

організації дорожнього руху». 
 

У рамках співпраці з ЄБРР у 2019 році підписано Меморандум про порозуміння 

між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією) та ЄБРР щодо програми ЄБРР «Зелені міста» (Green cities). Ціллю 

меморандуму є співпраця в частині підготовки Плану дій «Зелене місто» (Green City 

Action Plan) та реалізації проєктів розвитку транспортної інфраструктури та 

модернізації системи централізованого теплопостачання м. Києва.  

У рамках цієї програми м. Київ реалізує наступні проєкти: «Модернізація 

міського транспорту м. Києва II» та «Модернізація системи централізованого 

теплопостачання м. Києва». У травні 2019 року підписано відповідні угоди про 

підготовку кредитного фінансування.  

Проєкт «Модернізація міського транспорту м. Києва II» - залучення кредитних 

коштів на оновлення рухомого складу комунального підприємства «Київський 

метрополітен» (закупівля вагонів метро); комунального підприємства «Київпастранс» 

(закупівля трамваїв та комплексна реконструкція трамвайної лінії та зупинки 

«Контрактова площа» в межах Контрактової площі); комунальної корпорації 

«Київавтодор» (капітальний ремонт автопроїздів мосту Метро). 

Проєкт «Модернізація системи централізованого теплопостачання м. Києва» - 

залучення кредитних коштів ЄБРР для модернізації критично важливих для системи 

теплопостачання міста інвестиційних проєктів (проєктом передбачається: 

модернізація ТЕЦ-6 впровадження газотурбінних установок, модернізація ТЕЦ-5 

впровадження теплоутилізатора, впровадження системи SCADA, закриття 
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неефективних котелень, реконструкція та перепідключення споживачів на інші 

джерела теплопостачання). Бенефіціар проєкту - комунальне підприємство 

«Київтеплоенерго». 

Крім того, в рамках співпраці з ЄБРР реалізуються два проєкти з оновлення 

рухомого складу (відбувається погашення позик за укладеними в попередні роки 

кредитними угодами на закупівлю рухомого складу). 
 

У рамках співпраці з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (входить 

до Групи Світового Банку) Київ розглядає можливості підготовки інвестиційного 

проєкту, спрямованого на поліпшення міської мобільності в місті, під назвою «Проєкт 

з Київської міської мобільності» щодо можливості створення системи швидкісного 

масового транспорту (MRT) для громадських перевезень (MRT – фізично виділена 

лінія для руху громадського транспорту зі станціями) та подовження лінії 

Борщагівського швидкісного трамваю до станції метро Палац Спорту і реконструкції 

Вокзальної площі. Даний проєкт складається з наступних компонентів: подовження 

лінії Борщагівського швидкісного трамваю до станції метро Палац Спорту; 

реконструкція Вокзальної площі; проєктні роботи та інша підготовка у рамках 

розробки системи масових швидкісних перевезень на Троєщині; заходи з 

вдосконалення рівня підготовки місто планувальних рішень у м. Києві.  
 

З метою підвищення рівня інвестиційної привабливості, активізації 

інвестиційної діяльності та успішної реалізації інвестиційних проєктів, 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 2019 році у сфері 

залучення інвестицій: 

продовжено роботу з інвесторами за принципом «єдиного вікна», що забезпечує: 

- налагодження процесу безпосередньої роботи інвестора з проєктним 

менеджером, що закріплюється за кожним окремим проєктом, та сприяє інвестору у 

вирішенні усіх бюрократичних питань;  

- виключення можливості безпосереднього впливу посадових осіб на роботу 

проєктних менеджерів та корупційного тиску на інвестора; 

укладено 14 інвестиційних договорів на загальну суму інвестицій понад 

155,5 млн грн щодо реалізації проєктів 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 
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умов укладених інвестиційних договорів) –  понад 5,3 млн грн (без ПДВ); 

підписано 40 додаткових угод (з них 1 угода про припинення 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 проєкту 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 проєктів 

та збільшення надходжень до міського бюджету; 

- підвищення ділової активності у сфері інвестування у напрямку залучення 

приватних інвестицій до реалізації інвестиційних/міських перспективних проєктів. 

При повторному розгляді на пленарному засіданні Київської міської ради проєкт 

рішення прийнято не було (не набрав необхідної кількості голосів), у зв’язку з цим 

розпочато процедуру повторного погодження в установленому порядку проєкту 

рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про проведення 

інвестиційних конкурсів у місті Києві», зокрема забезпечено оприлюднення проєкту 

рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про проведення 

інвестиційних конкурсів у місті Києві» на Єдиному вебпорталі територіальної 

громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua); 

представлено інвестиційний потенціал міста Києва міжнародній спільноті на 

таких заходах: 

- на Міжнародній виставці нерухомості МІРІМ-2019 (12.03-15.03.2019, 

м. Канни, Французька Республіка) організовано окремий стенд Києва з презентацією 

міських проєктів, інформацією щодо можливостей інвестування в місто Київ та 

перспективи його розвитку. У рамках МІРІМ було організовано ряд заходів, зокрема 

інвестиційну конференцію «Kyiv as an Investment Gateway to Ukraine», для 

представників міжнародних фінансових організацій, зокрема ЄЕК ООН, проведено 

презентацію інвестиційних проєктів за стратегічними секторами міського розвитку; 

- у рамках спільного засідання Міжнародного Трейд-клубу (31.01.2019, 

КТПП, м. Київ) проведено презентацію інвестиційного потенціалу м. Києва; 

- під час Глобального інфраструктурного саміту інвесторів (18.03-19.03.2019, 

м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина) презентовано інвестиційні можливості 

Києва; 

- під час візиту керівництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) до м. Женева (Швейцарська 

Конфедерація) проведено переговори з представниками ЄЕК ООН з питань співпраці 
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з київською міською владою, зокрема щодо державно-приватного партнерства 

(07.04-09.04.2019, м. Женева (Швейцарська Конфедерація)); 

- під час участі у ІІ засіданні українсько-турецької робочої групи з питань 

державно-приватного партнерства представлено Ініціативи державно-приватного 

партнерства міста Києва з підвищення безпеки дорожнього руху та вдосконалення 

паркувального простору (23.05.2019, м. Анкара, Турецька Республіка); 

- у рамках зустрічі Київського міського голови В. Кличка з представниками 

посольства Австрійської Республіки та представниками бізнесу (05.09.2019, м. Київ) 

презентовано інвестиційні проєкти столиці; 

- під час візиту керівництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) до м. Лондон (Сполучене Королівство 

Великої Британії та Північної Ірландії) взято участь у конференції London Fast Track 

Cities та презентовано інвестиційний потенціал м. Києва (09.09-11.09.2019, м. Лондон 

(Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії)). 

- у рамках робочої зустрічі з представниками місії Світового банку для 

впровадження проєкту «Посилення використання державно-приватного партнерства 

для покращення управління державними капітальними інвестиціями» представлені 

міські проєкти за стратегічними секторами міського розвитку (24.10.2019); 

- під час участі в Українсько-Грецькому бізнес-форумі презентовано 

інвестиційні проєкти м. Києва (24.11-28.11.2019, мм. Афіни та Патри (Грецька 

Республіка)); 

17 вересня 2019 року в культурно-мистецькому та музейному комплексі 

«Мистецький Арсенал» відбувся Інвестиційний форум міста Києва, присвячений 

створенню Київської агломерації. У рамках Інвестиційного форуму відбулися чотири 

панельні дискусії: «Глобальні тренди. Українські реалії. Візія Київської агломерації», 

«Креативна економіка – нове дихання Київської агломерації», «Сервісні та 

інфраструктурні рішення розвитку мегаполісу майбутнього», «Культурні, музичні та 

спортивні події як каталізатор урбаністичного туризму»; 

забезпечено виробництво інформаційно-презентаційних матеріалів щодо 

інвестиційного та зовнішньоекономічного потенціалів м. Києва (папки, ручки, 

флешки тощо); 

виготовлено інформаційні буклети «Інвестиційний паспорт міста Києва» 

(українською та англійською мовами) щодо інвестиційного та 

зовнішньоекономічного потенціалу м. Києва з метою представлення та 

розповсюдження на міжнародних та вітчизняних заходах, зустрічах з іноземними 

представниками тощо;   

створено проморолик «Kyiv Agglomeration: Creative Destination» для 

представлення інвестиційного потенціалу міста Києва (ролик презентовано на 

Інвестиційному форумі міста Києва); 

продовжувалася робота із забезпечення функціонування онлайн-платформи для 

публічного доступу до інформації про інвестиційні проєкти та стадії їх реалізації на 

базі вебсайту м. Києва InvestInKyiv тощо. 
 

Забезпечено просування інвестиційного іміджу міста Києва шляхом підготовки 

інформації та участі у міжнародних інвестиційних рейтингах.  
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За результатами конкурсу видання Foreign Direct Investment Magazine (видання 

Financial Times) Київ увійшов до топ-10 найуспішніших міст світу за рентабельністю 

бюджетних інвестицій (Return on budget investment), а також отримав відзнаку за 

зниження бюрократії в конкурсі «fDi Strategy Awards». 

Покращено позиції міста Києва в інвестиційних рейтингах:  

«Innovation Cities™ Index 2019: Global. 2ThinkNow» - 347 місце в рейтингу з 

500 міст світу (+52 у 2019 році); 

«Cities in Motion Index IESE» - 111 місце в рейтингу з 174 міст світу (+2 у 

2019 році);   

у 2019 році Київ увійшов до топ-10 міст світу (4-місце) за міським плануванням 

рейтингу «Cities in Motion Index IESE».  

Для подальшого просування інвестиційного іміджу міста Києва на розгляд 

укладачів міжнародних інвестиційних рейтингів направлено заявки для розгляду 

можливості включення Києва до переліку міст, які оцінюються з точки зору 

інвестиційної привабливості: 

Global Startup Ecosystem Report (Startup Genome); 

Cities of Opportunity (PwC); 

The Deloitte City Mobility Index; 

Global Cities Investment Monitor (KPMG); 

WSP Global Cities Index; 

Global Power City Index (Institute for Urban Strategies).  
 

З метою залучення широкого кола інвесторів, зокрема  іноземних, до реалізації 

міських перспективних проєктів виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією) створено та забезпечено 

функціонування вебпорталу 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 проєктів міста. 

На зазначеному вебпорталі розміщується та постійно оновлюється детальна 

інформація (українською та англійською мовами) щодо інвестиційних проєктів міста 

Києва (із зазначенням орієнтовних техніко-економічних показників, підготовки 

проєктів (готується до конкурсу/конкурс оголошено), зазначенням сфер реалізації 

проєктів, їх візуалізацією), публікуються оголошення про інвестиційні конкурси, 

новини у сфері інвестиційної діяльності, розміщуються проєкти столичних 

підприємств, які потребують інвестицій, зазначається інформація щодо інвестиційної 

привабливості та економічного потенціалу міста Києва.  

На сьогодні на вебпорталі м. Києва InvestInKyiv розміщено інформацію щодо 

84 інвестиційних проєктів, зокрема проєктів у сферах нерухомості, освіти, медицини, 

спорту та відпочинку, енергетики, транспорту та зв’язку, утилізації відходів, 

соціальній сфері.  

Крім того, на вебпорталі 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 онлайн-заявки). 
 

http://www.investinkyiv.gov.ua/


37 

 

                                                                                                                                                               . 

У числі пріоритетних заходів, що вживаються міською владою для економічного 

та інвестиційного розвитку Києва, є розвиток державно-приватного партнерства для 

реалізації масштабних довготривалих проєктів. 

У 2019 році здійснювалися підготовчі заходи щодо реалізації проєктів з 

використанням механізму державно-приватного партнерства: 

«Впровадження системи багатоярусних автоматичних паркінгів у місті Києві» 

(опрацьовувалася ініціатива ТОВ «СЕКЮРІТІ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ» про 

здійснення державно-приватного партнерства для реалізації проєкту «Впровадження 

системи багатоярусних автоматичних паркінгів у місті Києві», а також визначення 

шляху його реалізації – капітальне будівництво або встановлення відповідних 

конструкцій); 

«Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві» (Київським міським 

головою В. Кличком підписано позитивний висновок про доцільність реалізації 

проєкту; на розгляд Київської міської ради планується винесення проєкту рішення 

Київської міської ради «Про здійснення державно-приватного партнерства для 

реалізації проєкту «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 2019 році проведено 189 міжнародних заходів (зустрічей, нарад, 

семінарів, прийомів тощо) та забезпечено здійснення 110 відряджень. Зокрема: 

забезпечено участь за кордоном Київського міського голови В. Кличка у 

Всесвітньому економічному форумі (м. Давос-Клостерс (Швейцарська 

Конфедерація), у Мюнхенській конференції з безпеки (м. Мюнхен (Федеративна 

Республіка Німеччина), у Міжнародному виставковому форумі муніципальної 

модернізації «MUNI EXPO 2019»; 

забезпечено участь представників структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у: 

- Глобальному інфраструктурному саміті інвесторів у м. Берлін 

(Федеративна Республіка Німеччина), 17.03-19.03.2019; 

- туристичних виставках: «International Mediterranean Tourism Market (IMTM) 

2019» у м. Тель-Авів (Держава Ізраїль), 11.02-14.02.2019, «ITB 2019» у м. Берлін 

(Федеративна Республіка Німеччина), 06.03-10.03.2019, «ITB ASIA 2019» у 

м. Сінгапур (Республіка Сінгапур), 14.10-20.10.2019, «World Travel Market London 

2019» у м. Лондон (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), 

03.11-06.11.2019;  
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- презентації туристичного потенціалу України на Міжнародному ярмарку 

туризму у м. Белград (Республіка Сербія), 21.02-23.02.19;  

- міжнародних заходах для вивчення досвіду:  

 у сфері житлово-комунального господарства: м. Гамбург (Федеративна 

Республіка Німеччина), 07.02-09.02.2019; м. Тель-Авів (Держава Ізраїль), 

24.02-28.02.2019; м. Берлін (Федеративна Республіка Німеччина), 

08.04-10.04.2019; м. Лондон (Сполучене Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії), 15.04-20.04.2019; м. Будапешт (Угорщина), 

20.05-24.05.2019; м. Барселона (Королівство Іспанія), 14.06-16.06.2019; 

м. Копенгаген (Королівство Данія), 08.09-11.09.2019; м. Берлін 

(Федеративна Республіка Німеччина), 06.10-08.10.2019; м. Мінськ 

(Республіка Білорусь), 08.10-10.10.2019; мм. Познань, Краків і Стальова 

Воля (Республіка Польща), 01.12-04.12.2019; 

 у сфері створення комфортної велосипедної інфраструктури - 

м. Копенгаген (Королівство Данія), 07.04-09.04.2019;  

 у галузі охорони здоров’я - м. Буенос-Айрес (Аргентинська Республіка), 

м. Богота (Республіка Колумбія), 22.02-03.03.2019; 

 у сфері трансплантації кісткового мозку - м. Бангкок (Королівство 

Таїланд), 20.04-05.04.2019; 

 у сферах соціального забезпечення та зв’язків з громадськістю - м. Відень 

(Австрійська Республіка), 17.03-20.03.2019; 

 у сфері адміністративного забезпечення діяльності міської адміністрації - 

м. Вільнюс і м. Каунас (Литовська Республіка), 11.03-14.03.2019, та у 

сфері державної реєстрації - м. Лондон (Сполучене Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії), 17.11-20.11.2019; 

 у сфері забезпечення загального рівня правопорядку і безпеки - м. Тель-

Авів (Держава Ізраїль), 01.07-05.07.2019; 

- навчальному турі «Розумне місто і міський транспорт» у м. Тайпей 

(Тайвань), 10.11-16.11.2019; 

- навчальному англомовному курсі «Захист навколишнього середовища та 

сталий розвиток» у м. Сінгапур (Республіка Сінгапур), 04.05-12.05.2019; 

- роботі зі збереження столичних пам’яток під охороною ЮНЕСКО, зокрема, 

участь у черговій сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та у 43 сесії 

Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у м. Баку (Азербайджанська Республіка) 

02.07-06.07.2019; вивчені досвіду зі створення закладів консервації предметів 

археології, проведенні переговорів про подальшу співпрацю з відповідними 

структурними підрозділами мерії м. Познань (Республіка Польща), 25.02-28.02.2019; 

забезпечено організацію заходів, пов’язаних з передачею та встановленням 

пам’ятника Анні Київській у м. Джакарта (Республіка Індонезія), 18.06-24.06.2019, у 

м. Арлон (Королівство Бельгія), м. Люксембург (Велике Герцогство Люксембург), 

25.09-28.09.2019, у м. Краків (Республіка Польща), 17.11-20.11.2019, та меморіальної 

дошки на честь видатного українського композитора Миколи Лисенка у м. Лейпциг 

(Федеративна Республіка Німеччина), 14.06-17.06.2019; 

проведено Дні Києва у Братиславі (Словацька Республіка), 10.0313.09.2019; 

представлено м. Київ на фестивалі міст-побратимів «eat!Brussels» у м. Брюссель 
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(Королівство Бельгія), 04.09-09.09.2019; 

забезпечено організацію візитів іноземних делегацій з міст-партнерів для участі 

у святкуванні Дня Києва-2019, 24.05-26.05.2019; 

забезпечено участь: 

- міжнародних ділових кіл, дипломатичного корпусу та іноземних делегацій 

на чолі з мером міста Краків та заступником мера міста Будапешт у Інвестиційному 

форумі міста Києва (17.09.2019); 

- міжнародних експертів у Міжнародному Форумі «Майбутнє Києва» з 

презентацією Генерального плану міста Києва, 16.12.2019; 

проведено у м. Києві конференцію «Протидія міст Fast-track cities щодо ВІЛ та 

туберкульозу в Східній Європі та Центральній Азії», 05.10-07.10.2019; 

здійснено заходи щодо організації доставки в Україну пожежно-рятувальної 

техніки від мерії м. Мюнхен; 

підписано Меморандуми: з компанією «InterKultur» щодо проведення «Битви 

хорів» у м. Києві; у рамках Програми «Зелені міста»; з компанією «Веолія» (Veolia 

Energie) у сфері збору та переробки твердих побутових відходів; між Києвом та 

«СЮЕЗ Інтернешнл САС» та спільну заяву Президента міста Берн та Київського 

міського голови тощо. 
 

З метою створення позитивного іміджу м. Києва як туристичної столиці 

європейського рівня  та популяризації туристичного потенціалу м. Києва, як однієї з 

найбільш привабливих та популярних туристичних дестинацій країни, робота 

київської міської влади в 2019 році була направлена на промоцію та просування 

туристичного бренду Києва в країні та за кордоном, зокрема: 

проводилися різноманітні туристично-привабливі події відповідно до 

Щорічного єдиного календаря культурно-масових подій міста Києва (розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 14 липня 2017 року № 842). Так, 23 грудня 2019 року організовано 

та проведено щорічний широкомасштабний захід - вручення спеціальної премії 

Kyiv Tourism Awards з метою відзначення кращих представників туристичної сфери 

м. Києва; 

забезпечувалася робота комунального підприємства «Київський міський 

туристично-інформаційний центр» щодо розвитку діяльності відділів кіно комісії та 

ділового туризму (MICE). Зокрема, на базі комунального підприємства створено та 

презентовано «Kyiv Convention Office» з розвитку ділового туризму у рамках 

конференції «Екватор. Майбутнє VS Минуле»; 

розроблено спільно з відділом кіно комісії маршрут за локаціями зйомок серіалу 

«Чорнобиль» виробництва НВО;  

забезпечено вступ до міжнародних організацій «ICCA» і «European Cities 

Marketing» та сплачені відповідні членські внески; 

проводилася робота щодо підвищення якості та подальшого розвитку 

екскурсійної діяльності в місті Києві: 

- проведено навчальний семінар-тренінг Level Up vol.3: «Покращення якості 

екскурсійних послуг та ефективна взаємодія між гравцями ринку екскурсійних послуг 
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м. Києва» з підвищення кваліфікації гідів та екскурсоводів Києва та Київського 

регіону (20.12-23.12.2019, «Президент Готель»); 

- створено робочу групу з оперативного вирішення проблемних питань 

функціонування на території міста Києва підприємств готельного господарства типу 

«хостел». Здійснювалися регулярні рейди по проблемних хостелах (усього оглянуто 

113 об’єктів у всіх 10 районах міста); 

забезпечено роботу гарячої телефонної лінії і служби юридичної та 

інформаційної допомоги, створених у 2017 році (надійшло понад 1000 звернень). На 

даний момент робота гарячої телефонної лінії переформатована та працює в 

тестовому режимі через використання телефону гарячої лінії «15-51» для туристів;  

забезпечено функціонування двох туристично-інформаційних центрів в 

міжнародних аеропортах «Київ ім. І. Сікорського» та «Бориспіль» (велася робота зі 

створення нового туристично-інформаційного центру, розташування якого 

заплановано в центральній частині міста); 

у рамках реконструкції парку «Володимирська гірка» створено туристичну 

навігацію біля пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та аркою 

Дружби народів, на Алеї художників та в парку Володимирська гірка (встановлено 

4 нових пілони, 4 нових стовпи з вказівниками напряму руху та розміщено вказівники 

на 4 існуючих стовпах за рахунок інвестиційних коштів); 

оновлено 123 об'єкти туристичної навігації (вказівники, пілони), створено 

14 нових та оновлено 20 функціонуючих зупинок туристично-екскурсійного 

транспорту; 

проводилася робота щодо розвитку різних видів туризму в місті Києві, зокрема 

велосипедного (заплановано створення туристичної навігації велосипедним 

маршрутом через Труханів острів до парку «Муромець»); гастрономічного (у рамках 

проведення фам-трипів Києвом забезпечено популяризацію української та інших 

світових кухонь для подальшого просування даного виду туризму серед іноземних 

відвідувачів столиці); весільного виду туризму, а саме запуск сервісного проєкту 

«Одруження за 24 години»;  медичного туризму; ділового туризму тощо; 

забезпечено розміщення мобільного додатку «Kyiv City Guide» у віртуальних 

магазинах додатків PlayMarket та AppStore для його подальшого завантаження та 

використання (у додаток інтегровано 16 екскурсій). За останніми даними з моменту 

створення цього додатку здійснено більше 20 тисяч завантажень його на персональні 

пристрої; 

забезпечено рекламу туристичних можливостей м. Києва в інтернет ресурсах 

авіакомпанії Ryanair (21.06-29.07.2019); 

проведено рекламну кампанію туристичних можливостей м. Києва у 

міжнародних аеропортах України (аеропорти мм. Київ (Бориспіль, Термінал F), 

Харків, Львів, Одеса та в аероекспресі Київ – Бориспіль – Київ; 

проведено робочі зустрічі та наради з суб’єктами туристичних послуг, 

асоціаціями, спілками туристичної та екскурсійної сфер, іншими громадськими 

об’єднаннями щодо створення дієвого механізму координації та контролю за якістю 

надання екскурсійних та інших туристичних послуг в місті Києві, за результатами 

яких підписано відповідні Меморандуми про співпрацю з: 
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- громадською організацією «Всеукраїнська асоціація гідів» та громадською 

організацією «Ліга екскурсоводів м. Києва» (20.12-23.12.2019 проведено семінар-

тренінг «Level UP!» для екскурсоводів та гідів-перекладачів, які здійснюють свою 

діяльність на території міста Києва та Київського регіону); 

- ТОВ «Музей «Становлення української нації», громадською спілкою 

«Національна туристична організація України», Асоціацією Чорнобильських 

туроператорів, з якими проводиться робота в напрямку розвитку різних видів туризму 

та реалізації соціальних проєктів; 

- Асоціацією медичного туризму України (розроблено «дорожню карту» з 

реалізації проєкту, взято участь у конференції з медичного туризму «МТЕC. Kyiv» 

щодо промоції можливостей м. Києва у напрямку медичного туризму); 

- Національним природним парком «Голосіївський», ТОВ «Інтертоп 

Україна» та громадською організацією «Туристичне товариство» Карпатські стежки» 

щодо створення сучасного туристичного продукту та підвищення якості туристичних 

послуг. У межах співпраці презентовано першу в Києві екостежку у Національному 

природному парку «Голосіївський»; 

- компанією INTERKULTUR Mangement GmbH про проведення Міжнародних 

Хорових Змагань (International Choir Competition) у серпні 2020 року; 
організовано ряд рекламно-інформаційних прес-турів для представників 

туристичної галузі та засобів масової інформації до міста Києва; 

здійснювалося просування та подальше наповнення текстовим і графічним 

контентом (англійською, українською, російською мовами) туристичного порталу 

міста Києва (visitkyiv.travel). Забезпечено створення та розміщення на інтернет 

ресурсах нових промоційних відеофільмів для презентації туристичних можливостей 

м. Києва у форматі однохвилинних та п’ятнидцятисекундних (Instagram stories) 

промороликів із закадровим дубляжем та титрами українською і англійською мовами 

тощо.  

За результатами проведених іміджевих заходів місто Київ зберігає стійку 

позитивну динаміку щодо туристичних потоків: 

- відвідало м. Київ за 9 місяців 2019 року на 26,6% більше туристів ніж за 

аналогічний період 2018 року (1550,3 тис. осіб проти 1224,3 тис. осіб) (за даними 

Держприкордонслужби України). Найбільше іноземних туристів приїжджають до 

м. Києва з Білорусі, Ізраїлю, США, Німеччини, Туреччини, Великобританії, Польщі, 

Литви, Франції, Італії, Азербайджану, Китаю, Грузії, Нідерландів, Казахстану (73,2% 

загального потоку іноземців, які відвідали Київ). Помітне зростання іноземних 

туристів за 9 місяців 2019 року спостерігається з Індії, Канади та Швеції, негативна 

динаміка щодо кількості туристів з Азербайджану та Нідерландів; 

- надійшло туристичного збору до бюджету міста Києва станом на 31.12.2019 

на 30,6 млн більше ніж у 2018 році (63,6 млн грн проти 33 млн грн). 

 

1.5. Вирішення проблем паливно-енергетичного комплексу та житлово-

комунального господарства м. Києва, зокрема стан оплати послуг населенням, 

благоустрою, екології 

Житлове господарство 
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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 

2017-2019 роки наведена у таблиці 14. 

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. 

Таблиця 14 

Інформація щодо кількості створених об’єднань співвласників  

багатоквартирних будинків та будинків, оснащених побудинковими  

засобами обліку теплової енергії 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 
2017  2018  2019 

Зареєстровано об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків в поточному році 
од. 134 126 122 

Загальна кількість об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 
од. 1218 1344 1466 

від загальної кількості багатоквартирних 

житлових будинків 
% 10,4 11,6 12,6 

від загальної площі житлового фонду 

багатоквартирних житлових будинків 
% 15,3 16,1 16,1 

Кількість будинків, оснащених побудинковими 

приладами обліку теплової енергії 
од. 10039 10461 10551 

від загальної кількості будинків м. Києва, що 

мають технічну можливість на встановлення 

вузлів обліку теплової енергії 
% 96,0 97,24 

КП 
«Київтеп-

лоенерго» 
88,13 

ТОВ 
«Євро-

Реконст-

рукція» 

94,46 
 

З метою надання якісного сервісу населенню у 2019 році: 

продовжувався подальший розвиток територіальних підрозділів Центру 

комунального сервісу, зокрема відповідно до рішення Київської міської ради 

від 19 квітня 2018 року № 512/4576 «Про організацію ресурсних центрів створення та 

функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на базі 

комунального концерну «Центр комунального сервісу» організовано ресурсні центри 

за принципом «єдиного вікна» з питань реєстрації та функціонування об’єднань 
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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 проєктів з енергоефективності для 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних 

кооперативів (далі – ОСББ та ЖБК) переможцями конкурсу у 2019 році стало 

168 ОСББ/ЖБК, з яких 134 проєкти профінансовані з бюджету м. Києва на загальну 

суму 148,5 млн грн (інвестиції співвласників – 49 млн грн). Роботи виконані на суму 

113,8 млн грн (за операційними за даними); 

- міська стимулююча програма здешевлення «теплих» кредитів»: 

відшкодування з бюджету м. Києва (на відшкодування частини кредитів, отриманих 

ОСББ та ЖБК ) отримали 101 ОСББ/ЖБК м. Києва на загальну суму понад 

22 млн грн; 

проводився масштабний ремонт житлового фонду:  

- виконувалися роботи з реконструкції та модернізації ліфтового 

господарства у житловому фонді міста Києва, введено в експлуатацію 312 ліфтів; 

- ремонтувалися покрівлі, сходові клітини, інженерні та електричні мережі, 

утеплялися фасади, мінялися вікна тощо. 
 

У 2019 році проводився моніторинг дотримання встановлених нормативів щодо 

якості комунальних послуг шляхом проведення контрольних заходів, виїзних 

перевірок, інспектувань, зокрема проведено: 

281 виїзну перевірку щодо забезпечення мешканців міста Києва послугою з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій; 

246 перевірок щодо виявлення та усунення порушень у сфері надання послуг з 

централізованого опалення та гарячого водопостачання; 

обстеження міжквартальних проїздів та прибудинкових територій 164 житлових 

будинків всіх районів міста Києва на предмет очищення їх від снігу; 

перевірки наявності оголошень з повідомленням про причини відсутнього 

гарячого водопостачання на під’їздах 222 житлових будинків; 

перевірки 301 житлового будинку щодо якості підготовки житлових будинків до 

осінньо-зимового періоду 2019/2020 років; 

контрольні заходи щодо перевірки стану наповнення внутрішньобудинкових 

мереж теплопостачання підготовленою водою (виявлено 341 житловиий будинок, в 

яких внутрішньобудинкові мережі централізованого опалення не заповнені 

спеціально підготовленою мережною водою).  

Комунальними підприємствами «Керуючими компаніями з обслуговування 

житлового фонду районів міста Києва» проведено перерахунки споживачам за 

ненадані послуги або надані не в повному обсязі послуги на загальну суму 

40224,1 тис. грн. (за період січень – листопад 2019 року). 

 

За наявними даними офіційної статистики у січні–листопаді 2019 року рівень 

оплати населенням житлово-комунальних послуг становив 94,4% (в Україні – 96%). 
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Таблиця 15 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг  

по м. Києву за видами послуг
8
 

(у % з початку року) 

Показник 

Січень–

листопад  

2018 року 

Січень–

листопад  

2019 року 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг 94,8 94,4 

за видами послуг:   

постачання природного газу  95,1 113,3
9 

централізоване опалення та постачання гарячої води  100,9
9
 91,9

 

централізоване постачання холодної води та 

водовідведення 

95,7 91,8 

утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій 

96,0
9
 97,0 

вивезення побутових відходів 88,1 92,5 

 

Станом на 30.11.2019 заборгованість населення з оплати житлово-комунальних 

послуг за видами послуг становила: 

постачання природного газу – 308,6 млн грн (станом на 01.01.2019 – 

327,1 млн грн); 

централізоване опалення та постачання гарячої води – 4612 млн грн (станом на 

01.01.2019 – 3946 млн грн); 

централізоване постачання холодної води та водовідведення – 791 млн грн 

(станом на 01.01.2019 – 635,8 млн грн); 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 934,3 млн грн 

(станом на 01.01.2019 – 808,3 млн грн); 

вивезення побутових відходів – 1,3 млн грн (станом на 01.01.2019 – 

1,13 млн грн). 

У січні–листопаді 2019 року з метою підвищення рівня оплати населенням 

житлово-комунальних послуг: 

укладено 1674 угоди про реструктуризацію заборгованості за житлово-

комунальні послуги на загальну суму майже 17,6 млн грн; 

вручено 432,4 тис. попереджень про необхідність погашення боргу по поштовим 

скриням квартиронаймачів, борг яких становить більше 1000 грн; 

подано до суду 300 позовних заяв на стягнення боргу у судовому порядку на 

суму майже 4 млн грн. 

 

Використання землі, природних ресурсів, охорона навколишнього природного 

середовища 

У 2019 році: 

надходження екологічного податку до бюджету міста Києва становили майже 

                                                 
8
 За даними Державної служби статистики України. 

9
 За рахунок погашення боргу попередніх періодів 
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39,8 млн грн, видатки з бюджету міста Києва на природоохоронні заходи становили 

43,8 млн грн; 

співвідношення фактичних та можливих видатків бюджету міста Києва на 

екологічні заходи на 1 мешканця становило 0,9% (в 2018 році – 0,8%);  

обсяг коштів, освоєних з бюджету міста Києва на впровадження 

природоохоронних заходів у розрахунку на 1 мешканця, становив 16,66 грн. 
 

Тверді побутові відходи 

У місті Києві частка охоплення населення послугами з вивезення твердих 

побутових відходів (ТПВ) становить 100%. За прогнозованими даними, у 2019 році 

зібрано, перевезено та утилізовано 7300 тис. м
3
 побутових відходів, зокрема на 

1 мешканця столиці – 2,4 м
3
. Переробка/сортування відходів у відсотках до 

накопичення – 23,7%.  

З метою поліпшення стану благоустрою в м. Києві у 2019 році ліквідовано 

16 місць несанкціонованого накопичення твердих побутових відходів. 

Відходи, утворені мешканцями міста Києва, вивозяться для захоронення та 

утилізацію 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); 

сміттєспалювальний завод «Енергія» комунального підприємства 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (вул. Колекторна, 44);  

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. З метою здійснення на належному рівні 

послуг з вивезення твердих побутових відходів комунальне підприємство 

«Київкомунсервіс» співпрацює з підприємствами сфери поводження з відходами 

(компаніями-перевізниками побутових відходів: ПрАТ «Київспецтранс», ДП «Фірма 

Альтфатер-Київ», ТОВ «Селтік», ТОВ «Фірма «Володар-Роз», ТОВ «Крамар-

Рісайклінг» та ТОВ «Спецкомунтехніка»). 

У місті Києві впроваджена двоконтейнерна технологічна схема роздільного 

збору побутових відходів, яка передбачає розділення усіх побутових відходів на стадії 

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. 

З метою налагодження своєчасного та в повному обсязі вивезення побутових 

відходів в місті Києві КП «Київкомунсервіс» проведено інвентаризацію контейнерних 

майданчиків стосовно відповідності фактичної кількості контейнерів діючим 
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дислокаціям і перевірку їх технічного стану та,  спільно з підприємствами сфери 

поводження з відходами, розпочато реалізацію пілотного проєкту щодо розвитку 

системи роздільного збору побутових відходів у місті Києві. 

Початковим етапом реалізації цього пілотного проєкту є розміщення у 

центральній частині міста контейнерів типу «Колокол» (зеленого кольору) для 

збирання скла та контейнерів-сіток (жовтого кольору) для пластику. У 2019 році 

встановлено 400 контейнерів-сіток для пластику та 20 контейнерів для скла типу 

«Колокол». 

Наразі у місті Києві працюють сортувальні лінії підприємств: 

ТОВ «Володар-Роз» вул. Зрошувальна, 15, сортувальна лінія КВВС 25000 ПС 

потужністю 25 тис. т/рік; 

ТОВ «Селтік» вул. Алма-Атинська, 8 мобільна сортувальна лінія ППВМЗСТБО-

П-1 потужністю 22 тис. т/рік; 

ДП «Фірма Альтфатер Київ» вул. Бакуніна, 3, сортувальна лінія на 12 місць та 

прес МР40 потужністю 20 тис. т/рік; 

ТОВ «Крамар Рісайклінг» вул. Миру, 21 транспортувальна стрічка з елементами 

сортування потужністю 4 тис. т/рік. 

Крім того, у м. Києві працює єдиний в Україні завод з термічного знешкодження 

(утилізації) відходів – сміттєспалювальний завод «Енергія» комунального 

підприємства «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», який надає можливість більш безпечно з 

екологічної точки зору утилізувати тверді побутові відходи. Так, у 2019 році термічно 

знешкоджено (утилізовано) 205,4 тис. тон відходів, що становило близько 20% 

твердих побутових відходів м. Києва.  

У 2019 році продовжено роботи з реконструкції та технічного переоснащення 

полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської 

області (далі - ТПВ № 5), а саме: з укріплення дамби; монтажу підпірної стінки; із 

засипки озера з фільтрату на другій карті. 

Виконано роботи:  

з прокладання дренажної системи;  

укріплення дамби ділянки № 2;  

утеплення приміщення очисних споруд;  

влаштування підпірної стінки;  

прокладання електролінії ПЛ 10кВт; 

з монтажу та наладці двох модулів для очищення фільтрату «ROCHEM», 

потужністю 200 м
3
 на добу кожен. 

У результаті реконструкції та технічного переоснащення полігону ТВП № 5 

загальна потужність системи очищення стічних вод «ROCHEM» збільшилася на 

400 м
3
 на добу та становить 750 м3 на добу. 

У рамках співпраці міста Києва та Київської області 09 грудня 2019 року між 

виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією) та Київською обласною державною адміністрацію підписано 

Меморандум про співпрацю у вирішенні проблем поводження з побутовими 

відходами. 
 

Водопостачання та водовідведення 
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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. 

Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання» оснащення вузлами обліку покладається на операторів зовнішніх 

інженерних мереж, яким у місті Києві є комунальне підприємство 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».  

Станом на грудень 2019 року до зовнішніх інженерних мереж міста Києва 

приєднано 10551 житловий будинок. Рівень оснащення житлових будинків 

приладами комерційного обліку становить 88,82%.  
 

Оздоровлення довкілля і поліпшення екологічного стану столиці  

З метою подальшого оздоровлення довкілля і поліпшення екологічного стану 

столиці у 2019 році:  

прийнято рішення Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року № 13/7586 

«Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що 

фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного 

середовища у 2019-2020 роках»;  

виконувалися заходи передбачені Комплексною міською цільовою програмою 

екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки, затвердженою рішенням 

Київської міської ради від 18 грудня 2018  року № 469/6520;  

видано 561 дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами;  

зареєстровано 974 декларації про утворення відходів;  

розглянуто 656 звітів з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами;  

погоджено 26 заяв про наміри у складі розділу «Оцінка впливів на навколишнє 

середовище», 12 проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки;  

розглянуто 40 заяв про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

детального плану території та 6 звітів про стратегічну екологічну оцінку;  

видано 26 висновків з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності;  

погоджено 1504 актів обстеження зелених насаджень. 
 

Розвиток зелених зон 

На території міста Києва розташовується 97 об’єктів природо-заповідного фонду 

загальнодержавного та місцевого значення на загальній площі 14,8 тис. га. 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 площі міста Києва у 2019 році становила 17,7%, що на 

3,23 відс. пункти більше ніж у 2018 році. 

У 2019 році: 
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до переліку територій та об’єктів природо-заповідного фонду місцевого 

значення, зважаючи на їх природну цінність, включено 7 нових об’єктів:  

- ландшафтний заказник місцевого значення «Осокорківські луки» (рішення 

Київської міської ради від 11 квітня 2019 року № 522/7178); 

- ландшафтний заказник місцевого значення «Труханів острів» (рішення 

Київської міської ради від 16 травня 2019 року № 910/7566); 

- ландшафтний заказник місцевого значення «Озеро Тягле» (рішення 

Київської міської ради від 12 листопада 2019 року № 40/7613); 

- ландшафтний заказник місцевого значення «Бабин Яр» (рішення Київської 

міської ради від 14 листопада 2019 року № 236/7809); 

- пам’ятка природи місцевого значення «Реп’яхів яр» (рішення Київської 

міської ради від 14 листопада 2019 року № 237/7810); 

- пам’ятка природи місцевого значення «Три дуби» (рішення Київської міської 

ради від 14 листопада 2019 року № 238/781); 

- пам’ятка природи місцевого значення «Київська тополя» (рішення Київської 

міської ради від 14 листопада 2019 року № 239/7812); 

надано статус парків та скверів 31 об’єкту;  

реконструйовано, капітально відремонтовано та облаштовано 105 парків і 

скверів, зокрема:  

- продовжувалися роботи з:  

 будівництва парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між 

просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у 

Деснянському районі;  

 реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському 

районі; 

 реконструкції та благоустрою парку «Оболонь» в урочищі «Наталка» в 

Оболонському районі;  

- виконувалися роботи з капітального ремонту: 

 скверу «Верстатобудівного» та скверу ім. Гонти у Шевченківському 

районі;  

 скверу на вул. І. Миколайчука, 3-3-А у Дніпровському районі;  

 скверу по вул. Північній вздовж буд. № 2-В-46 в Оболонському районі;  

 парку «Совки» у Святошинському районі;  

 оновлення Куренівського парку в Подільському районі;  

- здійснювався капітальний ремонт та благоустрій:  

 парку «Сирецький» у Шевченківському районі; 

 парку «Перемога» у Дніпровському;  

- тривала розчистка та благоустрій озера у парку «Відрадний» у 

Солом'янському районі;  

комунальними підприємствами з утримання зелених насаджень м. Києва 

висаджено 13405 дерев, 122298 кущів та 8448,28 тис. квітів. 
 

Благоустрій  

У 2019 році значна увага приділялася облаштуванню пляжів та зон відпочинку 

біля води:  
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підготовлено до літнього сезону 2019 року 14 пляжів та 18 зон відпочинку біля 

води;  

6 муніципальних пляжів міста («Дитячий», «Золотий», «Пуща-Водиця», 

«Венеція», «Молодіжний» та «Веселка») отримали почесну екологічну відзнаку 

«Блакитний прапор»;  

у ІІ півріччі 2019 року подано пляж «Троєщина» до кандидатської стадії для 

отримання екологічної премії міжнародного значення «Блакитний прапор» у 

2020 році; 

функціонувало 6 облаштованих пляжів для маломобільних груп населення: 

«Пуща-Водиця», «Золотий», «Дитячий», «Веселка», «Венеція» та «Молодіжний»;  

облаштовано 25 рятувальних постів, на яких в межах пляжів чергували 

лайфгарди «Пляжного Патруля» (близько 150 осіб);  

завершено капітальний ремонт на 6 об’єктах:  

- громадського проєкту № 426 - віталізація набережної Дніпра між парками 

«Прибережний» (Берковщина) та «Вербовий гай»;  

- громадських вбиралень зони відпочинку «Центральна»;  

- елементів благоустрою зони відпочинку «Лісова» та розчистка озера 

«Лісове»;  

- елементів благоустрою зони відпочинку «Троєщина»;  

- елементів благоустрою зони відпочинку «Галерна»;  

- елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий»; 

забезпечено регулярну чистку піску в межах пляжів спецтехнікою (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 - 

адаптовані для маломобільних груп населення) та 6 модульних туалетів 

контейнерного типу (санітарні контейнери) тощо.  

Протягом літнього сезону 2019 року рятувальниками комунального 

підприємства «Плесо» врятовано 132 особи (зокрема 29 дітей) та здійснено 

51822 превентивні заходи. 
 

З метою посилення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання  

чисельності безпритульних тварин гуманними методами у 2019 році: 

взято на облік 1617 власницьких тварин; 

проведено 344 рейд-перевірки щодо дотримання правил утримання тварин, на 

підставі яких складено відповідні акти; 

виявлено 143 тварини, які не були зареєстровані; 

проведено стерилізацію, вакцинацію, кліпсування/таврування 

8073 безпритульним тваринам (1648 собакам та 6425 котам); 

надано ветеринарну допомогу та проведено операції 745 безпритульним 

тваринам; 

прилаштовано 1024 безпритульні тварини (448 собак та 576 котів) до нових 

власників; 
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проведено комплексну роботу з реєстрації опікунів безпритульних тварин, 

укладено 250 договорів про співпрацю та видано посвідчення опікуна. 

 

1.6. Соціальний захист та подолання бідності (зайнятість населення, 

заборгованість із заробітної плати та виплати пенсій, матеріальної допомоги) 

Ринок праці  

У 2019 році місто Київ займало провідні позиції у сфері зайнятості серед інших 

регіонів України. 

З метою забезпечення стабільної ситуації на столичному ринку праці 

здійснювалася реалізація завдань та заходів Програми зайнятості населення м. Києва 

на 2018–2020 роки (рішення Київської міської ради від 02 жовтня 2018 року 

№ 1549/5613). 

Показники ринку праці м. Києва наведено у таблиці 16. 

Таблиця 16 

Стан ринку праці у м. Києві  

(за методологією Міжнародної організації праці) 

(%) 

Показник 

Січень–

вересень 

2017 року 

Січень–

вересень 

2018 року 

Січень–

вересень 

2019 року 

Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років, 

до населення відповідної вікової групи 

62,0
 

62,7 63,2 

Рівень безробіття населення у віці 15–70 років, 

до економічно активного населення 

відповідної вікової групи 

6,7
 

6,0 5,7 

 

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 2019 року становив 5,7% до економічно активного населення 

відповідного віку (в середньому по Україні – 8,1%). Кількість безробітних осіб 

скоротилася на 14,6% до 83,1 тис. осіб порівняно з початком 2019 року. 

У сфері зайнятості населення у 2019 році приділялася увага стимулюванню 

роботодавців до створення нових робочих місць та збереження існуючих, зокрема 

шляхом надання роботодавцям компенсації єдиного соціального внеску, безробітним 

- допомоги по частковому безробіттю, організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру тощо. 

У 2019 році на обліку в службі зайнятості столиці перебувало майже 

27,8 тис. безробітних осіб, з яких 19,1 тис. осіб зареєстровано в звітному році. Станом 

на 01.01.2020 залишилося на обліку близько 8,8 тис. безробітних. 
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Таблиця 17 

Інформація щодо надання соціальних послуг  

незайнятим громадянам в службі зайнятості міста Києва 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 
2017 2018 2019 

Мали статус безробітного протягом 

звітного року, всього 

осіб 30984 28309 27752 

з них:     

жінки осіб 18146 16968 16705 

чоловіки осіб 12838 11341 11047 

зокрема:     

зареєстровано в поточному році осіб 19400 19097 19121 

Чисельність безробітних, 

працевлаштованих за допомогою 

служби зайнятості 

осіб 13494 12429 11311 

з них:     

жінки осіб 8145 7595 6991 

чоловіки осіб 5349 4834 4320 

Питома вага працевлаштованих від 

загальної кількості зареєстрованих 

безробітних 

% 43,6 43,9 40,8 

з них:     

жінки % 44,9 44,8 41,8 

чоловіки % 41,7 42,6 39,1 

зокрема:     

молодь до 35 років % 42,2 42,5 39,7 
 

За інформацією Київського міського центру зайнятості у 2019 році: 

проходили професійне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації за 

професіями, які користуються попитом на ринку праці, – понад 1,4 тис. безробітних 

осіб; 

взяло участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 

3 тис. безробітних осіб; 

проводилася робота, спрямована на розвиток підприємництва та самостійної 

зайнятості населення, у рамках якої 196 осіб отримала одноразову виплату допомоги 

по безробіттю для відкриття власної справи, 222 особи працевлаштовано на нові 

робочі місця шляхом компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску. 

Загальноміська база даних вакансій столиці станом на 01.01.2020 налічувала 

8,7 тис. вільних робочих місць (вакантних посад). 

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць 

(вакантних посад) на кінець 2019 року у м. Києві становило 10 осіб, що є найнижчим 

показником серед регіонів України.  
 

Динаміка створення робочих місць підприємствами та організаціями наведена у 

таблиці 18. 
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Таблиця 18 

Створення робочих місць  
 

Показник 
Одиниця 

виміру 

Січень–

вересень 

2017 року 

Січень–

вересень 

2018 року 

Січень–

вересень 

2019 року 

Кількість створених робочих 

місць
10

 

осіб 48832 58144 58246 

Кількість створених нових 

робочих місць
11

 

осіб 55008 78600 78335 

 

Протягом 3 останніх років спостерігається позитивна тенденція щодо 

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.  

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 2019 року середньомісячна 

заробітна плата штатних працівників у м. Києві зросла порівняно з січнем–

листопадом 2018 роком на 16,8% і становила 15498 грн (в Україні – 10340 грн). 

Інформацію про номінальну та реальну заробітну плату наведено в таблиці 19. 
 

Таблиця 19 

Інформація про номінальну та реальну заробітну плату 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 

Січень-

листопад 

2017 рік 

Січень-

листопад 

2018 рік 

Січень-

листопад 

2019 року 

Середньомісячна заробітна плата 

штатних працівників 

грн 10870 13270 15498 

Індекс реальної заробітної плати у % 

до відповідного періоду минулого 

року 

% 111,3 110,4 108,3 

 

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 

                                                 
10

 За даними Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві. 
11

 Відповідно до Методики моніторингу створення нових робочих місць, яка затверджена наказом Міністерства 

соціальної політики України від 23.09.2013 № 611. 
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у Київській області, Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві 

тощо. 

У 2019 році: 

проведено 83 засідання міжвідомчих робочих груп, на яких заслухано 

343 керівники підприємств, установ та організацій, що мають невиправдано низький 

рівень заробітної плати; за результатами яких 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 податкової служби України та 

Державної служби України з питань праці в порядку інформування та відповідного 

реагування; 

проведено Головним управлінням Державної податкової 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 28025 підприємств підвищили рівень заробітної плати 

27026 підприємств (96,4%); 

- 1199 перевірок, під час яких у 506 суб’єктів господарювання встановлено 

порушення чинного законодавства щодо виплати заробітної плати; 

- залучено до оподаткування 8027 неоформлених найманих працівників, які 

отримували заробітну плату в «конвертах»; 

проведено Головним управлінням Держпраці у Київській області 

835 інспекційних відвідувань, за результатами яких виявлено 763 працівники без 

укладання трудового договору та винесено штрафні санкції на суму 

понад 95,5 млн грн. 
 

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 01.12.2019 збільшився порівняно з початком 2019 року на 47,5% і становив 

понад 213,9 млн грн, з якого понад 165 млн грн або 77,1% припадало на державні 

підприємства; 9,9 млн грн (4,6%) – на 2 установи фінансової сфери (банки), які 

перебувають у стадії ліквідації. 

За наявними даними офіційної статистики, станом на 01.12.2019 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 
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подальшому, зокрема: 

проведено 99 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 273 керівники підприємств-

боржників із виплати заробітної плати, зі сплати єдиного соціального внеску та 

платежів до Пенсійного фонду України, зокрема 182 боржники із заробітної плати, 

яких попереджено про відповідальність за порушення законодавства про працю та 

про оплату праці; 

передано до контролюючих та правоохоронних органів інформацію щодо 

242 підприємств-боржників із виплати заробітної плати, зі сплати єдиного внеску та 

платежів до Пенсійного фонду України, зокрема із заробітної плати – 121, для вжиття 

відповідних заходів реагування, надано 690 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 189 підприємствах-боржниках щодо сприяння погашенню боргів та 

притягнення до відповідальності посадових осіб цих підприємств. 

Крім того, Головним управління Держпраці у Київській області у 2019 році 

проведено 112 інспекційних відвідувань підприємств-боржників із виплати заробітної 

плати, за результатами яких внесено 36 приписів, складено та передано до суду 

24 протоколи про адміністративне правопорушення відповідно до ч.1 ст.41 КУпАП та 

11 постанов відповідно до ст. 188-6 КУпАП (невиконання припису) з накладанням 

фінансових санкцій. 

Всього, завдяки вжитим міською владою заходам, у 2019 році підприємствами-

боржниками міста виплачено 165,4 млн грн заборгованої заробітної плати. 
 

Соціальний захист населення 

У 2019 році у м. Києві продовжувала діяти міська цільова програма «Турбота. 

Назустріч киянам» на 2019–2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради 

від 18 грудня 2018 року № 459/6510 (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 шляхом посилення адресності при її наданні та шляхом 

включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення 

їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-

побутового, 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 2019 році в рамках реалізації Програми: 

надано одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу окремим категоріям 

соціально незахищених верств населення міста, ветеранам війни до визначних дат та з 

нагоди святкування державних і релігійних свят на суму 372,9 млн грн, зокрема: 

- з відзначення Дня Соборності – 331,3 тис. особам; 
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- з відзначення Дня Героїв Небесної сотні – 33,8 тис. особам; 

- з відзначення Великодня – 316,9 тис. осіб; 

- з відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам’яті 

та примирення – 71,2 тис. осіб;  

- з роковин Чорнобильської катастрофи  – 47,4 тис. особам;  

- з відзначення Дня Незалежності України – 322,2 тис. осіб; 

- з відзначення праведників Бабиного Яру – 42 особам; 

- з відзначення Дня захисника України – 29,5 тис. осіб; 

- з відзначення Дня Святого Миколая – 26,7 тис. осіб; 

надано одноразову адресну матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам 

населення міста Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах (допомогу 

отримали 29,8 тис. осіб на суму 101,2 млн грн, що в 2,1 раза більше ніж у 2018 році); 

забезпечено осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, 

малозабезпечених громадян та жінок, які зазнали мастектомію, протезами, засобами 

пересування, реабілітації та складного протезування, засобами особистої гігієни, 

ортопедичним взуттям та ортезами на стопу на загальну суму 79,2 млн грн; 

забезпечено оздоровлення ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих 

(померлих) ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників 

Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи м. Києва на суму 28,7 млн грн (2 419 осіб); 

придбано 311 путівок для оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного 

із батьків або законного представника дітей з інвалідністю, інвалідність яких 

пов’язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими 

порушеннями, на суму 9,9 млн грн; 

забезпечено оздоровленням з курсом реабілітації 90 дітей-інвалідів – вихованців 

Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів на суму 2 млн грн; 

забезпечено компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян міським пасажирським транспортом на загальну суму 1 679,2 млн грн, що 

на 38,6% більше ніж у 2018 році; 

надано адресну матеріальну допомогу 11 студентам з інвалідністю, сиротам, 

позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з 

малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за 

їх вибором на суму 149,7 тис грн; 

забезпечено 258 осіб соціальними послугами, зокрема послугами соціальної 

адаптації дітей та осіб з інвалідністю, на суму 2,1 млн грн; 

забезпечено безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами 

малозабезпечених одиноких громадян, осіб з низьким рівнем доходів та інвалідів на 

суму 13,9 млн грн (у 2018 році – 12 млн грн); 

надано щомісячну матеріальну допомогу дітям-сиротам та окремим категоріям 

осіб з інвалідністю на суму 259,6 млн грн (20,7 тис. осіб);  

надана щомісячна матеріальна допомога 28 почесним громадянам міста Києва, 

які досягли пенсійного віку, на суму 24 млн грн. 

Крім того, у 2019 році велику увагу при реалізації Програми приділено киянам-

учасникам антитерористичної операції та киянам - учасникам операції об’єднаних сил 

(далі – АТО/ООС) та членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення 
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АТО/ООС, зокрема: 

надано щорічну матеріальну допомогу в розмірі 5 тис. грн (29,1 тис. осіб); 

надано щорічну матеріальну допомогу в розмірі 25 тис. грн, зокрема: 

- членам загиблих киян-учасників АТО – 391 особі; 

- членам сімей Героїв Небесної Сотні – 30 особам; 

надано щорічну матеріальну допомогу киянам - постраждалим учасникам 

Революції Гідності, які отримали легкі, середні, тяжкі ушкодження (283 особам); 

надано щомісячну адресну матеріальну допомогу дітям загиблих учасників 

АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні в розмірі 3 тис. грн (168 особам); 

придбано 1960 путівок для оздоровлення дітей киян - учасників АТО/ООС віком 

до 14 років, дітей-киян військовослужбовців військових частин, які дислокуються на 

території міста Києва віком до 14 років, дітей загиблих (померлих) киян - учасників 

АТО/ООС віком до 18 років (з супроводом) на суму 26,1 млн грн; 

надано матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей загиблих 

(померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО/ООС, членам сімей загиблих 

(померлих) бійців - добровольців АТО/ООС у м. Києві на виготовлення та 

встановлення надгробків та допомогу на поховання киян - учасників АТО/ООС у 

м. Києві: 

- на надгробки 32 особам (1,4 млн грн); 

- на поховання – 50 особам (250,2 тис. грн); 

надано матеріальну допомогу 481 киянину - учаснику АТО/ООС та членам сімей 

загиблих на покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг на суму 

4,4 млн грн; 

надано матеріальну допомогу киянам - уповноваженим членам сімей загиблих 

киян - учасників АТО/ООС за належні для одержання або одержані ними земельні 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд на суму 2,5 млн грн (3 особам); 

забезпечено комплексними проїзними квитками комунального підприємства 

«Київський метрополітен» для компенсації проїзду міським пасажирським 

транспортом військовослужбовців військових частин, які дислокуються на території 

міста Києва, для виконання покладених на них обов'язків (придбано 4983 проїзних 

квитки на суму 6,5 млн грн). 
 

У місті функціонує Київський міський територіальний центр соціального 

обслуговування та 10 районних територіальних центрів соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг). Станом на 01.01.2020 на обліку перебувало 

29667 отримувачів соціальних послуг, що на 3002 особи менше ніж у 2018 році. 
 

У інформаційно-телекомунікаційній системі «Картка киянина» за останніми 

звітними даними станом на 01.01.2020 зареєстровано понад 783 тис. осіб. 

Багатофункціональною електронною карткою «Муніципальна картка «Картка 

киянина» вже користуються понад 661,7 тис. осіб.  
 

На обліку в районних службах у справах дітей та сім’ї перебувало 2378 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них сімейними формами 

виховання забезпечено 2180 дітей, що становить 91,7% загальної чисельності дітей, 
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які перебувають на первинному обліку в місті Києві.  

На кінець 2019 року в місті Києві функціонували 32 прийомні сім’ї, до яких 

розміщено 42 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та 

26 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховувалися 199 дітей цієї категорії. 

Протягом звітного року створено 1 нову прийомну сім’ю, 2 нових дитячих будинки 

сімейного типу та 1 нову патронатну сім’ю. 

У жовтні 2019 року у столиці відкрито перший в Україні приватний заклад 

соціального захисту «Малий груповий будинок «Хеппі хоум». Засновником закладу є 

Міжнародний благодійний фонд «У колі друзів» у співпраці зі Службою у справах 

дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), в якому в умовах максимально наближених до сімейних проживає 

6 дітей, які до цього перебували в інституційному закладі, а саме у будинку дитини. 

У червні 2019 року відкрито Київський міський соціальний гуртожиток для 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 

30 ліжко-місць. 

За попередніми даними на сьогодні 353 дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування, а також особи з їх числа перебували на позачерговому 

квартирному обліку. На пільговий квартирний облік відділами обліку та розподілу 

житлової площі районних в місті Києві державних адміністрацій зараховано 40 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

У 2018 році відповідно до Програми економічного і соціального розвитку 

м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 

21 грудня 2017 року № 1042/4049 (зі змінами), Департаменту будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) виділено з бюджету м. Києва 76,8 млн грн на 

будівництво (придбання) житла для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. У межах виділених коштів 

придбано 87 квартир, які передано районним в місті Києві державним адміністраціям 

для подальшого розподілу в установленому законодавством порядку серед громадян 

зазначеної пільгової категорії. У порядку введення новобудов в експлуатацію особи, 

які перебувають на пільговому квартобліку, отримуватимуть ордери на ці квартири. 

Так, упродовж 2019 року Київський міський голова В. Кличко вручив сертифікати на 

отримання однокімнатних квартир 47 особам, які перебували на пільговому 

квартобліку. 

У 2019 році за рахунок коштів державної субвенції місцевим бюджетам 

виплачена грошова компенсація на придбання житла 18 особам з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували на пільговому 

квартобліку.  

На виконання Міської цільової програми «Діти. Сім’я. Столиця на 

2019-2021 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 

2018 року № 473/6524, у 2019 році організовано та проведено 4 загальноміські заходи, 

зокрема: 

з нагоди святкування Міжнародного дня сім’ї і Дня матері, в якому взяли участь 

сім'ї столиці, учнівська та студентська молодь, заклади професійно–технічної освіти 

міста Києва, просімейні громадські організації (понад 4000 учасників), та 
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120 багатодітних сімей отримали цінні подарунки. Під час проведення 

соціокультурного заходу 9 матерів та 1 батько багатодітних сімей столиці 

нагороджені подяками Київського міського голови «За активну громадську позицію 

та досягнення у вихованні дітей»; 

з нагоди святкування Українського дня родини, в якому взяли участь діти та 

батьки з багатодітних родин, матері та батьки, які самі виховують дітей (близько 

1700 учасників) та 125 багатодітних сімей столиці отримали цінні подарунки; 

з нагоди святкування Всенародного дня батька, в якому взяли участь сім'ї 

столиці, учнівська та студентська молодь, просімейні громадські організації (понад 

7000 учасників). 11 татусів столиці нагороджені подяками Київського міського 

голови «За активну участь у суспільному житті, збереження родинних стосунків та 

досягнення успіхів у вихованні дітей» та 125 сімей отримали цінні подарунки. 

до Новорічних та Різдвяних свят організовано міський захід (з отриманням 

солодкого подарунка) для дітей з багатодітних сімей, яким охоплено 1000 дітей з усіх 

районів столиці. 

Протягом літнього періоду 2019 року у позаміському дитячому закладі 

оздоровлення та відпочинку «Зміна» (Київська область, Бородянський район, 

с. Пилиповичі) відпочило 99 дітей на суму 1,1 млн грн, зокрема: 60 – дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах; 38 – дітей, які мають статус сироти або 

позбавлені батьківського піклування; 1 – дитина-переселень із зони проведення 

АТО/ООС.  
 

З 1 жовтня 2019 року в Україні діє новий механізм фінансування житлових 

субсидій та виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг, який врегульовано 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 «Деякі 

питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг 

у грошовій формі» та затверджено Порядок надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг у грошовій формі (із змінами). Також, у 2019 році схвалено ряд 

змін, що вносилися до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 

«Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива». Зазначені зміни суттєво спростили призначення 

житлових субсидій та надали можливість отримувати її в монетизованій формі. 

У 2019 році за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг звернулося 113577 домогосподарств, що в 3,9 раза менше ніж у 

2018 році (443293 домогосподарств) та в 3,5 раза менше ніж у 2017 році 

(395309 домогосподарств). 
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Таблиця 20 

Інформація щодо наданих житлових субсидій  

на оплату житлово-комунальних послуг у 2017-2019 роках
12

 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 
01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

Кількість домогосподарств, які 

звернулися за субсидіями  

од. 
395309 443293 113577 

Кількість домогосподарств, яким 

призначено субсидії 

од. 
392042 336163 110186 

Відсоток фактично наданих 

субсидій до кількості звернень за 

призначенням субсидій  

% 

99,2
 

75,8
 

97,0 

 

Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг 110,2 тис. домогосподарствам, що становило 97% загальної кількості 

домогосподарств, які звернулися за субсидіями.  

Міністерством соціальної політики України орієнтовний цільовий показник 

охоплення населення програмою житлові субсидії на 2019 рік не був доведений до 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

У 2019 році 31 господарству (91% із числа тих, які звернулися) призначено 

субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого 

та рідкого пічного побутового палива, що на 10 господарств менше ніж у 2018 році. 

Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у 

2019 році становила 104436,35 грн (тверде паливо – 94946,90 грн, скраплений газ – 

9489,45 грн). 

 

1.7. Стан справ у закладах науки, освіти, культури, охорони здоров'я, 

розвиток фізичної культури, спорту, робота з жінками, молоддю та 

неповнолітніми 

Освіта 

Для підвищення якості надання освітніх послуг у 2019 році реалізовувалася 

Комплексна міська цільова програма «Освіта Києва. 2019–2023 роки» (рішення 

Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 467/6518), в рамках якої 

проводилися заходи з розширення доступу громадян до якісної освіти в дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних 

закладах.  

 

 

 

 

                                                 
12

 За даними Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 
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Таблиця 21 

Основні показники у сфері освіти 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 
2017 2018 2019 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів І-

ІІІ ступенів з чисельністю до 100 учнів, у % до 

загальної кількості ЗОШ І-ІІІ ступенів 

% 3,0 0,5 0,5 

Охоплення дітей дошкільного віку віком від 

трьох до шести (семи років) дошкільними 

навчальними закладами 

% 72,0 73,6 84,5 

Чисельність дітей у дошкільних навчальних 

закладах у розрахунку на 100 місць 

осіб 122 120 120
13

 

 

Дошкільна освіта  

За даними Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) у системі дошкільної освіти міста 

Києва станом на 01.01.2020 обліковувалося 782 заклади різних типів і форм 

власності, з них: 531 – комунальний заклад дошкільної освіти; 14 – відомчих закладів 

дошкільної освіти; 71 – заклад дошкільної освіти приватної форми власності, 39 –

 комунальних навчально-виховних комплексів (шкіл-дитячих садів), 32 – приватні 

навчально-виховні комплекси (школи-дитячі садки), 13 – дошкільних підрозділів в 

закладах загальної середньої освіти різних типів і форм власності (4 – комунальні 

заклади загальної середньої освіти, в яких відкрито дошкільні підрозділи, 9 – 

приватної форми власності), 82 – непрацюючі навчальні заклади. 

Також у мережі закладів освіти обліковується 63 заклади альтернативної 

дошкільної освіти, створені суб’єктами господарювання. 

У 2019 році мережа дитячих навчальних закладів столиці розширена на 

2400 місць, зокрема шляхом: 

відновлення роботи закладу дошкільної освіти (далі - ЗДО) № 593 Оболонського 

району (205 місць); 

відновлення роботи 32 груп у 21 працюючому ЗДО на 600 місць (№ 159, № 145, 

№ 83, № 769, № 809, № 341, № 106, № 620, школа-дитячий садок «Пролісок», № 12, 

№ 202, № 745, № 521, № 680, № 700, навчально-виробничий комплекс «Струмочок», 

№ 607, № 263, № 701, № 469, навчально-реабілітаційний центр №17); 

введення в мережу навчальних закладів міста Києва 58 установ на 1595 місць, 

які у 2019 році отримали ліцензію на право здійснення освітньої діяльності у сфері 

«дошкільна освіта», 13 з яких - заклади альтернативної освіти (створені суб’єктами 

господарювання).  

У 2019 році проводилася комплексна термомодернізація дошкільних освітніх 

закладів: 

школи-дитячого садочка «Ластівка» - завершено будівельні роботи, розпочаті у 

2018 році, виконується оформлення та передача виконавчої документації; 

дошкільного навчального закладу «Монтессорі-сад» - завершено будівельні 
                                                 
13

 Оперативні дані за закладами комунальної власності Департаменту освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
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роботи, розпочаті у 2018 році.   

дошкільного навчального закладу № 693 – завершено будівельні роботи, 

розпочаті у 2016 році. Проведено коригування проєктно-кошторисної документрації 

та повторну експертизу відкоригованої проєктної документації.  
 

У 2019 році у ЗДО контингент вихованців: 

прийняті поза чергою 5394 дитини пільгових категорій, зокрема діти: 

- батьки яких мають статус тимчасово переміщених осіб - 793;  

- учасників АТО, військовослужбовців, військовослужбовців Національної 

гвардії - 1475;  

- брат/сестра яких вже утримується у дитсадку - 2241; 

- дітей працівників ЗДО - 508; 

- батьки яких мають статус постраждалих в аварії на ЧАЕС – 355; 

- з особливими освітніми потребами – 15; 

- батьків - представників дипломатичної служби – 7; 

протягом року зараховано понад 31178 дітей віком від 1 до 6 (7) років.  

Черга на зарахування у ЗДО становить 1984 дитини-киянина від 3 до 5 років. На 

кінець року в комунальних закладах дошкільної освіти налічується 3,9 тис. вільних 

місць. 

У 63 закладах дошкільної освіти працювали 120 груп інклюзивного навчання, в 

яких виховувалося 239 дітей (у 2018 році - 166 дітей) з особливими освітніми 

потребами. Мережа інклюзивних груп збільшилася на 21,7% у порівнянні з 

2018 роком. Асистентами вихователя забезпечені всі інклюзивні групи.  

У закладах дошкільної освіти загального типу виховувалося 674 дитини з 

інвалідністю різної нозології, які можуть потребувати інклюзивного навчання. У 

порівнянні з 2018 роком (476 дітей) показник збільшився у 1,4 раза.  

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 2019 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 листопада 

2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку»). У середньому норми харчування 

виконувалися на 99% (у 2018 році – 99,4%). Усього в дитячих садках пільгами в 

оплаті за харчування користувалися 18625 дітей, з них: 

- 3751 дитина учасників АТО (вартість харчування - 1 грн); 

- 9181 дитина з особливими освітніми потребами; 

- 5693 дитини із багатодітних родин отримали харчування 

за 50% батьківської плати. 

З 01.01.2019: 
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запроваджено реалізацію механізму здійснення видатків на дошкільну освіти у 

м. Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості з 

урахуванням громадян, що не зареєстровані в м. Києві, але мають право на отримання 

багатофункціональної картки «Муніципальна картка «Картка Киянина», який 

передбачає компенсацію батьками (іншою громадою) вартості утримання дитини, яка 

не є киянином, у комунальному закладі дошкільної освіти. Базовий норматив у 

2019 році визначений у розмірі 2490 грн в місяць; 

проводилася реєстрація дітей у Реєстрі територіальної громади міста Києва, 

підтвердження статусу «киянин» та отримання батьками «Муніципальної картки». 

За даними комунального підприємства «Головний інформаційно-

обчислювальний центр» станом на 01.09.2019 у місті Києві обліковувалися 96,5 тис. 

дітей, які зареєстровані в Реєстрі територіальної громади міста Києва.  

На кінець 2019 року до комунальних закладів дошкільної освіти зараховано: 

21,6 тис. дітей-киян; 

4,1 тис. дітей, батьки яких мають муніципальну «Картку Киянина». 

У рамках дошкільної освіти за підтримки Київської міської влади організовано 

та проведено різноманітні заходи, серед них:  

наради зі спеціалістами інклюзивно-ресурсних центрів за темами у 

нормативному та медичному забезпеченні виховного процесу (08.02.2019); 

освітній практикум «Крок на зустріч інклюзивній освіті» у закладі дошкільної 

освіти № 795 (04.03.2019, 14.03.2019, 22.03.2019); 

тренінг-сесії та семінари для керівників закладів дошкільної освіти зі стажем 

роботи до 3 років: «Нормативно-правові орієнтири для керівників закладів 

дошкільної освіти. Психофізіологічні особливості управління в закладі», «Заклад 

дошкільної освіти: кроки до автономії», «Рівний доступ до дошкільної освіти: 

система електронного запису дітей у ЗДО», «Організація харчування дітей у ЗДО: від 

планування до виконання. Контроль за організацією харчування дітей у ЗДО: 

практичні поради», «Автономний заклад дошкільної освіти, впровадження БФН», 

«Охорона праці та безпека життєдіяльності у ЗДО» та «Організація роботи з 

батьками: розгляд звернень та залучення до співпраці. Ведення документації» тощо; 

фестивалі дитячої творчості «Ми таланти твої, Україно» серед дітей старшого 

дошкільного віку (10.04.2019, 23.04.2019); 

всеукраїнську конференцію «Дитяча гра та іграшка у просторі культури» 

(17.04-18.04.2019);  

всеукраїнський науково-методичний семінар «Технології психолого-

педагогічного супроводу виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин 

учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб» (18.04.2019);  

форум-практикум для керівників, педагогів, практичних психологів, методистів 

закладів дошкільної освіти «Ukrainian Еducation Day»; 

тестування керівників закладів дошкільної освіти; 

виставку проєктів міського конкурсу «Новий дитячий садок очима дітей, батьків 

та педагогів» (04.09.2019); 

робочі зустрічі для спеціалістів районних управлінь освіти з питань дошкільної 

освіти, технічної підтримки та функціонування системи електронного запису та 

електронного табелю «СЕЗ ЗДО»; 



63 

 

                                                                                                                                                               . 

семінари та тренінги з питань впровадження ЛЕГО-техгологій у закладах 

дошкільної освіти; 

інформаційні зустрічі, засідання та тренінг для працівників закладів дошкільної 

освіти та спеціалістів районних управлінь освіти з питань впровадження системи 

аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок (НАССР) у 

закладах дошкільної освіти тощо. 
 

Загальна середня освіта 

За даними Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) у 2019/2020 навчальному році 

мережа загальноосвітніх навчальних закладів столиці складається з 540 закладів 

(2018/2019 навчальний рік - 506 закладів), з них:  

432 – комунальної форми власності (з них 2 підпорядковані Департаменту 

культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

100 – приватної форми власності; 

8 – закладів державної форми власності. 

Зростання мережі закладів загальної середньої освіти у 2019 році відбулося за 

рахунок створення нових закладів загальної середньої освіти приватної форми 

власності. У порівнянні з 2018/2019 навчальним роком кількість приватних шкіл 

збільшилася на 34 (на 52%). 

У 2019 році: 

відкрито після реконструкції оновлену СЗШ І-ІІІ ступенів № 42 на 

вул. Хорольській, 19. 

проводилася комплексна термомодернізація: 

- школи І-ІІІ ступенів № 190 – завершено будівельні роботи, розпочаті у 

2016 році. Проведено коригування проєктно-кошторисної документації та повторну 

експертизу відкоригованої проєктної документації; 

- школи І-ІІІ ступенів № 263 – завершено будівельні роботи, розпочаті у 

2017 році. Виконано пусконалагоджувальні роботи з вентиляції.  

У закладах загальної середньої освіти навчається понад 301 тис. учнів. При тому, 

що кількість учнів в Україні має тенденцію до зменшення, кількість учнів у закладах 

загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) м. Києва щорічно збільшується. Тільки у 

2019/2020 навчальному році контингент учнів 1-11 класіву порівнянні з минулим 

навчальним роком збільшився на 13,2 тис. учнів. 

Зростання кількості учнів обумовлено зростанням показника народжуваності за 

період 2007–2018 роки; міграційними процесами, зокрема збільшенням у київських 

школах дітей з Київської області, прибуттям до столиці учнів з Автономної 

Республіки Крим та східних регіонів України; інтенсивністю будівництва житлового 

сектору. Станом на 01.09.2019 у ЗЗСО міста Києва навчалися 8,1 тис. учнів, які 

прибули з Автономної республіки Крим та зі східних регіонів України.  

Заклади загальної середньої освіти відповідно до проєктної потужності 

заповнені нерівномірно. Середній показник наповнюваності ЗЗСО до проєктної 

потужності у Дарницькому районі є найвищим – 62% ЗЗСО району працюють з 

перевищенням проєктної потужності. Найменший показник наповнюваності ЗЗСО – у 
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Деснянському районі (61%).  

Середня наповнюваність класів у ЗЗСО міста Києва – 27,8 учнів. Цей показник є 

стабільним останні два роки. У Дарницькому районі середній показник 

наповнюваності становив 31 учень, що є вище чинних нормативів. Найменше 

наповнені класи в Шевченківському (25,6) та Печерському (25,8) районах.  

У 2019 році продовжувалася реформа освіти - перехід на 12-річну систему 

навчання та впровадження концепції «Нової української школи», зокрема: 

на впровадження концепції «Нової української школи» з бюджету міста Києва 

виділено 181,8 млн грн (у 2018 році - 156 млн грн); 

проводилися онлайн навчання для підготовки вчителів початкової школи до 

діяльності в умовах Нової української школи (https://www.ed-era.com/); 

обладнано понад 1,2 тис. кабінетів початкових класів, зокрема змінено 

внутрішній дизайн класів, упорядковано розвивальні й творчі зони, придбано засоби 

навчання, меблі-трансформери, зокрема сучасні одномісні парти з метою створення 

«Нового освітнього простору»; обладнано робочі місця вчителя, кабінети обладнано 

інтерактивними проєкторами та екранами для проєкції, багатофункціональними 

пристроями, дошками та фліпчартами, придбано понад 74 тис. одиниць приладів, 

моделей, муляжів, таблиць, друкованих засобів навчання тощо; 

впроваджувався експеримент всеукраїнського рівня, розпочатий у 2019 році, 

«Електронний підручник для загальної середньої освіти» (e-book for secondary 

education (ebse)) в школах І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи 

Деснянського району та № 309 Дарницького району. 

Для зручності киян щодо влаштування дітей у перший клас: 

використовувалися 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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 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 класів ЗЗСО комунальної форми власності у 2019/2020 навчальних 

роках зараховано 32,9 тис. учнів (у 2018/2019 навчальному році – 32,3 тис. учнів). 

Також, у 2019 році значна увага міської влади була приділена впровадженню 

системи інклюзивного навчання: 

у 157 ЗЗСО (у 2018/2019 навчальному році – 127) функціонувало 

558 інклюзивних класів (у 2018/2019 навчальному році – 385 класів), що на 

45% більше порівняно з 2018/2019  навчальним роком, у яких навчалися 1018 учнів з 

особливими освітніми потребами (у 2018/2019 навчальному році – 800 дітей). 

Кількість учнів з особливими освітніми потребами, що навчалися в інклюзивних 

класах зросла майже на 27,3%. Тобто, кожна третя школа міста Києва є інклюзивною; 

для кожного учня з інвалідністю командою психолого-педагогічного супроводу з 

числа педагогів, психологів за участі батьків дитини розроблена індивідуальна 

програма розвитку, здійснювався психолого-педагогічний супровід учнів; 

до штатних розписів ЗЗСО введено 415 ставок асистентів вчителів 

(у 2018/2019 навчальному році – 362); 

https://www.ed-era.com/
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у 80 ресурсних кімнатах, облаштованих у ЗЗСО, організовано освітній процес, 

спрямований на гармонійний емоційний, психічний та фізичний розвиток осіб з 

особливими освітніми потребами. 

У всіх 10 районах міста Києва утворено та функціонують інклюзивно-ресурсні 

центри. П`ять інклюзивно-ресурсних центрів знаходиться у закладах освіти, решта 

п’ять - мають окремі приміщення. Кількість штатних одиниць у 10 інклюзивно-

ресурсних центрах становила 169 ставок, з них педагогічних працівників – 120 ставок 

(рівень зайнятості - 84,5%). 

За звітний період фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів: 

проведено: 

- 6031 комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини; 

- 136 робочих зустрічей з командами психолого-педагогічного супроводу 

дитини у 158 ЗЗСО;  

- просвітницьку роботу у 471 закладі освіти, з них у 231  - у ЗДО, 226 – у 

ЗЗСО, 8 – у закладах позашкільної освіти, 6 – у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти; 

надано: 

- 1270 психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг для 

66 дітей з особливими освітніми потребами; 

- 12545 консультацій батькам та педагогам. 

У 2019 році продовжувалася робота щодо поліпшення стану харчування учнів, 

зокрема впроваджено нові форми харчування: за принципом мультипрофільного 

харчування «шведський стіл» організовано у 87 школах, меню на вибір (2-3 страви) – 

у 34 школах, напівфабрикатна кулінарна лінійка «шкільне харчування» - у 44 школах. 

Усього, в загальноосвітніх навчальних закладів безкоштовним харчуванням 

забезпечено 128,7 тис. учнів, з них: 122,5 тис. - учні 1-4 класів та 6,2 тис. – учні 

пільгових категорій 5-11 класів. 

У рамках загальної середньої освіти проведено різноманітні заходи, серед них:  

ІІІ (міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови; 

правознавства; польської мови; української мови та літератури; хімії; російської мови 

та літератури; новогрецької мови та літератури; івриту; економіки; фізичної культури; 

інформаційних технологій «Web –програмування»; педагогіки та психології; 

засідання круглого столу «Смачні ідеї» щодо змін в організації харчування; 

зустріч педагогічної та науково-педагогічної громадськості із фахівцем із 

давньогрецької історії та філософії Д. Хендріксом в рамках Фестивалю науки; 

науково-практичну інтернет-конференцію «Розвиток мовної особистості 

педагога: лінгводидактичний та когнітивний аспекти»; 

навчання 344 керівників та заступників керівників з початкового навчання ЗЗСО 

міста Києва щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти 

«Нової української школи»; 

проведено Серпневу конференцію педагогічних і науково-педагогічних 

працівників міста Києва у виставковому центрі Pochayna Event Hall 

(вул. С. Бандери, 23) тощо.  

02 вересня 2019 року Київський міський голова В. Кличко привітав школярів 

столиці з початком нового 2019/2020 навчального року та урочисто відкрив, після 
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реконструкції, оновлену школу на вул. Хорольській, 19. 

Крім того, 03 жовтня 2019 року Київський міський голова В. Кличко привітав 

освітян із професійним святом та вручив нагороди і грошові премії найкращим 

педагогам столиці.  
 

Позашкільна освіта 

У системі столичної освіти працював 41 позашкільний навчальний заклад 

комунальної форми власності (палаци, центри, будинки дитячої та юнацької 

творчості), з них 5 навчальних закладів міського та 36 районного підпорядкування. 

Порівняно з минулим роком змін в мережі позашкільних закладів не відбулося. 

Навчально-матеріальна база закладів позашкільної освіти міста Києва 

формується та оновлюється відповідно до культурних, духовних, освітніх потреб та 

запитів населення Києва.  

З метою забезпечення рівного доступу до позашкільної освіти у 28 закладах 

позашкільної освіти столиці для дітей з особливими освітніми потребами 

організовано інклюзивне навчання: працює 19 інклюзивних груп для 249 вихованців з 

особливими освітніми потребами. 

На базі 3 закладів позашкільної освіти (Київського Палацу дітей та юнацтва, 

Київської Малої академії наук учнівської молоді та Центру творчості дітей та 

юнацтва «Шевченківець» Шевченківського району) тривала реалізація інноваційних 

пілотних проєктів з питань функціонування та розвитку позашкільної освіти.  

Відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України планів та 

заходів у рамках загальної позашкільної освіти забезпечено залучення дітей до 

різноманітних заходів, серед яких:  

міський методичний фестиваль «Київ M-Fest»; 

міський конкурс читців, присвячений творчості Тараса Шевченка; 

міський етап Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної 

культури та урок фізичної культури з елементами футболу; 

міський фестиваль-конкурс юних поетів «Поетична весна. Український 

контент»; 

міський конкурс фотографії та графічних робіт серед дітей та учнівської молоді 

міста Києва;  

ХІІІ міський фестиваль-конкурс авторської пісні та співаної поезії «Творчість 

юних#український контент»; 

фінал VІІІ Міської профорієнтаційної гри «Мистецька фортеця»; 

спартакіада допризовної молоді з військово-спортивного семиборства;  

чемпіонат міста Києва з волейболу серед юнаків та дівчат ЗЗСО; 

ХІІІ Міський конкурс «Київ – моє місто, мені в ньому жити, мені його 

створювати»; 

ІV Кубок Київського міського голови з шахів «Кришталева тура»; 

XIV Міський фестиваль-конкурс серед випускників 11 класів закладів загальної 

середньої освіти столиці «Київський вальс – 2019»; 

LII туристсько-краєзнавчий зліт учнів навчальних закладів м. Києва; 

Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик» – 

переможця громадського бюджету; 
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Міжнародний фестиваль фільмів, телевізійних і радіопрограм для дітей та 

юнацтва «ЗОЛОТЕ КУРЧА»; 

щорічний міжнародний фестиваль мистецтва і кіно для дітей та підлітків» – 

«Чілдрен Кінофест»; 

ХVІI Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики «Прес-

весна на Дніпрових схилах»; 

ІV Київський дитячо-юнацький форум «Менше 18 ‒ Ми можемо більше!» у 

рамках Європейського тижня місцевої демократії; 

ІІ (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»); 

двосторонній проєкт співпраці «Нова Українська школа – Поділись добром» (м. 

Вільнюс (Литва)); 

міський національно-патріотичний фестиваль «Патріотичний Non-stop», 

присвячений Дню Захисника України» тощо. 

Також у 2019 році взято участь у: 

Національній конференції «Зупинимо насильство над дітьми в Україні»; 

засіданнях робочих груп в рамках проєкту «Покладемо край он-лайновій 

сексуальній експлуатації та насильству над дітьми в Європі»; 

VІ Конгресі юних посланців миру «Усім світом – за мир!» з нагоди 

Міжнародного Дня миру; 

ІХ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров`я»; 

Всеукраїнському спортивно-масовому заході серед школярів Challeng Fest; 

Всеукраїнському форумі «Якість, інклюзія, фінансування» до Дня 

позашкільника; 

IV Київському дитячо-юнацькому форумі «М18! Ми можемо більше!»; 

ювілейних заходах «Сузір`я талантів. Палацу – 85!», святкових концертах 

творчих колективів Київського палацу дітей та юнацтва; 

конференції «Попередження насильства в закладах освіти: загальношкільний 

підхід» тощо. 
 

У 2019 році охоплено більшу кількість дітей організованим відпочинком у 

дитячих таборах відпочинку на базі ЗЗСО міста Києва, зокрема: 

2019 рік – у 74 дитячих таборах відпочило 6783 дітей; 

2018 рік – у 67 дитячих таборах – 6168 дітей.  

 

Професійно-технічна освіта 

За даними Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) в м. Києві діє мережа із 

23 професійно-технічних навчальних закладів, з яких: 1 професійний коледж, 

5 центрів професійно-технічної освіти, 13 вищих професійних училищ, 4 професійні 

ліцеї з контингентом 12208 учнів.  
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Таблиця 22 

Основні показники у сфері професійно-технічної освіти 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 

2017/2018 

навч. рік 

2018/2019 

навч. рік 

2019/2020 

навч. рік 

Наявна кількість професійно-

технічних навчальних закладів (за 

методикою, визначеною 

Міністерством освіти і науки 

України) 

од. 24 23 23 

Кількість осіб, які навчалися у 

професійно-технічних навчальних 

закладах у розрахунку на 10 тис. 

населення за звітний період 

осіб 49,2 49,2 39 

 

 

Фінансування заробітної плати, стипендій, комунальних послуг здійснювалися в 

повному обсязі. Здійснювалася підготовка кваліфікованих робітників та молодших 

спеціалістів за 119 професіями (12193 учнів). Випуск кваліфікованих працівників та 

спеціалістів у 2019 році становив 4301 особа. 

Кількість осіб, які навчалися у професійно-технічних навчальних закладах у 

розрахунку на 10 тис. населення у 2019 році становила 39 осіб.  

Станом на 01.12.2019 в закладах професійно-технічної освіти працювало 

2004 педагогічних працівників. За результатами конкурсного відбору призначено 

3 директори закладів професійної (професійно-технічної освіти). Атестовано на 

відповідність займаній посаді 195 педагогічних працівників закладів. 

З метою забезпечення попиту ринку праці у фахівцях, кваліфікованих 

робітниках видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 27 травня 2019 року № 939 «Про 

затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 

за кошти бюджету міста Києва на 2019 рік». 

У 2019 році: 

відкрито навчально-практичні Центри: 

- у Державному навчальному закладі «Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною підготовкою» - центр з відновлювальних джерел 

енергетики за професією «Майстер з монтажу та обслуговування систем 

відновлювальної енергетики»; 

- у Київському вищому професійному училищі будівництва і архітектури - 

навчально-практичний центр «Sniezka» для професійної підготовки робітників за 

професією «Маляр»; 

передано з державної до комунальної власності 12 цілісних майнових 

комплексів державних навчальних закладів (далі – ДНЗ) професійної (професійно-

технічної) освіти міста Києва відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів 

України; 

оснащено 19 закладів професійної (професійно-технічної) освіти системами 

протипожежного захисту (автоматичною пожежною сигналізацією та оповіщенням 
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про пожежу); 

забезпечено участь учнів у 4 міських конкурсах фахової майстерності з 

професій:  

- «Офіціант» у Київському вищому професійному училищі № 33; 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання» у ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»;  

- «Кухар» у ДНЗ «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва»;  

- «Маляр» у Київському професійному енергетичному ліцеї; 

- «Електрозварник ручного зварювання» у Київському професійному ліцеї 

будівництва і комунального господарства; 

взято участь у щорічному загальноміському конкурсі на отримання грантів 

Київського міського голови у галузі освіти у 2019 році: за напрямом «Заклад з ідеєю» 

- ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою», за напрямом «Новий освітній простір» - ДНЗ «Київське регіональне 

вище професійне училище будівництва і автотранспорту» та визнано переможців. 

У рамках професійно-технічної освіти проведено: 

міський конкурс бардів та поетів серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва «Душа поезії – 2019»; 

профорієнтаційні заходи (презентації, майстер-класи): «Світ майбутньої 

професії» за участі закладів професійної (професійно-технічної) освіти для учнівської 

молоді випускних класів та їх батьків на базі закладів загальної середньої освіти 

м. Києва;  

заходи у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з нагоди 

вшанування Героїв Небесної Сотні; 

ХVI міський конкурс юних поетів серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва «Поетична весна/Український контент»; 

міський огляд-конкурс технічної творчості, декоративно-прикладного та 

образотворчого мистецтва «ARTWORK ПТО – 2019»; 

міські змагання «Влучний стрілець» з нагоди 400-річчя від Дня народження 

Івана Богуна на базі Київського військового ліцею імені Івана Богуна;  

заходи з нагоди святкування 160-річчя від дня народження Шолом-Алейхема 

(письменника); 70-річчя від дня народження Володимира Івасюка (композитора, 

основоположника української естрадної музики, Героя України); 380-річчя від дня 

народження Івана Мазепи (гетьмана України, військового та політичного діяча) у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти; 

міський галузевий конкурс професійної майстерності серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти України залізничного профілю з професії 

«Слюсар рухомого складу»; 

міський огляд-конкурс художньої самодіяльності серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти «Творче джерело -2019» за жанрами: 

«Хореографія» та «Інструментальні та музичні ансамблі»;  

конкурси фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти з професій: «Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електрообладнання» у ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою 

та фізичною підготовкою»; «Кухар» у ДНЗ «Центр професійної освіти технологій та 
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дизайну м. Києва»; 

міський конкурс з хореографії серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти «Подих часу» до Дня Києва; 

фестиваль-нагородження переможців оглядів-конкурсів серед учнів «Творча 

молодь запрошує – 2019»;  

урочистості з нагоди вручення документів про освіту випускникам закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва у 2019 році;  

міські навчально-польові збори серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти на базі ВЧ 0139; 

прийом учнів до закладів професійної (професійно-технічної) освіти на 

2019/2020 навчальний рік за регіональним замовленням на підготовку робітничих 

кадрів та молодших спеціалістів; 

навчання лідерів учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-

технічної) освіти «Лідер» за участі громадської організації «Поруч» у ДНЗ «Центр 

професійної освіти технологій та дизайну м. Києва» (протягом місяця); 

атестаційну експертизу у 6 закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 

12 монопрофесій; 

державну кваліфікаційну атестацію в формі комп’ютерного онлайн тестування 

серед учнів 13 закладів професійної (професійно-технічної) освіти за окремими 

професіями; 

тренінги серед учнів 8-11 класів з популяризації конкретних робітничих 

професій у 27 (пілотних) закладах загальної середньої освіти; 

фестиваль-нагородження переможців оглядів-конкурсів серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти «Творча молодь запрошує - 2019»; 

змагання із спортивного туризму серед команд 23 закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти на базі Київського професійного енергетичного ліцею, 

присвяченого Дню туризму; 

військово-патріотичний конкурс серед учнівської молоді на базі Київського 

професійного ліцею будівництва і комунального господарства тощо. 
 

Кадрове забезпечення закладів освіти 

Станом на 01.12.2019 в освітній галузі міста Києва працювали 

40738 педагогічних працівників, з них: у закладах загальної середньої освіти (всіх 

типів) – 24086; у закладах дошкільної освіти – 10259; у закладах позашкільної освіти 

– 1950; у закладах професійно-технічної освіти – 2004; у дитячо-юнацьких 

спортивних школах – 442; у районних науково-методичних центрах – 1386; у 

закладах вищої освіти – 766. Плинність педагогічних кадрів у місті Києві становила 

12%. 

Директорський корпус закладів дошкільної та загальної середньої освіти 

комунальної власності територіальної громади міста Києва становив 965 осіб, з них: 

ЗЗСО – 433 керівники, ЗДО – 532 керівники. У 2019 році проведено 4 конкурсні 

відбори кандидатур на заміщення вакантних посад керівників закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти. За результатами конкурсу призначено 53 керівники 

закладів освіти, з них на вакантні посади керівників ЗДО – 34 особи, на вакантні 

посади керівників ЗЗСО – 19 осіб. За результатами конкурсного відбору призначено 
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3 директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Проведено атестацію керівників закладів дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти, викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

Атестовано: 

на відповідність займаній посаді: 

- 120 керівників закладів дошкільної освіти; 

- 112 керівників закладів загальної середньої навчальних; 

- 12 керівників та 1 заступник директора закладів позашкільної освіти; 

на присвоєння/підтвердження кваліфікаційних категорій та педагогічних звань: 

- 342 педагогічні працівники закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації; 

- 195 педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти; 

- 39 методистів районних науково-методичних центрів управлінь освіти 

районних в місті Києві державних адміністрацій. 

У вересні 2019 року здійснено моніторинг забезпечення закладів освіти міста 

Києва педагогічними кадрами. На початок 2019/2020 навчального року у закладах 

освіти міста було понад 800 вакансій педагогічних працівників. У вересні-жовтні 

2019 року працевлаштовано 249 випускників та студентів старших курсів Київського 

університету імені Бориса Грінченка, з них у ЗДО – 40 осіб, у ЗЗСО – 203 особи, у 

ПЗО – 6 осіб. 

За сумлінну працю та з нагоди Дня працівників освіти відзначено педагогічних 

працівників міста Києва: 

нагородами Міністерства освіти і науки України – 105 осіб; 

Подякою Київського міського голови – 42 особи; 

нагородами Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) – 544 особи; 

відзначено 49 переможців та лауреатів ІІ (міського) туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року». Переможців та лауреатів відзначено Подяками Київського 

міського голови, Грамотами Департаменту освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та грошовими 

преміями у розмірі: за І місце - 16 тис. 692 грн; за ІІ місце – 12 тис. 519 грн; за 

ІІІ місце – 8 тис. 346 грн. 
 

Оздоровлення 

У 2019 році оздоровлено та направлено на відпочинок 21,8 тис. дітей, що на 

25,7% більше порівняно з 2018 роком, зокрема за кошти бюджету міста Києва у 

2019 році –14,2 тис. дітей, які потребують особливої соціальної підтримки та уваги 

(далі – діти пільгових категорій). 
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Таблиця 23 

Основні показники за напрямком оздоровлення 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 
2017 2018 2019 

Кількість дітей шкільного віку, охоплених 

оздоровленням та відпочинком за 

бюджетні кошти, зокрема 

осіб 14799 17375 21845 

діти пільгових категорій осіб 9291 11723 14181 

Кількість дітей шкільного віку, охоплених 

оздоровленням за бюджетні кошти, у % до 

загальної чисельності дітей шкільного віку 

% 3,1 4,7 7,7 

 

Загальна кількість дітей, охоплених відпочинком у дитячих таборах відпочинку з 

денним перебуванням на базі закладів освіти міста Києва, становила 6791 юних киян, 

що на 10,1% більше ніж у 2018 році. 

У 2019 році проведено оздоровлення осіб з інвалідністю: 

95 осіб – на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру (с. Яворів, 

Турківський район, Львівська обл.)  

64 дитини – у спортивно – оздоровчому таборі «Прибрежний» (Херсонська обл.). 
 

Молодіжна політика та патріотичне виховання  

Таблиця 24 

Основні показники у сфері патріотичного виховання 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 
2017 2018 2019 

Загальна кількість заходів щодо реалізації 

молодіжної політики  

од. 422 595 880 

Охоплено учасників  тис. осіб - 400,0 500,0 

Загальна кількість заходів національно-

патріотичного спрямування 

од. 48 73 80 

 

Заходи молодіжної політики реалізовуються за наступники напрямами: 

підтримка творчої, ініціативної та обдарованої молоді (проведено 66 заходів, 

залучено 69 тис. осіб); 

набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей 

поза системою освіти, розвиток неформальної освіти (проведено 25 заходів, залучено 

8 тис. осіб);  

популяризація та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури 

здоров’я серед молоді (проведено 10 заходів, залучено 12300 тис. осіб);  

надання підтримки інститутам громадянського суспільства (підтримано 

31 проєкт (139 заходів), з них: 29 проєктів (111 заходів) міського конкурсу проєктів 

розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації 

яких надається фінансова підтримка, та 2 проєкти (28 заходів) Громадського 

бюджету, якими залучено 29800 осіб);  
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сприяння зайнятості та самозайнятості молоді (проведено 560 заходів, залучено 

150 тис. осіб);  

заходи національно-патріотичного спрямування (проведено 80 заходів, залучено 

151 тис. осіб). 

У 2019 році: 

відкрито музей «Становлення української нації», в якому представлено історію 

нашого народу та наших пращурів у 110 3D фігурах видатних українців, діорамах, 

мапах, картинах, починаючи від розбудови Київської Русі і до сьогодення; 

проведено: 

- ряд експозицій з національно-патріотичного виховання на теми: «Київська 

Русь», «Українська народна республіка», «Козацтво» тощо (охоплено 900 осіб); 

- патріотичний захід «Гайдамака», спрямований на популяризацію 

національної єдності та консолідації української суспільства, як головних умов 

розвитку держави, підтримано створення та розповсюдження національних фільмів 

історико-патріотичного змісту (охоплено 1000 осіб); 

- міську спартакіаду допризовної молоді, в якій взяло участь 12 команд та 

пройшли заходи з національно-патріотичного виховання молоді (охоплено 120 осіб); 

- правопросвітницький захід «Я маю право!», в рамках якого висвітлено 

теми: «Правила спілкування з поліцейським», «Стан захищеності молоді», 

«Кримінальні проступки», «Правова поведінка та культура молоді» (охоплено 

близько 120 осіб); 

- захід «Нас єднає прапор України: Духовна єдність поколінь», приурочений 

Дню Соборності України; 

- молодіжну акцію «Живий ланцюг соборності»; 

- молодіжну акцію «Київські Кручі» (охоплено 300 безпосередніх учасників 

та 2000 глядачів);  

- фінал патріотичної вишкіл гри «Козак Квест» (охоплено 400 безпосередніх 

учасників та 1000 глядачів); 

- патріотичний зліт «День Героя» (охоплено 200 осіб); 

- експозицію з національно-патріотичного виховання, на тему: «Сучасне 

військо» (охоплено 900 осіб); 

- патріотичний квест «Пам’ятати історію – мати майбутнє» (охоплено 

200 осіб); 

- ІІI (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура»); 

- координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при 

виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (04.07.2019);  

- міський національно-патріотичний фестиваль «Патріотичний Non-stop», 

присвячений Дню Захисника України»; 

- всеукраїнську патріотично-молодіжну акцію «За сім’ю та дітей» тощо. 

Крім того, для молоді проведено тренінги з особистісного зростання, фінансові 

бізнес-тренінги, воркшопи та майстер-класи на теми: «Честь і патріотизм гартуються 

замолоду», «Чи досягнемо ми Цілей сталого розвитку 2030: наявні тенденції», «Що 

чекати від української освіти», «Досягти успіху легко», «Професія Коуч», «Як 
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досягати визначних результатів у командній роботі без зайвого стресу», «Формуємо 

загальну мету і робимо так, щоб всі дійсно прагнули її досягти», «Хто такий сучасний 

лідер і чому люди важливіші за завдання», «Самопрезентація та сила живого 

спілкування», «Навички сучасного лідера», «Обирай свою професію правильно», «Я і 

бізнес», «Реєстрація бізнесу, оподаткування бізнесу», «Юридичні аспекти вибору, 

реєстрації та правового захисту логотипу», «Правові аспекти захисту бізнесу» 

(охоплено понад 2000 учасників) тощо. 

Реалізувалися положення Концепції національно-патріотичного виховання 

молоді шляхом впровадження проєктів та програм, спрямованих на виховання 

патріотичних якостей, національної гідності молоді, в рамках якої проведено: 

проєкти: «Козацькі розваги», «Масове дитяче свято «День юного пріоричанина», 

«Фестиваль дитячих громадських організацій «День Києва», «Патріотичний квест 

«Пам’ятати історію – мати майбутнє», «Країна замків та фортець», «Військово – 

патріотична акція «Призовник», захід «Звитяга нескорених», Юні захисники 

України» тощо; 

молодіжні фестивалі: «Зберемося Роде!», «Звитяга Київграду», «Нащадки 

предків», «Сила козацька, міць богатирська» тощо. 
 

Також, у 2019 році проводилася робота з верифікації жертв торгівлі людьми та 

захисту їх прав. Зокрема у 2019 році надійшло 25 звернень від 24 осіб (1 звернення 

повторне) щодо встановлення відповідного статусу жертв. За результатами розгляду 

звернень встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 14 особам. 
 

Фізична культура і спорт 

За даними Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) в м. Києві працює 91 дитячо–

юнацька спортивна школа (далі – ДЮСШ) та 2 школи вищої спортивної 

майстерності. У 2019 році за рахунок коштів бюджету міста Києва утримувалися 

62 дитячо-юнацькі спортивні школи комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, 28 організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та 2 школи вищої 

спортивної майстерності; 1 ДЮСШ знаходиться на утриманні Південно-західної 

залізниці. 

У 2019 році розширено мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зокрема 

розпочато роботу: 

дитячої юнацької спортивної школи «Локомотив»; 

комплексної дитячої юнацької спортивної школи «Маяк Оболоні». 

На пленарному засіданні сесії Київської міської ради прийнято рішення від 

24 жовтня 2019 року № 16/7589 «Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 22 грудня 2015 року № 62/62 «Про надання згоди на безоплатне прийняття 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва цілісних майнових 

комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл», відповідно до якого до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва приймаються 14 дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, які раніше були підпорядковані Київському міському фізкультурно-

спортивному товариству «Україна». Робота щодо передачі до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 14 цілісних майнових комплексів дитячо-

юнацьких спортивних триває. 
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У 2019 році: 

відкрито після реконструкції: 

- центральну спортивну арену Деснянського району на вул. Драйзера, 2-Б. 

- стадіон «Русанівець» на бульв. Ігоря Шамо, 10-12; 

оновлено легкоатлетичний манеж Київської міської школи вищої спортивної 

майстерності міста Києва на просп. Павла Тичини, 18; 

розпочато реконструкцію фізкультурно-оздоровчого комплексу 

(вул. Райдужна, 33-А) (виконано демонтаж верхньої та нижньої частин будівлі); 

тривали проєктні роботи з реконструкції спортивної споруди зі штучним 

льодовим покриттям з прибудовою під багатофункціональний спортивний комплекс 

на вул. Міста Шалетт, 6; 

виконано роботи з капітального ремонту: 

- приміщень ДЮСШ «Атлант» на просп. Лісовому, 39-А,  

- внутрішніх приміщень та покрівлі Комплексної дитячо–юнацької 

спортивної школи «Ринг» на просп. Георгія Гонгадзе, 3-Б;  

- чаші басейну, приміщень, системи вентиляції, покрівлі, автоматизації 

індивідуального теплового пункту, електричних мереж басейну школи вищої 

спортивної майстерності м. Києва на вул. Бастіонній, 7;  

- приміщень оздоровчого центру та літніх будівників для проживання 

спортсменів на Трухановому острові на вул. Паркова дорога, 10, а також роздягалень 

для спортсменів на стадіоні на вул. Тростянецькій, 60 комунального підприємства 

«Спортивний комплекс»; 

- спортивного майданчика 800 м
2
 (40х20м), облаштовано футбольне поле з 

накриттям та штучною травою 57х43м ДЮСШ «Атлет» на вул. Зрошувальній, 4-А. 
 

Основні показники у сфері фізичної культури та спорту за даними Департаменту 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) наведено у таблиці 25. 

Таблиця 25 

Основні показники у сфері фізичної культури та спорту 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 
2017 2018 2019 

Кількість проведених спортивно-масових 

заходів  

заходи 414 36 41 

Кількість охопленого населення спортивно-

масовими заходами 

осіб 65 466 51696 71000 

Мережа закладів фізичної культури і спорту: 

дитячо-юнацькі спортивні школи  

школи вищої спортивної майстерності 

 

од. 

од. 

 

88 

2 

 

89 

2 

 

91 

2 

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 

% 12,5 11,9 9,0 
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Продовження таблиці 25 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 
2017 2018 2019 

Співвідношення кількості осіб, залучених до 

занять фізичною культурою та спортом, до 

загальної кількості населення регіону 

% 11,0 11,1 17,0 

Стан забезпечення спортивними спорудами на 

1 тис. населення 

од. 4,4 4,5 4,5 

Витрати з бюджету міста Києва на утримання 

1 учня дитячо-юнацької спортивної школи 

тис. грн 5,3 8,9 18,2 

 

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», 

мотофестиваль «Moto open Fest», з вільної та греко-римської боротьби, чемпіонат 

Європи зі стрибків у воду (юніори), чемпіонат Асоціації Балканських 

легкоатлетичних Федерацій (ABAF) з півмарафону 2019, клубний чемпіонат світу з 

веслування на човнах «Дракон», чемпіонат світу з Комбат Дзю-Дзюцу тощо. 

Збірні команди міста взяли участь у 374 чемпіонатах, Кубках України, інших 

всеукраїнських, а також міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту, в яких взяло участь 8635 спортсменів та здобуто 514 – 

І місць, 401 – ІІ місць та 436 – ІІІ місць.  

Проведено 298 міських змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, 

як міського, так і міжнародного рівня, в яких взяли участь 64401 спортсмен. 

Для збірних команд міста з різних видів спорту проведено 213 навчально-

тренувальних зборів з підготовки до Всеукраїнських змагань, в яких взяли участь 

4007 спортсменів. 

За результатами рейтингу роботи зі спорту вищих досягнень олімпійських та 

неолімпійських видів спорту, місто Київ щороку традиційно посідає перше 

загальнокомандне місце. 

На виконання розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації): 

2640 спортсменів міста Києва, які є чемпіонами та призерами спортивних 

змагань міського, Всеукраїнського та міжнародного рівня, та їх тренери отримали 

винагороди на загальну суму 9338,1 тис. грн; 

60 видатних спортсменів міста Києва, з яких 20 спортсменів з інвалідністю, 

щомісячно отримували стипендію Київського міського голови на загальну суму 

2538,8 тис. грн; 

40 спортсменів-киян штатної спортивної команди резервного спорту отримували 

заробітну плату на загальну суму 3128,7 тис. грн. 
 

У 2019 році київською міською владою проводилася фізкультурно-масова та 

оздоровча робота, зокрема: проведено 41 спортивно-масовий захід за участю 

71 тис. осіб. Найбільш популярні серед населення столиці стали: 
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міські спортивно-масові заходи: «Київський півмарафон» (07.04.2019), 

«Велодень» (01.05.2019); «Київський марафон (Kyiv Euro Marathon 2019)» 

(13.05.2019); 

заходи, присвячені Дню Незалежності України, зокрема «Забіг у вишиванках» та 

матч міст-побратимів з богатирського багатоборства «Матч побратимів 2019»; 

міські змагання з авторалі «Велике жіноче ралі» (08.03.2019); 

міський спортивно-масовий захід серед учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів «Олімпійське лелеченя»; 

благодійний захід «Пробіг під каштанами» (01.06.2019); 

Київська міська спартакіада «Здоровий киянин» (20.01-26.12.2019) тощо. 

Проводилася фізкультуро-оздоровча та реабілітаційна робота серед осіб з 

інвалідністю. У 2019 році спортсмени з інвалідністю м. Києва взяли участь у: 

88 Всеукраїнських змаганнях (здобули 155 золотих, 127 срібних та 

104 бронзових медалей);  

59 міських заходах (взяли участь 1770 спортсменів м. Києва; розіграно 

455 золотих, 345 срібних та 290 бронзових медалей); 

XIХ Дефлімпійських іграх, які проходили в містах Мадезимо, Кьявенна, Санта-

Катерина-Вальферва (Італія) (10 спортсменів м. Києва у трьох видах спорту вибороли 

золото в змаганнях зі шахів (жіноча команда) та 2 срібні медалі в лижних перегонах 

(командний спринт). 

Також спортсмени м. Києва брали участь при проведенні всіх етапів змагань 

Спартакіади «Повір у себе» (518 дітей з інвалідністю).  
 

Культура 

У 2019 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 26. 

Таблиця 26 

Основні показники у сфері культура 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 
2017 2018 2019 

Оновлення закладів культури од. 54
 

38 48 

Заклади культури, підпорядковані 

Департаменту культури, у тому числі: 

од. 73 75 73 

театри од. 19 20 20 

музеї, галерея «Лавра» од. 14 14 14 

концертні заклади од. 6 6 6 

бібліотеки од. 3 3 3 
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Продовження таблиці 26 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 
2017 2018 2019 

парків культури та відпочинку од. 6 6 6 

навчальні заклади од. 4 5 4 

комунальні підприємства од. 5 5 5 

установи од. 6 5 5 

Державні заклади культури, передані до 

Департаменту культури на фінансування 

з бюджету міста Києва 

од. 10 11 10 

Витрати з бюджету міста Києва у сфері 

культури на 1 мешканця  

грн 504,5 332,9 381,1 

Поповнення бібліотечних фондів прим. 125808 91335 143441 

кількість зон Wi-Fi од. 128 130 130 

доступ  Вільний для користувачів 

бібліотек 

Кількість випускників шкіл естетичного 

виховання (у порівнянні з попередніми 

роками) 

осіб 1822 1867 1833 

Кількість створених (приєднаних) 

закладів культури за звітний період 

од. 2 3 - 

 

У 2019 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 73 організації, з них 10 державних закладів культури, переданих до 

Департаменту культури на фінансування з бюджету міста Києва у 2018 році. 

У 2019 році: 

завершені роботи з реставрації з пристосуванням під розміщення Державного 

спеціалізованого мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа мистецтв 

№ 2 ім. М. І. Вериківського» об’єкта по вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього 

концертної зали у Шевченківському районі; 

відкрито за участю керівництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації): 

- новий арт-об’єкт - першу в Україні інтерактивну логічну гру «хрестики-

нолики» (дев’ять дерев’яних кубиків розміром пів на пів метра) у парку «Перемога» 

(14.06.2019); 

- новий арт-об’єкт – пам’ятний барельєф на честь видатного композитора і 

диригента І. Стравинського, що є першим монументом у проєкті «Видатні 

особистості, які змінили світ» на вул. Лютеранській 28/19 (23.07.2019); 

- пам’ятник видатному українському авіаконструктору Ігорю Сікорському в 

Міжнародному аеропорту «Київ», який носить його ім’я (за кошти меценатів) 

(31.08.2019). 
 

У 2019 році проведено різноманітні культурно-мистецькі заходи на центральних 
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міських площах, міських парках культури і відпочинку. Переважна більшість 

проєктів, 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.  

Крім того, за підтримки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) проведено низку літературних, музичних, 

театральних заходів, серед яких:  

музична композиція «Народжена вільною»: історія визвольного руху 

українського народу в піснях з кіноінсталяцією (19.02.2019); 

благодійний театралізований концерт «Небесна сотня з нами» пам’яті героїв 

України у Київському академічному театрі українського фольклору «Берегиня» 

(20.02.2019); 

вистава «Сон» за творами Т. Шевченка у Київському академічному театрі юного 

глядача на Липках (20.02.2019); 

XVIII Міжнародний джазовий фестиваль «Єдність» (15.03–16.03.2019); 

ХХV Фестиваль мистецтв «Шевченківський березень», присвячений 205 річниці 

від дня народження Т. Г. Шевченка (11.03–28.03.2019); 

мистецький проєкт «JAZZ KOLO» (19.03.2019); 

Міжнародний фестиваль гітарного мистецтва «ГітАс» (28.03–30.30.2019); 

мистецька програма «Рокам ніколи пам’яті не стерти», присвячена Дню 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (09.05.2019); 

святкові заходи та мирні зібрання з нагоди відзначення Міжнародного дня сім’ї 

та Дня матері (11.05.2019); 

національно-культурний фестиваль «Київ Клезмер Фест» на Контрактовій площі 

за участю музикантів із України, Франції, Австрії, США (17.05.2019, 19.05.2019); 

Міжнародний фестиваль мистецтв  «Anne de Kyiv Fest» (17.05–19.05.2019); 

IV міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Kyiv Art Week» з ініціативи 

українських культурних інституцій та діячів (20.05–26.05.2019); 

міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято «В сім’ї вольній, 

новій!» (22.05–24.05.2019); 

фестиваль дитячих театрів «JoyFest.Діти» (23.05–25.05.2019); 

LXXIII Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», цього року 

фестиваль привіз кіно із різних куточків світу: Велика Британія, США, Чехіїї, Кіпру, 

Німеччини, Молдови, Швейцарії (25.05.2019); 

урочисті заходи під час святкування Дня Києва (17.05.2019); 

Всеукраїнський фестиваль сучасного молодіжного кобзарського мистецтва 

«Кобзареві джерела» спільно з Національною спілкою кобзарів України(25.05.2019); 

фестиваль «Країна Франкіана» (25.05–26.05.2019);  

Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром» імені 

Анатолія Авдієвського, в якому взяли участь професійні та аматорські хорові 

колективи (26.05.2019); 

проєкт «Київський бал» (25.05–26.05.2019); 

культурно-мистецький проєкт «Художники Києва – рідному місту» у 

Центральному будинку художника Національної спілки художників України, у 

рамках святкування Дня Європи (17.05–26.05.2019); 
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Міжнародний кінофестиваль «Чілдрен Кінофест» у кінотеатрах «Київська Русь», 

«Лейпциг», «Флоренція», «Дніпро» мережі КП «Київкінофільм» (01.06–09.06.2019); 

фестиваль мистецького дійства «Ми різні, але ми єдині. Ми діти твої, Україно» 

(02.06.2019); 

VIІ Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST» (09.06.2019); 

Міжнародний фестиваль електронної музики «Острів» на Трухановому острові 

(15.06-17.06.2019); 

ІІІ Міжнародний театральний фестиваль камерних театрів «AndriyivskyFest» 

(17.06-23.06.2019); 

мистецький проєкт «Зірки світової опери» на Софійській площі (29.06.2019); 

кіно-відеофестиваль «Відкрита ніч» на Арт-причалі № 2 набережної р. Дніпро 

(29.06-30.06.2019); 

фестиваль «Atlas weekend» на території Національного комплексу «Експоцентр 

України», під час проведення якого відбулися виступи понад 250 національних та 

іноземних гуртів (09.07–14.07.2019); 

мультижанровий культурно-мистецький захід «День народження «Андріївського 

узвозу» (07.09-08.09.2019); 

Київський Міжнародний літературно-музичний конкурс-фестиваль «Причал на 

Поштовій» (07.09-08.09.2019); 

всеукраїнський фестиваль недержавних театрів «Відкрита сцена» («Open Stage») 

(12.09-15.09.2019);  

всеукраїнський фестиваль «Живи Fest-2019» з нагоди Міжнародного Дня миру 

(21.09-22.09.2019); 

XV фестиваль веганської культури Kyiv Vegan Boom в еко-просторі «Skvo 

space» (21.09-22.09.2019); 

Міжнародний фестиваль світла і медіа мистецтва Кyiv Lights Festival KLF (показ 

робіт художників у форматі 2D і 3D на фасаді будівлі адміністративного комплексу 

на вул. Хрещатик, 36) (28.09-29.09.2019); 

ІІІ Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок «pUp.pet» – найбільший 

серед фестивалів театрів ляльок України та один з наймасштабніших у Європі (05.10–

09.10.2019); 

культурний захід «jfw» («junior fashion week») на території КВЦ «Парковий» 

(10.10–13.10.2019); 

Х всеукраїнський фестиваль дитячої книги «Азбукове королівство Магів і 

Янголів» (17.10–20.10.2019); 

проєкт «Рідна колисанка», проведений громадською організацією «Вулик ідей» 

(25.10.2019); 

міжнародний фестиваль «Київські музичні прем’єри» за сприянням Київської 

організації Національної спілки композиторів України (13.11–25.11.2019);  

фестиваль української народної музики «Київ-етно-мюзік-фест «Віртуози 

фолку» (17.11.2019) тощо. 

Також, творчі колективи м. Києва взяли участь у: 

Всеукраїнському фестивалі мистецтв національних культур «Ми - українські» 

(01.09.2019, м. Приморськ, Запорізька область); 

українсько-словацькому концерті «Вечір оперети» у рамках проведення Днів 
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Києва в місті Братислава, присвячених 50-річчю підписання Угоди про братерські 

відносини між містами Києвом і Братиславою (09.09-12.09.2019, Словацька 

Республіка);  

Міжнародному фольклорному фестивалі в м. Джакарта, на якому Київський 

академічний ансамбль української музики «Дніпро» отримав дві нагороди у 

номінаціях «Фаворит фестивалю» та «Найкращий костюм» (12.09-16.09.2019, 

Республіка Індонезія); 

фестивалі «Етнічний віночок» у рамках святкування Дня міста Миргород 

(15.09.2019, Полтавська область) тощо. 
 

У музеях та виставкових центрах міста Києва відбулися мистецькі заходи: 

арт-проєкт «Insight» київської художниці Ірини Ворони – переможниці конкурсу 

молодих художників, у Київській міській галереї мистецтв «Лавра» (01.02–

09.02.2019); 

виставка «The Ukrainian Canadians: Україноканадці» в Музеї української 

діаспори (12.02.2019); 

виставка унікальної колекції новоствореного музею «Київський фарфор» в 

Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва (14.02.2019); 

три виставки сучасних митців Польщі та України в рамках проєкту 

«Екологічний ракурс» в Національному музеї українського народного декоративного 

мистецтва (06.03.2019); 

виставка «Дюрер. Гравюри з колекції Харківського обласного художнього 

музею» в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 

(11.04.2019). Подібна виставка вперше експонується в м. Києві; 

унікальна виставка «В обіймах Ангела» (українські ікони, стародруки, гравюри) 

– результати співпраці двох музеїв: Музею книги та Музею Івана Гончара, у 

виставкових залах Музею книги і друкарства України (18.04.2019); 

виставка «Запорізький край. Декоративне мистецтво. Традиції. Новації.», у 

рамках артпроєкту «Українське декоративне мистецтво. Традиції. Новації.», на якій 

представлені мистецькі твори понад 40 митців (16.05.2019); 

виставка з нагоди 100-річчя Національного музею мистецтв імені Богдана та 

Варвари Ханенків як державної установи (25.06.2019). 

2 фотодокументальні виставки «Перетинаючи київський Стікс», приурочену 

дню пам’яті жертв політичних репресій, за сприяння Київського міського товариства 

греків імені К. Іпсіланті (15.05.2019) та «Гетьманівна Олена» в Музеї гетьманства з 

нагоди 100-річчя від дня народження Олени Отт-Скоропадської (05.07.2019); 

дві виставки: «Світове скло в Україні: 1989-2016» та «Балтійське скло: діалог 

вітру з дощем» (04.09.2019); 

виставка «Тріумфи і свята» (твори китайського традиційного мистецтва з 

колекції Музею Ханенків) у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари 

Ханенків (11.09.2019); 

виставка живопису «Краса планети Земля» в Національному музеї «Київська 

картинна галерея» (13.09.2019); 

виставка «Сучасний український символізм та М. Врубель», у рамках нового 

музейного проєкту «Діалог через століття» (02.10.2019) тощо. 
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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 близько 4,4 млн примірників 

документів. 

У бібліотеках міста проведено цикл заходів «Бібліотека скликає друзів» з нагоди 

100-річчя від дня заснування Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей 

м. Києва (14.03.2019). 

Продовжено втілення пілотного проєкту «Сучасний бібліотечний простір» 

(зі створення бібліохабів) на базі Центральної районної бібліотеки ім. П. Тичини 

(презентація відбулася 03.10.2019), Центральної районної бібліотеки «Свічадо», 

бібліотеки ім. М. Костомарова, бібліотеки № 115 для дітей, бібліотеки 

ім. Зої Космодем’янської, бібліотеки № 15 для дітей. 
 

З метою створення умов для збереження історичної самобутності Києва, 

формування принципів та механізмів столичної пам’яткоохоронної політики, охорони 

та збереження об’єктів культурної спадщини міста, їх популяризації у 2019 році 

здійснено наступні заходи: 

проведено засідання Консультативної ради з питань охорони культурної 

спадщини, на якій розглянуто ряд питань щодо забезпечення належного захисту та 

утримання об’єктів культурної та археологічної спадщини на території міста; 

продовжувалася робота з розробки науково-проєктних документацій «Межі та 

режими використання зон охорони пам’ятки історії, ландшафту місцевого значення 

«Історичний ландшафт Київських гір та долини р. Дніпро» та «Межі та режими 

використання зон охорони пам’ятки містобудування місцевого значення «Вулиця 

Хрещатик»;  

здійснювалося супроводження та наповнення програмного модуля «Єдина 

інформаційна база пам’яток культурної спадщини міста Києва» інформаційно-

аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади 

міста Києва» по об’єктах культурної спадщини (далі - ОКС), які є будівлями або 

спорудами. 

сформовано загальну інформацію по об’єктах культурної спадщини та внесено 

таку інформацію у відповідний розділ Бази по ОКС (будівлі/споруди) Голосіївського, 

Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Печерського, 

Подільського, Святошинського, Солом’янського та Шевченківського районах міста, а 

також по ОКС на Звіринецькому і Куренівському кладовищах. 

проведено інвентаризацію, фотофіксацію, натурні та історико-бібліографічні 

дослідження та, за підсумками, підготовлено облікову документацію на 129 об’єктів 

культурної спадщини для занесення до Державного реєстру нерухомих пам`яток 

України; 

проведено історико-архівні дослідження та розроблено 14 паспортів нового 

зразка на пам`ятки національного, місцевого значення та щойно виявлені об`єкти 

культурної спадщини.  

направлено до Міністерства культури України подання на 86 об`єктів культурної 

спадщини для вирішення питання щодо їх занесення до Державного реєстру 
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нерухомих пам`яток України, а також перелік з 754 пам’яток місцевого значення, які 

взято на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання 

чинності Закону України «Про охорону культурної спадщини» для занесення до 

Державного реєстру тощо. 
 

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 27. 

Таблиця 27 

Основні показники у сфері охорони здоров’я 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 
2017 2018 2019 

Чисельність постійного населення 

у віці 0–17 років 

осіб 525,3
14

 540,7
15

 558,1
16

 

Чисельність постійного населення 

у віці 14–34 роки 

осіб 865,9
14 

841,3
15 

822,9
16 

Загальний коефіцієнт 

народжуваності (на 1000 осіб 

наявного населення) 

‰ 12,1 11,8 11,0
17

 

Загальний коефіцієнт смертності 

(на 1000 осіб наявного населення) 

‰ 10,5 11,0 11,1
17 

Забезпечення молодих спеціалістів 

житлом (у відсотках до загальної 

кількості, також у порівнянні до 

попереднього періоду)
18

 

% 0,67 0,48 -
19

 

Кількість закладів охорони 

здоров’я (у порівнянні до 

попереднього періоду) 

од. 157 145
16 

146
20

 

Стан забезпечення населення 

амбулаторіями 

од. 261 252
16 

238
20 

 

                                                 
14

 Станом на 01.01.2017. 
15

 Станом на 01.01.2018. 
16

 Станом на 01.01.2019. 
17

 Очікувані дані. 
18

 Дані за новим порядком обліку медичні працівники закладів охорони здоров’я перебувають на квартирному 

обліку в районних в місті Києві державних адміністрацій та забезпечуються житлом за місцем проживання, 

інформація щодо забезпечення молодих спеціалістів житлом у Департаменті охорони здоров’я виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відсутня. 
19

 Житлова площа для поліпшення житлових умов працівникам закладів охорони здоров’я Департаменту 

охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не 

передавалась. 
20

 Станом на 01.01.2020. 
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Продовження таблиці 27 
 

Показник 
Одиниця 

виміру 
2017 2018 2019 

Рівень поширеності захворювань 

серед населення міста (випадків на 

10000 населення) 

випадків 22704,3 21948,4 21725,3
16

 

зокрема первинної захворюваності 

(випадків на 10000 населення) 

випадків 8434,7 7984,8 7366,4
16

 

Рівень поширеності злоякісних 

захворювань 

(випадків на 100000 населення) 

випадків 2938,1 3091,9 3274,7
16

 

зокрема первинної захворюваності 

на злоякісні захворювання 

(випадків на 100000 населення) 

випадків 371,5 383,7 391,4
16

 

Поширеність активного 

туберкульозу серед населення  

(випадків на 100000 населення) 

випадків 50,1 46,8 43,3
16

 

зокрема первинної захворюваності 

на активний туберкульоз (випадків 

на 100000 населення) 

випадків 42,5 38,1 44,3
16

 

Забезпеченість ліжко – місць в 

лікарнях на 10000 населення 

од. 59,6 53,9 53,1
16 

Смертність дітей у віці до 1 року на 

1000 живонароджених 

‰ 5,63 5,23 5,54
16 

Материнська смертність (на 100 тис. 

живонароджених) 

‰ 2,83 2,89 5,99
16

 

Перинатальна смертність (на 1000 

народжених) 

‰ 6,68 7,40 6,31
16

 

Витрати бюджету міста Києва на 

галузь охорони здоров’я в 

розрахунку на одного мешканця 

грн 3181,4 3525,0 3789,2 

 

У 2019 році в місті Києві продовжувалося активне впровадження реформи 

системи охорони здоров’я.  

Рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 450/8023 

затверджено Комплексну міську цільову програму «Здоров’я киян»  

на 2020–2022 роки. 
 

Первинний рівень 

на території міста Києва станом на кінець 2019 року у складі 28 центрів 

первинної медико-санітарної допомоги (далі – ЦПМСД) функціонувало 

238 лікарських амбулаторій різного типу (на початок 2019 року – 252 амбулаторії – 

зменшення кількості амбулаторій пов’язано із укрупненням амбулаторій, 

розташованих на базі ЦПМСД).  

Потужність амбулаторних закладів первинного та вторинного рівнів задовольняє 
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потреби населення в наданні амбулаторної медичної допомоги в повному обсязі; 

впроваджено 100% електронний запис на прийом до лікаря в режимі онлайн, 

електронну медичну картку та електронний рецепт на медичні препарати, які входять 

до переліку ліків, що підлягають відшкодуванню за Урядовою програмою «Доступні 

ліки»; 

підключено до електронної системи охорони здоров’я «Ehealth» Міністерства 

охорони здоров’я України всі 238 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 

які функціонують в структурі 28 ЦПМСД; 

зареєстровано у електронній системі охорони здоров’я «Ehealth» 100% лікарів, 

які надають первинну медико-санітарну допомогу; 

всіма ЦПМСД підписано договори з Національною службою здоров’я України; 

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 02.01.2020 підписано 

1,94 млн  декларацій); 

забезпечено комп’ютерною технікою 90% лікарів первинної ланки; 

всі ЦПМСД забезпечено: тестами для виявлення прихованої крові у калі, тест-

смужками для вимірювання рівня загального холестерину в крові, тест-смужками для 

вимірювання рівня глюкози в крові, ВІЛ-інфекції тощо; 

здійснювалися заходи з обладнання автоматизованого робочого місця медичного 

реєстратора тощо.  

Продовжувалися роботи з: 

реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру 

первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8 у Дарницькому районі міста 

Києва; 

реконструкції басейну КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 2», вул. Василя Кучера, 5; 

реконструкції нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на 

вул. Будищанська, 3 у Деснянському районі міста Києва для влаштування амбулаторії 

лікарів сімейної медицини. 
 

Вторинний рівень 

У 2019 році продовжувалася оптимізація мережі закладів охорони здоров’я, 

зокрема шляхом створення комунальних некомерційних підприємств. Станом на 

01.01.2020 у місті функціонувало 47 комунальних некомерційних підприємств (далі – 

КНП).  

У 2019 році: 

створено КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу» виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), завданням 

якого є забезпечення контролю захворювань профільних хворих, покращення 

показників стану здоров’я і медичного обслуговування, проведення оглядів та 

госпіталізація за показниками; 

впроваджено електронний запис: 

- на прийом до лікаря в режимі онлайн. Зокрема: в амбулаторно-

поліклінічному закладі «Київський міський дитячий консультативно-діагностичний 
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центр», Київському міському консультативно-діагностичному центрі, КНП «Академія 

здоров’я людини», дитячих клінічних лікарнях №№ 3, 4, 6, 7, 9, КНП «Київська 

стоматологія» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), Київській міській клінічній лікарні № 11 Дніпровського 

району, шкірно-венерологічних закладах тощо; 

- пацієнтів на проведення досліджень на спіральних комп’ютерних та 

магнітно-резонансних томографах за направленням лікарів відповідно до показань.  

Ліжковий фонд стаціонарних закладів охорони здоров`я комунальної власності 

територіальної громади м. Києва у 2019 році становив 15743 ліжка різних профілів (у 

2018 році – 15916 ліжок).  

Протягом 2019 року у стаціонарних закладах охорони здоров’я проліковано 

496 тис. хворих (у 2018 році – 512,3 тис.). 

З урахуванням потреб сьогодення, з метою ефективного, раціонального 

використання ліжкового фонду та бюджетних коштів, здійснюється постійна робота з 

його оптимізації. Це сприяло поступовому покращенню показників діяльності 

стаціонару та зменшення тривалості лікування хворих: з 10,4 днів – у 2016 році до 

9,9 днів – у 2019 році). 

У 2019 році: 

завершені роботи з: 

- реставрації приміщень корпусу № 3 під створення відділення 

нейрореабілітації в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва, вул. Шовковична, 

39/1 у Печерському районі; 

- реконструкції приміщень відділення паліативної допомоги Центру 

паліативної допомоги дітям м. Києва Київської міської клінічної шкірно-

венерологічної лікарні на вул. Богатирській, 32 у Оболонському районі; 

продовжувалися роботи з:  

- реконструкції приймального відділення та спеціалізованих відділень 

Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, благоустрій території та протизсувні 

роботи на вул. Шовковичній, 39/1 у Печерському районі; 

- реконструкції будівель Київського міського перинатального центру - 

структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та 

перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 у Оболонському районі 

м. Києва; 

- проєктування реконструкції будівлі Київської міської клінічної лікарні № 6 

з розміщенням Лікарні швидкої медичної допомоги «Правобережна» на проспекті 

Космонавта Комарова, 3 у Солом'янському районі тощо. 
 

Також, з метою задоволеності потреб населення у медичній допомозі, 

підвищення рівня якості надання медичної допомоги та покращення показників, які 

характеризують здоров’я населення, у 2019 році здійснено низку організаційно-

управлінських заходів щодо відкриття нових підрозділів охорони здоров’я. Серед 

деяких, з них: 

відділення рентген-ендоваскулярної хірургії на базі Київської міської клінічної 

лікарні № 1; 

центр психосоматичної допомоги для учасників АТО/ОСС на базі Київської 
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міської клінічній лікарні № 8; 

фізіологічне акушерське відділення № 2 Київського міського пологового 

будинку № 3 (після проведення капітального ремонту); 

на базі терапевтичного відділення на 60 ліжок Київського міського клінічного 

госпіталю ветеранів війн - 30 ліжок для учасників операції об’єднаних сил; 

Центр психосоматичної допомоги для учасників антитерористичної операції 

(ОСС) м. Києва у структурі психоневрологічного відділення психосоматичних 

розладів Київської міської клінічної лікарні № 1; 

банк грудного молока на базі перинатального центру м. Києва (тепер – 

відділення Банк Грудного Молока) – перший в столиці та в Україні; 

відділення ранньої медико-соціальної реабілітації для дітей до 4 років з 

ураженням нервової системи та розладами психіки денного перебування на 20 ліжок в 

структурі Київського міського будинку «Берізка»; 

відділення для реабілітації дітей із хворобами опорно-рухового апарату на 

75 ліжок (63 – для дітей та 12 – для супроводжуючих) у дитячому спеціалізованому 

санаторії «Орлятко» територіального медичного об’єднання «Санаторного лікування» 

у місті Києві; 

створено нові структурні підрозділи (введено в дію ліжка) з надання паліативної 

допомоги дорослим та дітям: 

- відділення паліативної допомоги на 10 ліжок в Київській міській клінічній 

лікарні № 18; 

- відділення паліативної допомоги на 10 ліжок та виїзна бригада з надання 

паліативної допомоги в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва; 

- відділення паліативної допомоги на 12 ліжок в Київській міській клінічній 

лікарні № 6; 

- відділення паліативної допомоги для дітей до 7 років цілодобового 

перебування на 10 ліжок в структурі Київського міського будинку «Берізка»; 

- стаціонарне відділення Центру паліативної допомоги дітям міста Києва на 

базі Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні тощо; 

створено Київський міський методично-організаційний моніторинговий центр з 

впровадження галузевої програми «Підтримка грудного вигодування дітей в Україні» 

на базі Київського міського пологового будинку № 2; 

запроваджено нову послугу в структурі стоматологічного відділення Дитячої 

клінічної лікарні № 7 Печерського району м. Києва: планове лікування дітей зі 

стоматологічними захворюваннями під загальною анестезією дітям до 18 років за 

показаннями (з червня 2019 року). 

Крім того, у 2019 році: 

здійснювалася робота з перетворення 67 комунальних закладів охорони здоров’я 

на комунальні некомерційні підприємства (далі – КНП) (рішення Київської міської 

ради від 24 жовтня 2019 року № 6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони 

здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва»), у кожному з них створено ліквідаційні комісії, які працюють згідно з 

Дорожньою картою з виконання заходів по перетворенню в КНП (розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 15 листопада 2019 року № 1993);  
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здійснювалася робота з формування госпітальних округів в м. Києві (постанова 

Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1074 «Деякі питання 

створення госпітальних округів»), зокрема; 

- створено робочу групу з розробки проєкту стратегічного плану розвитку 

госпітальних округів міста Києва, формування переліку закладів охорони здоров’я, 

що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, які 

відповідають виконанню ними функцій багатопрофільних лікарень інтенсивного 

лікування першого або другого рівнів та створення Госпітальної ради (наказ 

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 13 грудня 2019 року № 1439); 

- здійснювався збір та обробка інформації, що надходила від закладів 

охорони здоров’я (які відповідають виконанню функцій багатопрофільних лікарень 

інтенсивного лікування першого або другого рівнів для дорослого та дитячого 

населення) щодо їх ресурсного забезпечення та функціональної спроможності в 

межах госпітальних округів м. Києва. 
 

Екстрена медична допомога 

У 2019 році бригадами екстреної медичної допомоги Центру екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф м. Києва (далі – ЦЕМД та МК) виконано 674,1 тис. 

виїздів, показник на 1000 населення становив 228,5.  

Забезпеченість бригадами екстреної медичної допомоги становила 0,6 на 10 тис. 

мешканців.  

Своєчасність надання екстреної медичної допомоги (частка доїзду до 10 хвилин 

на екстрені випадки) - 87,1%. 

Ступінь зношеності автопарку екстреної медичної допомоги зменшено до 45% 

(у 2018 році - до 47%).  

Покращено матеріально-технічну базу ЦЕМД та МК, зокрема:  

закуплено 25 спецавтомобілів для ЦЕМД та МК на суму 65,6 млн грн; 

отримані ЦЕМД та МК 2 автомобілі швидкої медичної допомоги марки JAC, 

кожний вартістю 2,1 млн гривень, в якості гуманітарної допомоги від Китайської 

народної республіки (проводилася процедура передачі автомобілів під оперативне 

управління комунальної організації «Київмедспецтранс»); 

закуплено 22 пристрої для компресії грудної клітини швейцарського 

виробництва вартістю понад 11 млн гривень, яке буде встановлено в каретах швидкої 

медичної допомоги тощо. 

Невідкладна медична допомога відповідно до договорів про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладених ЦПМСД з 

Національною службою здоров’я України, надалася також лікарями первинної ланки 

(лікарі загальної практики-сімейні лікарі, педіатри, терапевти). У закладах первинної 

медико-санітарної допомоги працюють чергові кабінети, де лікарями первинної ланки 

забезпечено надання невідкладної медичної допомоги населенню у щоденному 

режимі. 
 

У 2019 році продовжувалася реалізація: 

урядової програми «Доступні ліки» в аптеках міста Києва, відповідно до якої 

киянам відпущено 498,7 тис. рецептів; 
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програми реімбурсації інсуліну, що дозволило стовідсотково та безперебійно 

забезпечити інсулінозалежних хворих, зокрема дітей (станом на 02.01.2020 

відшкодовано за відпущені препарати інсуліну на суму 140,5 млн грн (у 2018 році - 

78,1 млн грн); 

заходів з впровадження електронного запису на прийом до лікаря за допомогою 

сервісів «Поліклініка без черг», HELSI, «MEDSTAR»; 

проєкту «Лікар у Вашому домі» зокрема проведено 58,6 тис. обстежень та 

здійснено 4,4  тис. виїздів мобільних мультидисциплінарних бригад до 

маломобільних категорій громадян.  
 

З метою охорони здоров’я киян, підвищення ефективності, якості та доступності 

медичного обслуговування для всіх верств населення у 2019 році реалізовувалися 

заходи: 

Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2017-2019 роки (рішення 

Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 781/1785 (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)).  
 

Станом на 01.01.2020 кількість людей, які: 

живуть з ВІЛ становить 73,5% до вразливих груп населення (14586 осіб 

перебуває під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я м. Києва, з 

урахуванням 924 мешканців м. Києва, які спостерігаються в ДУ «Інститут 

епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України»); 

знають про свій позитивний ВІЛ-статус та отримували відповідне лікування – 

79,5% (11,6 тис. осіб від загальної кількості осіб, які знаходяться під медичним 

наглядом – 14,5 тис. осіб); 

лікуються, мали невизначувані рівні вірусного навантаження ВІЛ – 90% 

(10,5 тис. осіб). 

У 2019 році у рамках проведення заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 

зареєстровано та офіційно взято під медичний нагляд 1880 осіб. 
 

За попередніми даними Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) під диспансерним 

спостереженням в протитуберкульозних закладах міста станом на кінець 2019 року 

перебувало 9700 осіб, серед яких – 1249 хворих на активні форми туберкульозу.  

У цілому первинна захворюваність на туберкульоз в столиці становила 

44,3 випадки на 100 000 населення (у 2018 році – 38,1 випадків на 100 000 населення). 

Зростання захворюваності на активний туберкульоз відбулось серед дорослого 

населення  на 1,9% (з 46,8 до 47,7 випадків), а серед дітей віком 0-17 років, включно, 

на 30% (з 4 до 5,2 випадків).  

У 2019 році відсутні випадки захворювання на туберкульоз серед працівників 

протитуберкульозних закладів. 

Упродовж 2019 року проводилися профілактичні заходи та санітарно-



90 

 

                                                                                                                                                               . 

просвітницька робота серед населення з профілактики та лікування туберкульозу, 

зокрема: 

впроваджувалися сучасні заходи інфекційного контролю за туберкульозом,  що 

спрямовані на зменшення захворюваності населення на туберкульоз, запобігання 

поширення захворювання; 

забезпечувалося зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я; 

впроваджувалася пацієнт орієнтована модель надання медичної допомоги, у 

рамках якої забезпечено 100% доступ пацієнтів усіх закладів охорони здоров’я міста 

до безперервної діагностики туберкульозу, покращено відсоток виявлення випадків 

туберкульозу методом мікроскопії у закладах охорони здоров’я первинного та 

вторинного рівнів надання медичної допомоги, забезпечено обстеження населення на 

пересувних цифрових флюорографах (один з яких спеціально облаштований для 

обстеження людей з особливими потребами) тощо.  

Київ став єдиним в Україні містом, де всі протитуберкульозні лабораторії 

забезпечені технічним обслуговуванням лабораторного обладнання, вентиляційних 

систем та валідацією (кваліфікацією) боксів біологічної безпеки. Це дало змогу 

отримувати якісні та достовірні результати лабораторних досліджень, підтримувати 

лабораторне обладнання та вентиляційні системи в робочому стані, забезпечувати 

безпечні умови роботи для персоналу лабораторій.  

організовано та проведено регулярні безкоштовні обстеження населення на 

туберкульоз (за графіком) за допомогою пересувного флюорографа, придбаного за 

кошти, передбачені Міською цільовою програмою протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2017-2021 роки: 

- обстежено 10873 особи; 

- виявлено 184 особи з патологією органів грудної клітини; 

- виявлено 19 осіб з туберкульозом легень; 

забезпечувалася соціальна підтримка хворих на туберкульоз, які знаходилися на 

амбулаторно-контрольованому лікуванні, зокрема закуплено 7295 продуктових 

наборів на суму 2,8 млн грн для хворих на туберкульоз, які знаходяться на 

амбулаторному лікуванні; 

проведено 15051 скринінгове анкетування на наявність симптомів туберкульозу 

сімейними лікарями та терапевтами; 

розроблено та розповсюджено у місцях масового перебування населення 

інформаційні матеріали щодо профілактики туберкульозу (на загальну суму 10,0 тис. 

грн – 1000 прим.) тощо. 

У рамках Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом (24 березня) проведено: 

- низку заходів під гаслом: «Настав час!» – «It`s Time!» (проведено 18,9 тис. 

профілактичних оглядів лікарями; 13,5 тис. флюорографічних обстежень органів 

грудної клітки, з яких у 60 осіб виявлено позитивні результати; 171 мікроскопію 

харкотиння (з них виявлено 16 позитивних результатів)); 

- акцію для громади та студентський квест «Час зупинити туберкульоз», 

студентську конференцію за темою: «Зупинимо туберкульоз разом», студентську 

вікторину «Що ви знаєте про туберкульоз», зустрічі з представниками акціонерного 
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товариства «Київська тютюнова фабрика» та публічного акціонерного товариства 

«ЗБК ім. Ковальської» за темою: «Профілактика ТБ»; 

- прочитано для учнів та студентів 7 лекцій, для громадян – 19;  

- проведено 10 семінарів/конференцій для медичної спільноти та 8 виступів 

та публікації в засобах масової інформації тощо. 
 

Також, у 2019 році проводилася активна санітарно-просвітницька робота серед 

населення з метою підвищення рівня його обізнаності щодо профілактики 

різноманітних захворювань, зокрема у рамках:  

Всесвітнього дня боротьби з раком на базі комунальних закладів охорони 

здоров’я всі бажаючі мали можливість отримати консультації профільних спеціалістів 

(онкологів, хірургів, дерматологів, отоларингологів, гінекологів тощо) (обстежено 

3285 осіб, зокрема 100 дітей, та виявлено 176 осіб з патологічними відхиленнями); 

заходу «Тютюн, алкоголь, наркоманія, СНІД – чотири вороги здоров’я» 

здійснено показ соціальних роликів та проведено лекції; 

заходу «Здорова нація» біля станції метро «Майдан Незалежності» 

розповсюджувалася тематична література та проводилося опитування серед киян та 

гостей міста щодо їхнього способу життя; 

Днів здоров’я працювали інфо-зони «Тарілка здорового харчування», «Діабет і 

життя», «Аутизм – життя для батьків» у Національному комплексі «Експоцентр 

України»; 

Українського тижня імунізації проведено заходи під гаслом «Попередити. 

Захистити. Щепити» тощо. 

Крім того, з метою розвитку співпраці у напрямку організації телемостів, 

дистанційних майстер-класів та інших заходів з обміну досвідом між фахівцями 

14.03.2019 підписано Меморандум між Олександрівською клінічною лікарнею 

м. Києва та Клінікою рентгено-васкулярної хірургії «ENERI» (м. Буенос-Айрес, 

Аргентина). 

У 2019 році для забору крові здійснено 196 виїздів, залучено 6203 донори та 

здано 3151,830 літрів крові. 
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2. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В МІСТІ КИЄВІ. 

2.1. Основні заходи щодо забезпечення законності, прав, свобод та 

інтересів громадян 

Згідно з даними Прокуратури міста Києва, у 2019 році на території столиці 

вчинено на 10,3% менше кримінальних правопорушень ніж за минулий рік 

(53848 проти 60037). 

Таблиця 28 

Кримінальні правопорушення з класифікацією тяжкості 
 

Ступені тяжкості 

кримінальних 

правопорушень 

Зареєстровано, од 
Динаміка, 

% 

Розкрито, од. 
Динаміка, 

% 2018 2019  2018  2019 

Особливо тяжких 

кримінальних 

правопорушень 

3905 4111 105,3 961 719 74,8 

Тяжких кримінальних 

правопорушень 

19485 16391 84,1 4118 3305 80,3 

Середньої тяжкості 

кримінальних 

правопорушень 

23921 20992 87,8 7727 7207 93,3 

Невеликої тяжкості 

кримінальних 

правопорушень 

12726 12354 97,1 2704 2056 76,0 

 

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 2019 році зменшено кількість кримінальних 

правопорушень, зокрема: 

проти власності на 20,3% менше ніж у 2018 році (29957 проти 37585), з них: 

- крадіжок – на 23,8% (20182 проти 26488); 

- грабежів – на 25,6% (1947 проти 2616); 

розбійних нападів – на 26,8% (249 проти 340); 

шахрайств – на 3,1% (5203 проти 5368). 

незаконне заволодіння транспортними засобами – на 13,3% (956 проти 1103). 

Завдяки заходам, спрямованим на підвищення безпеки дорожнього руху, на 

території міста Києва у 2019 році зафіксовано зменшення: 

на 8% загальної кількості ДТП за участю дітей (з 316 до 291) та ДТП з 

потерпілими за участю дітей на 14% (з 251 до 216); 

на 1,4% кількості осіб, які загинули в ДТП (з 140 до 138). 

Поряд з цим, зареєстровано 40898 дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), 

що на 7% більше ніж за аналогічний період минулого року (2018 рік – 38236 ДТП), 

зокрема: 

зареєстровано 2279 ДТП з постраждалими, що на 4% більше ніж за аналогічний 

період минулого року  (2018 рік – 2192 ДТП); 

травмовано 2657 осіб, що на 4,4% більше ніж за аналогічний період минулого 
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року (2018 рік – 2546 осіб). 

Поширеними видами автопригод залишається зіткнення (74,87%), наїзд на 

транспортний засіб, що стоїть (16,02%), наїзд на перешкоду (5,69%), наїзд на 

пішохода (2,59%), що загалом становить 99,17% всіх дорожньо-транспортних пригод. 

У 2019 році зареєстровано 376 кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин, що на 28,8% менше ніж 

у 2018 році (528). Повідомлено про підозру в 289 кримінальних правопорушеннях. До 

суду з обвинувальним актом направлено 282 кримінальні правопорушення. 

Впродовж 2019 року виявлено 27 організованих груп або злочинних організацій, 

які вчинили 438 кримінальних правопорушень. 

З метою попередження порушень чинного законодавства у сфері державної 

безпеки Головним управлінням Служби безпеки України в м. Києві та Київській 

області проведено 1447 профілактичних заходів. Проведено 39 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 2300 суспільно-політичних заходів, 

відпрацьовано 269 фактів анонімних повідомлень про мінування, з яких розкрито 

59 та встановлено 41 псевдомінера. 

Задокументовано 3665 правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом 

наркотиків, зокрема 602 факти їх збуту та 2873 правопорушення, пов’язаних зі 

зберіганням наркотиків. З незаконного обігу вилучено майже 99,2 кг різноманітних 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Виявлено 

15 нарколабораторій та 78 місць для незаконного вживання наркотичних засобів. До 

кримінальної відповідальності притягнуто 20 осіб, причетних до створення 

наркопритонів, 5 з яких заарештовано.  

Припинено діяльність 32 інтернет-магазинів з розповсюдження наркотиків в 

мережі «Інтернет». Перекрито 19 міжнародних каналів. За незаконні операції з 

наркотиками затримано 76 іноземних громадян.  

У 2019 році: 

проведено розслідування 496 кримінальних правопорушень, учинених 

неповнолітніми, до адміністративної відповідальності притягнуто 1054 неповнолітніх; 

виявлено 663 (1725 – у 2018 році) неповнолітніх, які займалися бродяжництвом 

та жебрацтвом, з них: 

- 18 – поміщено до приймальника-розподільника; 

- 30 – поміщено до притулків для неповнолітніх; 

- 92 – направлено на лікування у медичні заклади; 

виявлено 1258 фактів невиконання батьками обов’язків з виховання 

неповнолітніх, за що їх притягнуто до адміністративної відповідальності; 

розпочато 30 кримінальних проваджень за злісне невиконання обов’язків по 

догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки; 

здійснено 9493 виїзди на сімейно-побутові конфлікти. До адміністративної 

відповідальності за вчинення правопорушень, передбачених ст. 173-2 КУпАП 

(вчинення насильства в сім'ї), притягнуто 6830 осіб. 

З метою створення безпечного середовища для учасників навчально-виховного 



94 

 

                                                                                                                                                               . 

процесу та профілактики правопорушень працівниками Управління патрульної 

поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції Національної поліції України 

проведено 142 шкільні заходи, 133 зустрічі з батьками, 232 профілактичні бесіди, 

2551 заняття в навчальних закладах м. Києва, якими охоплено 91729 дітей.  

Працівниками Головного управління Національної поліції у м. Києві проведено 

два загальноміські превентивні заходи під умовною назвою «Канікули» (січень), 

профілактичні заходи щодо протидії пияцтву та тютюнопалінню серед дітей 

(березень) та під час літнього відпочинку і оздоровлення дітей «Безпечне Літо-2019» 

(червень-серпень) та 420 превентивних заходів спільно зі Службою у справах дітей та 

сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

Станом на 31.12.2019 кількість членів Київського міського громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна 

Варта» становила 800 осіб, з яких правову та спеціальну підготовку пройшли 

726 членів. У 2019 році проведено 607 спільних патрулювань з працівниками 

національної поліції. За результатами припинено 611 протиправних діянь, з них 

складено 475 протоколів про адміністративне правопорушення та проведено 136 

спільних затримань. Також, спільно з військовослужбовцями Державної 

прикордонної служби проведено 435 спільних патрулювань на Центральному 

залізничному вокзалі м. Києва «Київ-Пасажирський». 
 

У 2019 році у місті Києві діяла Міська цільова комплексна програма 

профілактики та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця»  

на 2019–2021 роки (далі – Програма), затверджена рішенням Київської міської ради 

від 18 грудня 2019 року № 462/6513. 

У бюджеті міста Києва на 2019 рік заплановано 93,3 млн грн на фінансування 

заходів Програми, з них профінансовано 93,2 млн грн (99% плану). 
 

У 2019 році розроблено та розпорядженням виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.05.2019 № 883 

затверджено Антикорупційну програму виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2019-2020 роки. 

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 2019 році надійшло 205 повідомлень щодо можливих 

порушень антикорупційного законодавства посадовими та службовими особами 

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. У деяких випадках наведена інформація 

не стосувалася конкретної особи, не містила фактичних даних, які можливо 

перевірити. Отримані анонімні повідомлення розглядалися відповідно до вимог, 
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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: 

2 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; 

17 дисциплінарних проваджень відносно керівників структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), які займають посади державної служби категорії «Б» та здійснюють 

повноваження керівників державної служби, та їх заступників. 

Відповідно до статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» протягом 

2019 року перевірено 369 декларацій 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 

6 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 54 таких 

матеріали. 

Працівниками управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) протягом звітного періоду опрацьовано 1230 проєктів розпоряджень 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та Київського міського голови на предмет наявності корупційних 

ризиків. 

Також, в місті Києві функціонує Антикорупційна рада при Київському міському 

голові, як постійно діючий консультативно-дорадчий орган Київського міського 

голови. До складу Ради входять 17 осіб, зокрема депутати Київської міської ради, 

державні службовці, представники громадськості. Співголовами Антикорупційної 

ради є перший заступник голови Київської міської державної адміністрації 

М. Поворозник та радник Київського міського голови з питань запобігання та 

виявлення корупції (на громадських засадах) І. Луценко. 

23 грудня 2019 року на засіданні Антикорупційної ради при Київському 

міському голові підписано Меморандум про співпрацю між Київською міською 

радою, Антикорупційною радою при Київському міському голові та громадською 

організацією «Інститут законодавчих ідей» щодо системної та незалежної 

громадської антикорупційної експертизи усіх проєктів рішень Київської міської ради 

За 2019 рік передано до правоохоронних органів 36 матеріалів аудитів 

Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (у 2018 році 
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передано 45 матеріали аудитів), з них передано вперше 25 (за матеріалами аудитів, 

закінченими в 2019 році – 31). Всього, за інформацією наявною в Департаменті 

внутрішньо фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), станом на 31.12.2019 за матеріалами 

аудитів зареєстровано 149 кримінальних проваджень або вони долучені до матеріалів 

існуючих кримінальних проваджень. З них, за матеріалами аудитів, закінчених за 

2019 рік – 39 кримінальних проваджень. 

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 2019 році проведено: 

моніторинг документації конкурсних торгів, за результатами якого: надано 

зауваження без ризику втрат на суму 4640,4 млн грн, враховано зауважень без ризику 

втрат на суму 1103,2 млн грн, встановлено завищення очікуваної вартості закупівель 

на суму 11,8 млн грн, усунуто завищення очікуваної вартості закупівель на суму 

6,6 млн грн; 

експертизи кошторисів відповідно до яких перевірено кошторисну 

документацію на суму 501,9 млн грн, виявлено та попереджено завищення вартості 

кошторисів на суму 31,3 млн грн; 

поточні перевірки обсягів та вартості виконаних ремонтно-будівельних та 

проєктних робіт, а саме: перевірено актів виконаних робіт на суму 478,9 млн грн, 

виявлено та попереджено завищення вартості будівельних робіт на суму 32,4  млн 

грн; 

48 аудитів (25 планових та 23 позапланових) за результатами яких: виявлено 

фінансових порушень на загальну суму 2 256,5 млн грн, встановлено втрат внаслідок 

допущення фінансових порушень та неефективних управлінських рішень на суму 

469 млн грн, відшкодовано втрат та усунуто інших порушень на суму 31,8 млн грн 

(зокрема за 2019 рік – 29,4 млн грн та за рахунок минулих періодів – 2,4 млн грн), 

попереджено втрат за результатами аудитів – 4,6 млн грн, попереджено втрат за 

результатами контрольних обмірів проведених комунальним 

підприємством «Київекспертиза» – 134,1 млн грн). 
 

Робота із зверненнями громадян проводилася у порядку, визначеному 

Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом 

Президента України від 07 лютого 2008 року № 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 2019 році до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) надійшло 28354 звернення громадян, що на 1,4% більше 
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показника 2018 року, з них письмових – 17934 од., усних – 10420 од. Взято на 

контроль 17858 звернень або 63%.  

Частка колективних звернень становила 13,1% усіх звернень (3728 од.). З 

урахуванням колективних звернень до Київської міської державної адміністрації 

звернулося 162955 громадян (188701 – у 2018 році), які порушили 44585 питань. 

Значну кількість колективних звернень становили 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 (90,44%), скаргами (9,53%), пропозиціями і зауваженнями (0,03%).  

Безпосередньо від громадян до виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) надійшло 72,9% із загальної кількості 

звернень. Для розгляду за належністю передано: з Офісу Президента України – 8,9%, 

з Кабінету Міністрів України – 3,5%, від народних депутатів України – 3,1%, від 

депутатів Київської міської ради – 3%, з міністерств України – 2,3%, з Верховної Ради 

України – 1,9%, з Генеральної прокуратури України, міської та районних 

прокуратур – 1,6%, з інших органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, установ – 2,8% звернень громадян. 
 

Основні питання, що порушували громадяни у своїх зверненнях до Київської 

міської державної адміністрації у 2018-2019 роках наведено у таблиці 29. 

Серед основних питань, що порушували громадяни, чільне місце займають 

питання: 

комунального господарства та благоустрою: оплати житлово-комунальних 

послуг (3039 питань або 16,8%),  благоустрою, озеленення (2760 питань або 15,2%), 

ремонту будинків, дахів, реконструкції будинків (1559 питань або 8,6%), опалення та 

незадовільного теплопостачання (1372 питань або 7,6%), водопостачання (996 питань 

або 5,5%), роботи ЖЕКів (945 питань або 5,2%), роботи ліфтів (731 питання або 4%), 

встановлення лічильників (721 питання або 4%) тощо; 

соціального захисту: щодо матеріальної та гуманітарної допомоги  

(2226 питань або 50,1%), надання субсидії (427 питань або 9,6%), призначення та 

виплати пенсій (207 питань або 4,7%), виплати різних допомог (162 питання або 

3,6%), встановлення та відміни пільг соціально незахищеним верствам населення 

(141 питання або 3,2%) тощо. 
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Таблиця 29 

Питома вага основних питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях  

до Київської міської державної адміністрації, до загальної кількості  

(% до загальної кількості звернень громадян) 
 

Питання 2018 2019 

Комунальне господарство 42,8 40,7 

Соціальний захист 10,9 10,0 

Транспорт і зв’язок 4,2 6,2 

Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, 

регіональна політика та будівництво, підприємництво 

5,7 5,8 

Охорона здоров’я 4,6 5,4 

Житлова політика 4,4 4,8 

Забезпечення дотримання законності та охорони 

правопорядку, реалізації праві і свобод громадян 

4,6 4,6 

Діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування 

3,7 3,4 

Аграрна політика і земельні відносини 2,9 3,1 

Освіта, наука, науково-технічна, інноваційна діяльність та 

інтелектуальна власність 

2,5 1,6 

Екологія та природні ресурси 1,4 1,2 

Культура та культурна спадщина, туризм 1,3 1,2 

Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і 

спорт 

0,8 0,8 

Діяльність підприємств та установ 1,0 0,7 

Праця і заробітна плата 0,6 0,6 

Фінансова, податкова, митна політика 0,1 0,3 

Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні 

відносини 

0,3 0,2 

Інформаційна політика, діяльність засобів масової 

інформації 

0,2 0,2 

Промислова політика 0,02 0,004 

Інше 7,98 9,196 
 

 

Особистий прийом громадян керівництвом Київської міської державної 

адміністрації проводиться відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення 

громадян», Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у 

виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 листопада 2014 року № 1300, 

та графіка проведення особистого та виїзних прийомів громадян, затвердженого 

Київським міським головою В. Кличком. 

У 2019 році особисто Київським міським головою В. Кличком прийнято 

731 громадянина (494 – у 2018 році), які подали 414 звернень, що перебувають на 

контролі Київського міського голови до остаточного вирішення. 
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Серед тих, хто зазначив свою пільгову категорію під час відвідування 

особистого прийому Київського міського голови В. Кличко: учасників АТО – 

52 особи, членів багатодітних родин – 8 осіб, дитини війни – 3 особи, учасників війни 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій – 3 особи, родичів 

учасників АТО – 3 особи, інвалідів І, ІІ та ІІІ груп – 6 осіб, ветеранів праці – 1 особа, 

одиноких матерів – 1 особа. Всі звернення опрацьовано відповідно до чинного 

законодавства. 

У 2019 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: 

152 особистих прийомів громадян, на яких прийнято 402 особи; 

66 виїзних прийомів громадян, на яких прийнято 38 осіб; 

82 прямі («гарячих») телефонні лінії, під час яких звернулося 35 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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) для інформування громадян розміщено у 

громадській приймальні виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), на Єдиному вебпорталі 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: 

189 днів контролю у районних в місті Києві державних адміністраціях, під час 

яких здійснювалася перевірка виконання 196 звернень громадян; 

72 перевірки 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 виконавчому 

органі Київської міської ради (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 2019 році проводилася 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 

https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/zvernennia_hromadian/
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виконавчому органі Київської міської ради (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 мали можливість надсилати свої пропозиції та 

зауваження щодо організації роботи міської та районної влади. 
 

У 2019 році відповідно до Національного класифікатора ДК 019-2010 

«Класифікатор надзвичайних ситуацій» класифіковано та зареєстровано 

8 надзвичайних ситуацій, а саме: 

2 – техногенного характеру; 

5 – природного характеру;  

1 – соціального характеру.  

Внаслідок надзвичайних ситуацій загинуло 3 особи та постраждало  703 особи 

(з них 473 дитини). 

Крім того, рятувальниками комунального підприємства «Плесо» врятовано 

132 особи (з них 29 дітей). 

У 2019 році Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) проведено 49 засідань, за результатами яких надано 

відповідні доручення. 

Станом на 01.01.2020 в Управлінні з питань цивільного захисту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

обліковувалося 514 захисних споруд цивільного захисту (далі – сховищ) ІІ – ІV класів 

усіх форм власності, а саме:  

288 – державної власності;  

125 – комунальної власності міста Києва;  

101 – приватної власності. 

Загальний стан сховищ міста до використання за призначенням оцінюється як: 

«готові» – 201 сховище цивільного захисту (39% загальної кількості), «обмежено 

готові» – 217 (42%), «не готові» – 96 (19%). 

На сьогодні у місті Києві сплановано використання 5037 укриттів (4543 – 

цокольних та підвальних приміщень; 217 – підземних автопаркінгів; 230 – підземних 

переходів; 47 – підземних приміщень метрополітену) загальною місткістю понад 

2391,7 тис. осіб. 

Територіальною інвентаризаційною комісією з проведення технічної 

інвентаризації сховищ міста проводилася робота з організації проведення 

інвентаризації на 452 сховищах комунальної, приватної та державної форм власності 

на території міста Києва. Станом на 01.01.2020 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 слухачами Навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності м. Києва на 2019 рік, затвердженого 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 26 березня 2019 року № 529 «Про затвердження Плану 
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основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва єдиної 

державної системи цивільного захисту на 2019 рік», та укладених договорів навчання 

пройшли 1419 осіб, що становило 100% 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 31.12.2019 становила 

2191410 осіб, що на 0,6% більше минулорічного показника (станом на 01.01.2019 – 

2181395 осіб). 
 

У 2019 році управлінням інформаційного забезпечення та доступу до публічної 

інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) отримано 9767 журналістських запитів та запитів на доступ 

до публічної інформації (10055 – у 2018 році), зокрема:  

3991 запит від представників засобів масової інформації, що на 17% менше у 

порівнянні з минулим роком (4661 – у 2018 році); 

5776 запитів на надання публічної інформації (5394 запити – у 2018 році), 

зокрема від фізичних осіб надійшло 4 781 запит, юридичних осіб – 954, об’єднань 

громадян без статусу юридичної особи – 41; 

Усі 100% запитів на надання публічної інформації виконані. 

У 2019 році на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва 

опубліковано 2984 новини та анонсовано 376 заходів про діяльність керівництва 

виконавчого органу Київської міської ради (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. 

На сторінках у соціальних мережах Facebook та Twitter розміщено 

2984 публікації. 

З метою налагодження двостороннього зв’язку з мешканцями, підвищення 

іміджу міської влади, як відкритої до діалогу, в 2019 році опрацьовано звернення 

1 648 користувачів соціальної мережі Facebook, які зверталися через сторінку 

Київської міської державної адміністрації (відповідь надано на понад 97% звернень). 

Також, у 2019 році проведено 63 прес-брифінги та прес-конференції керівництва 

виконавчого органу Київської міської ради (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. 

У дослідну експлуатацію введено міський портал «Відкриті дані» 

https://data.kyivcity.gov.ua/, на якому зареєстровано 70 розпорядників інформації: 

апарат та структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, 

установи, підприємства та організації комунальної форми власності. Станом на 

31.12.2019 оприлюднено 153 набори даних. 

Робота з наповнення та оновлення наборів даних на оновленому порталі 

відкритих даних http://data.gov.ua триває. 

https://www.facebook.com/kievcity.gov.ua
https://twitter.com/kmda_official
https://www.youtube.com/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://data.kyivcity.gov.ua/
http://data.gov.ua/
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2.2. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади з об’єднаннями 

громадян та політичними партіями 

За даними Головного управління статистики у м. Києві станом на 01.10.2019 

зареєстровано 13381 громадську організацію та 4658 благодійних організацій, спектр 

діяльності яких охоплює усі сфери суспільного життя (станом на 31.12.2018: 

громадських організацій – 12599, благодійних організацій – 4482).  

У 2019 році структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювалася активна співпраця з 

більше ніж 380 громадськими організаціями за різними напрямками діяльності. 

Районні в місті Києві державні адміністрації активно співпрацювали з 

550 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, постійно оновлюється рубрика «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 проєктів та ініціатив, у 2019 році 

виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) проведено: 

районні Форуми організацій громадянського суспільства, які передували 

Київському Форуму організацій громадянського суспільства та мали на меті залучити 

до змістовної співпраці активну громадськість в районах та мікрорайонах столиці, 

зокрема протягом травня–жовтня 2019 року Форуми організацій громадянського 

суспільства відбулися в усіх районах м. Києва (загалом до участі в районних заходах 

долучилися близько 800 учасників – активних громадських організацій, 

представників структурних підрозділів  райдержадміністрацій та інших зацікавлених 

установ);  

публічний діалог «За майбутнє без перешкод» в рамках ІІІ Київського Форуму 

організацій громадянського суспільства у партнерстві з Департаментом соціальної 

політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, Службою у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) за участю 200 організацій громадянського 

суспільства, які опікуються дітьми з інвалідністю, питаннями, що пов’язані з їх 

інтеграцією в суспільство, безбар’єрністю середовища, доступністю соціальних 

послуг, реабілітацією, соціалізацією тощо (05 грудня 2019 року); 

ІІІ Київський Форум організацій громадянського суспільства за участю близько 

300 представників організацій громадянського суспільства, структурних підрозділів 

Київської міської державної адміністрації, комунальних підприємств, міжнародних 

донорських інституцій тощо (15 грудня 2019 року, конференц-хол «ДЕПО» 

(вул. Антоновича, 52)); 

https://dsk.kyivcity.gov.ua/content/gromadskyy-ruh-u-kyievi.html
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конкурс серед громадських об’єднань на кращу творчу роботу під назвою 

«Місто мрій», проведений вперше в рамках щорічного Київського Форуму 

організацій громадянського суспільства. Переможцями конкурсу стали 

11 громадських об’єднань, які представили роботи 23 авторів у наступних номінаціях: 

виріб декоративно-прикладного мистецтва, живопис та графіка, художня 

фотографія, художній твір (ессе, розповідь, поезія). 

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 2019 році вдруге проведено зазначений міський 

конкурс. На розгляд конкурсної комісії представниками організацій громадянського 

суспільства подано 86 проєктних пропозицій 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 17 кращих 

проєктів, на реалізацію яких надано   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 16 вересня 2019 року № 1630 (зі змінами) 

затверджено персональний склад Громадської ради при виконавчому органі Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Громадська рада) на 

2019-2021 роки у кількості 50 представників організацій громадянського суспільства. 

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 організаційно-

методичне та координаційне супроводження роботи Громадської ради. Зокрема, у 

2019 році надано сприяння у проведенні: 

5 засідань Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

виїзного семінару-тренінгу для представників громадських рад міста Києва 

(табір «Зміна», смт. Клавдієво, Київська область); 

ІІІ щорічного Форуму громадських рад міста Києва «Велика Столиця – 2019» 

(18.12.2019), ініційованих Громадською радою при виконавчому органі Київської 

міської ради (Київської міської державної 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 

2019 року проводилися дистанційно засідання Координаційної ради з питань 
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сприяння розвитку громадянського суспільства при виконавчому органі Київської 

міської ради (Київській міській державній адміністрації).  

Затверджено План заходів щодо реалізації в місті Києві у 2019 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)) та здійснювалася робота з 

його виконання. 
 

На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» в 2019 році всі проєкти 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: 

24 проєкти регуляторних актів Київської міської ради та її виконавчого органу, з 

них: 

- 11 проєктів регуляторних актів – рішень Київської міської ради (з них 

3 проєкти оприлюднено повторно); 

- 13 проєктів регуляторних актів – розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 

33 звіти про результати відстежень результативності регуляторних актів 

(проєктів регуляторних актів), з них: 

- 13 звітів про періодичне відстеження результативності регуляторного акта; 

- 10 звітів про повторне відстеження результативності регуляторного акта; 

- 10 звітів про базове відстеження результативності проєкту регуляторного 

акта. 

За даними структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) у 2019 році прийнято 11 регуляторних 

актів – розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 

У 2019 році в електронній рубриці «Громадське обговорення проєктів 

нормативно-правових актів» (forum.kievcity.gov.ua) було розміщено для громадського 

обговорення у формі електронних консультацій 75 проєктів нормативно-правових 

актів (у 2018 році – 115) 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: 73 проєкти пройшли обговорення до 31.12.2019; 2 проєкти – проходили 

обговорення з грудня 2019 до січня 2020 року. 

До обговорення зазначених проєктів нормативно-правових актів долучилися 

близько 50 тисяч користувачів (у 2018 році – 45,6 тисяч користувачів) Єдиного веб-

порталу територіальної громади м. Києва, надавши більше 76 пропозицій, зауважень 
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та власних редакцій проєктів (у 2018 році – понад 120). 
 

У 2019 році у місті Києві громадянами та об’єднаннями громадян проведено 

близько 4527 масових заходів, серед яких найбільш масовими і резонансними були 

акції: 

з вимогою забезпечення прозорого виборчого процесу (січень-квітень 

2019 року); 

з вимогою притягнення до відповідальності учасників скандалу по 

ДК «Укроборонпрому» (червень 2019 року); 

під гаслом «Зупини капітуляцію!» для висловлення громадянської позиції щодо 

врегулювання ситуації на Донбасі (червень 2019 року); 

під назвою «Червоні лінії», під час якої активісти виставляли для влади «червоні 

лінії» з питань євроінтеграції, відносин з Російською Федерацією, територіального 

устрою, армії, мови, декомунізації, перетнувши які, влада мала зіткнутися з 

протестами громадянського суспільства (липень, грудень 2019 року); 

під гаслом «Нормандська змова – державна зрада» (вересень 2019 року); 

під гаслом «Ні продажу української землі!» (жовтень-грудень 2019 року); 

під гаслом «Зупинимо корупцію в НБУ» (листопад-грудень 2019 року); 

проведені профспілковими організаціями, що виступали на захист соціально-

економічних прав трудових колективів з вимогою зменшення тарифу на передачу 

електричної енергії, прийнятого рішенням від 07 червня 2019 року № 954 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і 

комунальних послуг України (листопад-грудень 2019 року); 

з вимогою прийняття Законів України про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо спрощення умов ввезення на митну територію України 

транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму 

акцизних зборів Європейського Союзу та про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо тимчасового зупинення застосування штрафних санкцій за порушення 

порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України з метою 

отримання можливості розмитнення авто та уникнення відповідних штрафів (грудень 

2019 року); 

проти незаконних забудов у столиці та «будівельного свавілля» чиновників під 

гаслом «Ні свавіллю забудовників!» (протягом року); 

на підтримку незаконно ув’язнених російською владою українців; 

проти ведення російського бізнесу в Україні; 

проти підвищення комунальних тарифів;  

з вимогою підвищення соціальних стандартів для суспільно-вразливих верст 

населення; 

проти корупції, бездіяльності органів влади вищого рівня; 

проти випадків рейдерства та  корпоративних конфліктів; 

екологічні пікети тощо. 

Відповідно до даних Департаменту державної реєстрації та нотаріату станом на 

31.12.2018 зареєстровано 352 політичні партії. Найбільш впливовими у суспільно-

політичному житті міста Києва міські осередки політичних партій: ПП «Слуга 

народу», ПП «Європейська солідарність»,  Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»,  
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«Об’єднання «Самопоміч», «Єдність», Всеукраїнське об'єднання «Свобода», 

Політична партія «Національний корпус». 
 

До складу Київської міської ради входять 120 депутатів, із них: депутатська 

фракція «Солідарність» – 47 депутатів (39,2% загальної кількості), депутатська 

фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 14 депутатів (11,7%), 

депутатська фракція «Єдність» – 14 депутатів (11,7%), депутатська фракція 

«Всеукраїнське об’єднання «Свобода» – 14 депутатів (11,7%), депутатська фракція 

«Об’єднання «Самопоміч» – 3 депутати (2,5%), депутатська група «Київська 

команда» – 18 депутатів (15%) та позафракційні – 10 депутатів (8,3%). 

За результатами позачергових виборів народних депутатів Верховної Ради 

України, що відбулися 21 липня 2019 року, до Верховної ради України обрано 

депутатів Київської міської ради, а саме: Макарова О.А., Осадчука А.П. (за списком 

місцевої організації партії «Об’єднання «Самопоміч»), Кісільова І.П. (за списком 

місцевої організації партії «Єдність»), Приходько Н.І. (за списком місцевої організації 

партії «Солідарність»).  

Враховуюче зазначене, Київська міська рада направила до Київської міської 

виборчої комісії повідомлення про дострокове припинення повноважень 

вищезгаданих депутатів. 

Відповідно до частини першої статті 90 Закону України «Про місцеві вибори», 

пункту 4 частини першої статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» Київська виборча комісія постановою від 11 вересня 2019 року № 339 «Про 

визнання обраними депутатами Київської міської ради VIII скликання» на 

пленарному засіданні Київської міської ради оголосила наступних за черговістю 

депутатів Київської міської ради: Білозіра А.І., Курінного Ю.Ю., Пєстєреву Н.М. та 

Яцика В.А. 

У свою чергу депутатами Київської міської ради Тарановим А.В. та 

Стрижовим Д.С. подано заяви про складання ними депутатських повноважень, тому 

згідно із законодавством України у 2019 році припинено їх повноваження. 

У зв’язку з цим, постановою Київської міської виборчої комісії від 18 грудня 

2019 року № 341 «Про визнання обраними депутатами Київської міської ради 

VIII скликання» визнано обраними депутатами Київської міської ради таких за 

черговістю кандидатів у депутати: Дідковську К.Д. та Козяра О.І. 
 

У 2019 році Київською міською радою прийнято ряд важливих для забезпечення 

життєдіяльності міста рішень, зокрема про: 

затвердження: 

- 8 міських цільових програм на середньострокову перспективу; 

- бюджету міста Києва на 2020 рік; 

- змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва  

на 2018-2020 роки; 

- Переліку природоохоронних заходів у м. Києві на 2019–2020 роки, які 

фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного 

середовища; 

- Програми формування податкової культури у м. Києві на 2019–2023 роки; 
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- проєкту землеустрою щодо зміни меж м. Києва, - територія м. Києва може 

збільшитися на 2771,1415 га за рахунок земель області, водночас, місто має передати 

із земель Київської міської ради до складу земель Київської області 55,4 га; 

- Порядку організації та проведення недержавних масових громадських 

заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та 

іншого характеру у м. Києві; 

- нових правил користування Київським метрополітеном; 

внесення змін до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 

2019-2021 роки щодо надання прав безкоштовного проїзду в метрополітені та 

громадському транспорті вихованцям військових ліцеїв; 

внесення змін до деяких рішень Київської міської ради щодо надання 

додаткових пільг та гарантій сім’ям киян-Героїв Небесної Сотні та киянам-

постраждалим учасникам Революції Гідності; 

прийняття у першому читанні рішення, яке передбачає надання матеріальної 

допомоги при народженні дитини мешканцям м. Києва; 

звернення до: 

- Верховної Ради України з проханням скасувати Закон України «Про 

внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів 

України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг», а також Закон 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації 

розрахунків у сфері торгівлі та послуг»; 

- Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо фінансового 

забезпечення потреб територіальної громади міста Києва;  

- Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України із закликом 

забезпечити соціальні гарантії працівникам галузі «Освіта»; 

- Президента України та Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів 

на будівництво лінії метро на житловий масив Троєщина; 

вдосконалення системи організації паркувального простору в м. Києві; 

перейменування вул. І. Кудрі у Печерському районі на честь американського 

державного діяча, сенатора США Д. Маккейна;  

залучення кредитів ЄБРР комунальним підприємством «Київський 

метрополітен» на суму 50 млн євро та 60 млн євро – комунальним підприємством 

«Київпастранс» для оновлення рухомого складу громадського транспорту; 

заборону передачі комунального майна та землі юридичним особам зі статутним 

капіталом Російської Федерації;  

збільшення премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого 

самоврядування;  

внесення змін до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів у 

м. Києві», яким виключено власників квартир у багатоповерхівках з платників 

земельного податку; 

викуп цеху № 5, що перебуває у приватній власності АТО «Перший Київський 

машинобудівний завод» (просп. Перемоги, 49/2); 

проведення інвентаризації застарілого житлового фонду столиці; 

проведення капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів та систем 
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опалення у громадських будівлях м. Києва; 

облаштування у столиці нових скверів та парків тощо. 
 

У рамках розвитку місцевого самоврядування та децентралізації Київський 

міський голова В. Кличко та представники 19 громад, прилеглих до столиці 

населених пунктів, 09 жовтня 2019 року ухвалили рішення про створення асоціації 

«Київська агломерація» та затвердили її статут. Участь у перших установчих зборах 

також взяли представники ще 30 громад, що планують приєднатися до асоціації, 

головою «Київської агломерації» обрано Київського міського голову. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВІ ПИТАННЯ МІСЦЕВИХ  

ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

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 соціально-

економічного розвитку міста. 

До керівного складу виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) відноситься 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 31.12.2019 укомплектовано 7 (77,8%) посад керівного складу 

виконавчого органу. Вакантними є 2 посади заступників голови Київської міської 

державної адміністрації. 

Протягом 2019 року відбувалися зміни у керівному складі, зокрема, звільнено 

2 (22,2%) заступників голови Київської міської державної адміністрації 

(Давтяна Д. О. та Спасибка О.В.). 

Голова та усі заступники голови Київської міської державної адміністрації 

мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) за відповідними фаховими напрямами: 

технічну (3), юридичну (2), гуманітарну та педагогічну. Троє з них (42,8%), зокрема 

Київський міський голова - магістри державного управління. Також 3 (42,8%) - 

кандидати наук: Київський міський голова - кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, а також 2 заступники голови, зокрема з питань здійснення самоврядних 

повноважень (Слончак В.В. та Хонда М.П.) - кандидати юридичних наук. Жінок - 

заступників голови - 1 (14,3%).  

Усі керівники виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) мають тривалий стаж роботи на керівних посад, а також на 

посадах державної служби, зокрема, 1 особа (14,3%) - до десяти років, 3 особи 

(42,8%) - від десяти до двадцяти років і 1 особа (14,3%) - більше 25 років (перший 

заступник голови Київської міської державної адміністрації). Водночас, слід 

зазначити, що відповідно до змін, унесених до Закону України «Про державну 

службу» 09 листопада 2017 року Законом № 2190-VIII, голова, перший заступник 
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голови та заступники голови Київської міської державної адміністрації не є 

державними службовцями. 

За віком: до 35 років – 1 особа (14,3%), від 36 до 40 років – 1 особа (14,3%), від 

41 до 50 років – 4 особи (57,14%), від 51 до 55 років – 1 особа (14,3%). 

На займаних посадах голова, перший заступник голови та заступники голови 

працюють від одного до п’яти років. 
 

Керівний склад районних в місті Києві державних адміністрацій станом на 

31.12.2019 налічує 49 посад, а саме:  

10 - голів районних в місті Києві державних адміністрацій, з яких 

укомплектовано 3 (30%) (Дніпровська, Подільська, Шевченківська). З липня 

2019 року вакантними є посади 7 голів райдержадміністрацій (70%): Голосіївської, 

Дарницької, Деснянської, Оболонської, Печерської, Святошинської та Солом’янської 

районних державних адміністрацій;  

10 посад перших заступників голів районних в місті Києві державних 

адміністрацій (укомплектовано 100%);  

19 посад заступників голів районних в місті Києві державних адміністрацій 

(укомплектовано 14 – 73,7%); 

10 посад керівників апаратів районних в місті Києві державних адміністрацій 

(укомплектовано 9 – 90%). 

Протягом 2019 року призначено: 2 голів райдержадміністрацій (20%) 

(у І кварталі 2019 – Голосіївська, Дарницька), 1 (10%) першого заступника голови 

райдержадміністрацій (Деснянської), 7 (36,8%) заступників голів 

райдержадміністрацій, а також звільнено: з посад керівників апаратів – 1 (10%) 

(Святошинська райдержадміністрація), 6 (31,6%) заступників голів 

райдержадміністрацій та 7 (70%) голів райдержадміністрацій (відповідно до указів 

Президента України). 

Що стосується якісного складу керівництва районних в місті Києві державних 

адміністрацій (36 осіб), серед них 9 (25%) - жінки, зокрема 5 заступників голів 

(Голосіївська, Дніпровська, Деснянська, Оболонська та Солом’янська) та 4 - 

керівники апаратів районних в місті Києві державних адміністрацій (Голосіївська, 

Деснянська, Оболонська, Печерська). Усі керівники мають повну вищу освіту, 

зокрема 12 осіб (33,3 %) є магістрами державного управління, а 6 осіб (16,7 %) мають 

науковий ступінь кандидата наук. Більшість керівників районних в місті Києві 

державних адміністрацій - 18 осіб (50%) працюють на займаній посаді від 3 до 

7 років, від 1 до 3 років - 7 осіб (19,4 %), до 1 року - 10 осіб (27,8 %) та більше 

7 років - 1 особа. 

За віком: до 35 років – 4 особи (11,1%), від 36 до 45 років – 12 осіб (33,3%), від 

46 до 55 років – 14 осіб(38,9%) і старше 55 років – 6 осіб (16,7%). 

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) здійснені організаційні заходи щодо 

погодження: призначення 37 та звільнення 32 керівників структурних підрозділів 
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районних в місті Києві держаних адміністрацій. 
 

Станом на 31.12.2019 загальна гранична чисельність працівників виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) становила 

2270 штатних одиниць, зокрема в апараті - 325 одиниць (з них 296 посад державної 

служби). 

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 2019 року до складу виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) входило 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 31.12.2019 укомплектовано 28 посад керівників (93,3%) структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). Вакантними були 2 посади державної служби категорії «Б» - 

керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (директори Департаменту транспортної 

інфраструктури та Департаменту будівництва та житлового забезпечення).  

У 2019 році Київським міським головою В. Кличком:  

звільнено 4 (13,3%) керівників структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (директора 

Департаменту соціальної політики Крикунова Ю.В., начальника Управління  туризму 

та промоцій Тараненка А.П., директора Департаменту будівництва та житлового 

забезпечення Федотова К.П., директора Департаменту транспортної інфраструктури 

Федорова І.С.); 

призначено 6 (20%) державних службовців на посади керівників структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 

Фіоктістова В.В., директора Департаменту суспільних комунікацій Лелюка Р.В., 

директора Департаменту транспортної інфраструктури Федорова І.С., директора 

Департаменту соціальної політики Світлого Р.В., директора Департаменту міського 

благоустрою Кулебу О.В., начальника Управління туризму та промоцій Радову М.С.). 

З числа призначених керівників усі 6 (шість) призначені за результатами конкурсу. 

Якісний склад керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації): 

жінок-керівників - 9 осіб (32,1%); 

усі 28 керівників (100%) мають вищу освіту; 

8 керівників (28,6%) – магістри державного управління; 

4 керівники (14,3%) - кандидати наук, зокрема 2 – кандидати наук з державного 

управління. 

Більшість керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) - 13 (46,2%) мають стаж 

державної служби від 1 до 10 років, 7 (25%) керівників мають стаж роботи від 10 до 
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15 років, 5 (17,9%) – від 16 до 26 років та 3 (10,7%) – до 1 року. При цьому стаж 

роботи на займаних посадах у переважної більшості керівників (22 керівників 

(78,6%)) від 1 до 7 років і у 6 (21,4%) керівників – до 1 року. 

За віком: більшість керівників структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у віці від 35 до 

45 років – 14 осіб (50%), віком до 35 років - 3 особи (10,7%), у віці від 46 до 56 років –

9 осіб (32,1%). 
 

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 2019 році управлінням 

по роботі з персоналом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) проведено 29 конкурсів на зайняття вакантних посад 

державної служби категорії «Б», з яких: 

6 конкурсів на заміщення  вакантних посад державної служби категорії «Б» - 

керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (директор Департаменту суспільних 

комунікацій, директор Департаменту транспортної інфраструктури (2 конкурси), 

директор Департаменту соціальної політики, директор Департаменту міського 

благоустрою, начальник Управління туризму та промоцій); 

4 конкурси на зайняття вакантних посад керівників структурних підрозділів 

районних в місті Києві державних адміністрацій зі статусом юридичної особи 

публічного права (проводилися до набрання чинності 25 вересня 2019 року змін до 

Закону України «Про державну службу»); 

19 конкурсів на посади заступників керівників структурних підрозділів та 

керівників і заступників керівників структурних підрозділів у самостійних 

структурних підрозділах апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 
 

Значна увага у 2019 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 31.12.2019 у виконавчому органі та районних в місті Києві державних 

адміністраціях працюють 304 державні службовці – випускники Національної 

академії державного управління при Президентові України, які є магістрами 

державного управління. Зокрема, в апараті – 55, в інших структурних підрозділах 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) – 135 та у районних в місті Києві державних адміністраціях – 114. 

У даний час за спеціальністю «публічне управління та адміністрування» у 

Національній академії державного управління та її регіональних інститутах 

навчаються 5 державних службовців з числа працівників апарату, ще 2 – в інших 

навчальних закладах. 

У 2019 році здійснювалися заходи щодо забезпечення навчання державних 

службовців виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та районних у місті Києві державних адміністрацій у Київському 
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міському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ 

та організацій відповідно до плану-графіка на 2019 рік, затвердженого 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 31 січня 2019 року № 154 «Про підвищення кваліфікації 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування у 2019 році».  

Так, у 2019 році 2206 державних службовців структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та районних у місті Києві державних адміністрацій, зокрема апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) – 71, а також 86 посадових осіб місцевого самоврядування (працівники 

секретаріату Київської міської ради) пройшли підвищення кваліфікації за 

професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців 

(262 особи) та короткостроковими, тематичними семінарами, вебінарами, 

навчальними курсами, тренінговими програмами (2030 осіб). За категоріями 

державних службовців це – 715 керівників (категорія «Б») та 1491 спеціалістів 

(категорія «В»). Також підвищили кваліфікацію 397 державних службовців 

територіальних підрозділів центральних органів виконавчої. 

На виконання рішення Київської міської ради від 28 травня 2015 року 

№ 571/1435 «Про затвердження Концепції розвитку української мови, культури та 

виховання історичної пам’яті жителів міста Києва на 2015–2020 роки» 109 державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування пройшли навчання за 

програмою спеціалізованого короткострокового навчального курсу «Діловодство та 

культура українського ділового мовлення». 
 

У 2019 році підготовлено та проведено 12 засідань Колегії виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на яких 

розглянуто 39 питань щодо життєдіяльності міста і напрацьовано 331 доручення. 

Протягом звітного періоду проведено 50 виїзних нарад Київського міського 

голови, на яких вирішувалися найбільш актуальні питання життєдіяльності міста 

Києва, за результатами яких напрацьовано 380 доручень та оформлено 40 протоколів. 

Також проведено засідання Ради регіонального розвитку при виконавчому 

органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), на якому 

розглянуто питання про забезпечення життєдіяльності міста Києва в контексті 

виконання закону України «Про державну допомогу суб`єктам господарювання». 

 

4. ВИРІШЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ м. КИЄВА 
 

На об’єктах капітального будівництва та капітального ремонту відповідно до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018–2020 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 

(зі змінами), на фінансування капітальних видатків у 2019 році були передбачені 

бюджетні асигнування у сумі 15634,4 млн грн, з яких, за оперативними даними, 

виконання з врахуванням авансових платежів становило 14619,4 млн грн, або 

93,5% запланованих обсягів, зокрема за рахунок:  
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бюджету міста Києва – 14318,2 млн грн; 

державного фонду регіонального розвитку – 301,2 млн грн. 

На об’єктах капітального будівництва (реконструкції) та капітального ремонту 

найбільша питома вага припадає на галузі:  

транспорт – 41,6% (6084 млн грн): будівництво, реконструкція та капітальний 

ремонт доріг, розв’язок, трамвайних ліній, метрополітену, мереж зовнішнього 

освітлення;  

житлово-комунальне господарство – 32,3% (4722 млн грн): будівництво, 

реконструкція та капітальний ремонт об’єктів комунального господарства, житлового 

фонду, благоустрою, парків, скверів; 

освіту – 12,6% (1845,7 млн грн): будівництво, реконструкція та капітальний 

ремонт закладів освіти. 

 

 
 

Рис. 1. Освоєння капітальних вкладень та капітального ремонту по галузях, 

млн грн 
 

У 2019 році завершені роботи з: 

у соціальній сфері: 

- реконструкції з прибудовою та надбудовою до школи № 42 на 

вул. Хорольській, 19 у Дніпровському районі; 

- реконструкції дошкільного навчального закладу № 652 на 

вул. Волго-Донській, 21-А (вул. Бориспільській, 28/1) у Дарницькому районі;  

- реставрації з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого 

мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа мистецтв № 2 

ім. М. І. Вериківського» об'єкта по вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього 

концертної зали у Шевченківському районі; 

- реставрації приміщень корпусу № 3 під створення відділення 

нейрореабілітації в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва, вул. Шовковична, 

39/1 у Печерському районі; 

- реконструкції приміщень відділення паліативної допомоги Центру 

паліативної допомоги дітям м. Києва Київської міської клінічної шкірно-

венерологічної лікарні на вул. Богатирській, 32 у Оболонському районі; 
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- реконструкції стадіону «Русанівець» на бульв. Ігоря Шамо (колишній 

бульв. Олексія Давидова), 10-12 у Дніпровському районі; 

- реконструкції легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної 

майстерності (із збереженням функцій) на просп. Павла Тичини, 18 у Дніпровському 

районі;  

- реконструкції стадіону спеціалізованої школи № 64 м. Києва на 

вул. Ушинського, 32 у Солом'янському районі;  

- будівництва (реконструкції) 4 спортивних майданчиків для міні-футболу зі 

штучним покриттям у закладах загальної середньої освіти (у Дніпровському, 

Оболонському, Солом’янському та Шевченківському районах); 

- реконструкції відділення ранньої соціально-медичної реабілітації дітей з 

ДЦП, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи, з 

порушенням психіки (денне перебування), вул. Бориспільська, 28-Б; 

за напрямком житлово-комунальне господарство: 

- реконструкцiї каналiзацiйного колектора по вул. Дегтяренка; 

- реконструкції каналізаційного колектора Д=400-500 мм по Оболонському 

проспекту від ст. м. «Мінська» до ст. м. «Оболонь» в Оболонському районі; 

- перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по 

пров. Моторному та по проспекту Науки, будівництва додаткових ємкостей чистої 

води та спорудження розподільчого пункту і трансформаторних підстанцій у 

Голосіївському районі; 

- реконструкції водопровідної мережі Д=300 мм на території Національного 

музею історії України у Другій світовій війні; 

- реконструкцiї центрального теплового пункту на Харкiвському шосе, 148-Б 

з влаштуванням iндивiдуальних теплових пунктiв та реконструкцiєю iнженерних 

мереж; 

- реконструкцiї центрального теплового пункту на вулицi Вiкентiя 

Береттi, 10 та теплових мереж до будинкiв на вулицi Вiкентiя Береттi, 6, 6-А, 6-Б, 8, 

10, будiвлi спецiалiзованої школи № 250 на проспектi Володимира  

Маяковського, 49-Б; 

- термомодернiзацiї (реконструкції) будівель бюджетної сфери: дошкільного 

навчального закладу «Монтессорі-сад» на вул. Анни Ахматової, 14-В, школи-

дитячого садка «Ластівка» на просп. Оболонському, 32-А, школи І-ІІІ ступенів № 263 

імені Євгена Коновальця на вул. Олександра Сабурова, 19-Б; 

- будiвництва 3 бюветних комплексів на просп. Петра Григоренка, 14 у 

Дарницькому районi, на проспекті Генерала Ватутіна, 2-Б у Дніпровському районі та 

на вулиці Героїв Війни, 14 (парк) у Солом'янському районі; 

- будівництва 2 артезіанських свердловин малої продуктивності на вулиці 

Богатирській, 2-А в Оболонському районі, на вулиці Живописній, 2 у 

Святошинському районі; 

- розробки схем інженерного захисту територій та оптимізації систем 

водопостачання і водовідведення м. Києва; 

- реконструкції та модернізації ліфтового господарства у житловому фонді 

міста Києва, введено в експлуатацію 312 ліфтів; 
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- реконструкції теплових мереж на вул. Симиренка, 2/19. Ділянка від ТК-

250/8-5/4 до ТК-250/8-5/7 та до житлового будинку на вул. Симиренка, 2/19 (1, 2, 3, 

4 ввід); 

- реконструкції теплових мереж від ЦТП на просп. Маяковського, 24-А до 

будинків на просп. Маяковського, 24, 24-А, 24-Б, 26, 28, 30; 

- реконструкції теплових мереж  від ЦТП на просп. Маяковського, 30-А до 

будинків на просп. Маяковського, 30-А, 28-А, 28-Б, 28-В, 26-А та 

вул. Закревського, 45-Б; 

- реконструкції теплових  мереж від ЦТП на вул. Висоцького, 4-А. Ділянка 

від ТК 313/9-4-6-1-1 до споживачів за адресами:  вул. Висоцького, 3, 4 (1, 2 ввід), 

вул. Закревського, 51/2, 53, 55, 57, 61/2, 59/1, вул. Сабурова, 4 (1, 2 ввід); 

- реконструкції теплових мереж від ТК 313/9-4-6 до ЦТП на 

вул. Висоцького, 4-А та до споживачів за адресами: вул. Закревського, 67-А, 65, 65-А, 

63, 63-А, вул. Висоцького, 6, 6-А, 6-Б, 8 (1,2 ввід), 8-А; 

- реконструкції теплових мереж (перепідключення споживачів від котельні 

ПП «Бонвояж» до районної котельні «Молодь» ПАТ «Київенерго») у 

Шевченківському районі; 

- реконструкції теплових мереж (перепідключення споживачів від котельні 

ДП «Групова котельня УМТ та ГЗ ГУ МВС України в Київській області» до районної 

котельні «Молодь» ПАТ «Київенерго» у Шевченківському районі; 

за напрямом житлове будівництво, в рамках реалізації заходів з будівництва 

(придбання) житла укладено договори на придбання:  

- 150 квартир загальною площею 9344,3 кв. м для черговиків квартирного 

обліку;  

- 60 квартир загальною площею 3628,8 кв. м для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства (учасників АТО/ООС та членів їх сімей) (на 

умовах співфінансування); 

за напрямком транспорт та дорожнє господарство: 

- реконструкції вул. Івана Федорова від вул. Великої Васильківської до 

вул. Анрі Барбюса у Печерському районі; 

- реконструкції вул. Петра Дегтяренка на ділянці від вул. Лугової до Великої 

Кільцевої дороги; 

- реконструкції транспортної розв'язки в одному рівні вул. Каштанова - 

вул. Оноре де Бальзака, з влаштуванням двостороннього дорожнього руху по 

вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі; 

- будівництва мережі зовнішнього освітлення скверу на Харківському 

шосе, 180/21 у Дарницькому районі; 

- реконструкції мережі зовнішнього освітлення бульвару Тараса Шевченка у 

Шевченківському районі міста Києва; 

- відкрито мостовий пішохідно - велосипедний перехід між парками 

«Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах; 

- відкрито автомобільний проїзд Шулявським шляхопроводом (транспортна 

розв’язка на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана). 
 

Також у 2019 році продовжувалися роботи з:  
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у соціальній сфері:  

- будівництва дошкільного навчального закладу на вул. Радунській 

(24 мікрорайон ж/м Вигурівщина - Троєщина) у Деснянському районі; 

- реконструкцiї дошкiльного навчального закладу № 436 на 

вул. Автозаводськiй, 17-А в Оболонському районі; 

- реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого 

(санаторного) типу № 151, вул. Маршала Гречка, 10-А у Подільському районі; 

- завершення будівництва дошкільного навчального закладу на 

вул. Бахмацькій, 35 у Святошинському районі; 

- завершення будівництва дитячого дошкільного навчального закладу на 

бульварi Вацлава Гавела, 81-А у Солом'янському районі;  

- реконструкції дошкільного навчального закладу № 345, вул. Санаторна, 9-А 

з надбудовою у Дарницькому районі; 

- реконструкції з прибудовою до будівлі  Києво-Печерського ліцею № 171 

«Лідер» Печерського району на вул. Лейпцизькій, 11-А у Печерському районі; 

- реконструкції з добудовою загальноосвітньої школи № 23 на 

вул. Путивльській, 35 у Деснянському районі; 

- реконструкції гімназії-інтернату № 299 на вул. Макіївській, 9 у 

Оболонському районі; 

- реконструкції з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені 

О. М. Бойченка, вул. Велика Китаївська, 85 в Голосіївському районі: 

- реконструкції з добудовою середньої загальноосвітньої школи № 22 на 

просп. Відрадному, 36-В у Солом'янському районі; 

- реконструкції стадіону шкіл № 194 на вул. Героїв Дніпра, 10-Б та № 252 на 

вул. Зої Гайдай, 10-В в Оболонському районі; 

- реконструкції стадіону середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4 м. Києва, вул. Сулеймана Стальського, 26-А у Дніпровському районі; 

- реконструкції стадіону середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 201 м. Києва на бульв. Перова, 14-А у Дніпровському районі; 

- реконструкції з надбудовою навчально-адміністративного корпусу 

Київського університету ім. Бориса Грінченка по просп. Павла Тичини, 17 у 

Дніпровському районі; 

- термосанації будівлі загальноосвітнього навчального закладу № 261 по 

вул. Вербицького, 7; 

- будівництва (реконструкції) 28 спортивних майданчиків для міні-футболу 

зі штучним покриттям у закладах загальної середньої освіти; 

- реконструкції приймального відділення та спеціалізованих відділень 

Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, благоустрій території та протизсувні 

роботи на вул. Шовковичній, 39/1 у Печерському районі; 

- реконструкції будівель Київського міського перинатального центру - 

структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та 

перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі; 

- реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру 

первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8 у Дарницькому районі; 
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- реконструкції басейну КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 2», вул. Василя Кучера, 5; 

- проєктування реконструкції будівлі Київської міської клінічної лікарні № 6 

з розміщенням Лікарні швидкої медичної допомоги «Правобережна» на проспекті 

Космонавта Комарова, 3 у Солом'янському районі; 

- реконструкції нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на 

вул. Будищанська, 3 у Деснянському районі для влаштування амбулаторії лікарів 

сімейної медицини; 

- реконструкції об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного 

значення на просп. Перемоги, 32 у Шевченківському район; 

- реставрації та реабілітації з технічним переоснащенням і реконструкцією 

прибудови театрально-видовищного закладу культури «Київський національний 

академічний театр оперети» на вулиці Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі; 

- реконструкції нежитлових приміщень будівлі на просп. Маяковського, 15 у 

Деснянському районі під розміщення залу урочистих подій. 

Проводилися роботи з капітального ремонту об’єктів освіти (капітальний ремонт 

приміщень, покрівель, фасадів, харчоблоків, стадіонів, спортивних залів, ігрових і 

спортивних майданчиків, тіньових навісів та огорожі, інженерних мереж, заміна 

вікон, відновлення груп у дитячих садках; розпочато капітальний ремонт з метою 

відновлення роботи дошкільного закладу (ясла - садок) № 782 на вул. Олександра 

Сабурова, 16-А у Деснянському районі).  

Здійснювалися роботи з капітального ремонту закладів охорони здоров’я 

(капітальний ремонт приміщень, інженерних мереж, ліфтів, покрівель та фасадів, 

заміна вікон, протипожежні заходи); 
у житлово-комунальній сфері: 

- реконструкції споруд І черги Бортницької станції аерації на 

вул. Колекторнiй, 1-А в Дарницькому районі (коригування) І черга будівництва. 

Насосна станція першого підйому; 

- реконструкції дюкерних переходів через р. Дніпро (підготовчі роботи); 

- будівництва Пiвденно-Захiдного каналізаційного колектора, І-ІV пускові 

комплекси та каналізаційного колектора по вул. Стеценка з метою ліквідації 

КНС «Нивки»; 

- реконструкції ІІІ черги Ново-Дарницького та Шлiхтеровського 

каналізаційних колекторів; 

- реконструкції дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації; 

- реконструкції та модернізації комплексу підготовки, переробки та 

знешкодження фільтраційних вод та технiчного переоснащення полiгону твердих 

побутових вiдходiв № 5 в с. Пiдгiрцi Обухiвського району Київської областi; 

- протизсувні роботи бiля будiвлi на вул. Нижньоюркiвськiй, 53 у 

Подiльському районi, на схилi Батиєвої гори на розi вулиць Локомотивної та 

Краснодонської у Солом’янському районі та укрiплення Днiпровського схилу бiля 

Пiшохiдного мосту (2 зсувний цирк) у Печерському районi; 

- будівництва теплових мереж для приєднання до централiзованих теплових 

мереж ПАТ «Київенерго» житлових будинкiв № 26, 28 на вул. Чистякiвській; 
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- будівництва громадського туалету на Пiвнiчному кладовищi, с. Лiтки 

Броварського району; 

- будівництва колумбарної стіни на лісовому кладовищі, вул. Крайня, 3; 

- будівництва iнженерних мереж, малих архiтектурних форм - пунктiв 

пiдключення; 

- будівництва центру захисту тварин на вул. Автопарковій у Дарницькому 

районі; 

- поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської Слобідки 

у Солом'янському районі. 

Продовжувалися роботи з капітального ремонту та благоустрою парків і скверів, 

елементів благоустрою зон відпочинку, розчистки водойм, капітального ремонту 

житлових будинків (заміни вікон на енергоефективні, ремонту покрівель, сходових 

клітин, вхідних груп, фасадів, інженерних/електричних мереж, ліфтів), капітальний 

ремонт асфальтового покриття житлової забудови, облаштування ігрових та 

спортивних майданчиків, капітальний ремонт теплових та зливостічних мереж, а 

також, капітальний ремонт пішохідних переходів, бюветних комплексів, громадських 

вбиралень; 

у сфері житлового господарства: 

- реконструкції житлового будинку на бульварі Кольцова, 24-А у 

Святошинському районі, зокрема для забезпечення житлом учасників 

антитерористичної операції та осіб з інвалідністю внаслідок війни (ІІІ групи) з їх 

числа, які потребують поліпшення житлових умов; 

у сфері благоустрою: 

- реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в 

Оболонському районі, 

- реконструкції гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та 

санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві, 

- реконструкції Північно-Дарницького меліоканалу, 

- реконструкції очисних споруд «Харківські» по вул. Ревуцького, 40 в 

Дарницькому районі, 

- реконструкції трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на 

острові Долобецький; 

- реконструкції та благоустрою парків відпочинку в урочищі «Наталка» в 

Оболонському районі, парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між 

просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака та парку «Кіото» у 

Деснянському районі, Наводницького парку у Печерському районі, парку «Юність» у 

Святошинському районі; 

- будiвництва берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж 

Русанівської протоки у Дніпровському районі; 

- реконструкції і благоустрою парку «Володимирська гірка» у 

Шевченківському районі; 

- влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку на Русанівській 

набережній; 

у транспортній сфері: 

- будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро; 
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- 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; 

- будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції 

«Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі; 

- будівництва автомобільної дороги на ділянці між вул. О. Довбуша та 

Броварським проспектом у Дніпровському районі; 

- реконструкції мережі міської дощової каналізації на території, що прилягає 

до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври; 

- реконструкції дощової каналізації на проспекті Броварському від 

вул. Митрополита Андрея Шептицького (вул. Луначарського) до мосту метро через 

Русанівську протоку у Дніпровському районі; 

- реконструкції вулиці Академіка Туполєва; 

- реконструкції Пейзажної алеї; 

- реконструкції вул. Покровської; 

- розробки техніко-економічного обґрунтування з реконструкції проспекту 

Ю. Гагаріна з реконструкцією транспортної розв'язки біля станції метрополітену 

«Чернігівська» з демонтажем трамвайної колії по проспекту Ю. Гагаріна; 

- будівництва транспортної розв'язки на перетині вул. М. Раскової та 

бульвару Верховної Ради із залізничними коліями на ділянці станція «Київ-

Русанівка» - станція «Київ-Дніпровський» у Дніпровському районі; 

- будівництва та реконструкції світлофорних об’єктів; 

- проєктування 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»; 

- реконструкції трамвайної лінії по вул. Алма-Атинській; 

- реконструкції станцій лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної 

до Великої кільцевої дороги в систему легкого рейкового транспорту 

(«Політехнічна», «Польова», «Площа Перемоги», «Гарматна»); 

- реконструкції та будівництва трамвайної лінії від вул. Гната Юри до 

ЗАТ «Кисневий завод»; 

- реконструкції транспортної розв’язки просп. Генерала Ватутіна – 

вул. Оноре де Бальзака з організацією додаткових з’їздів на просп. Генерала Ватутіна  

у Деснянському районі. 

Також проводилися роботи з капітального ремонту шляхової мережі, мостів та 

шляхопроводів, рухомого складу (трамвайних вагонів) та контактно-кабельної 

мережі, а також мереж зовнiшнього освiтлення з замiною ртутних та натрiєвих 

свiтильникiв на свiтлодiоднi свiтильники. 

у сфері містобудівної політики: 

- розробки інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури 

м. Києва та його приміської зони; 
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- розробки та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи 

«Містобудівний кадастр м. Києва». 
 

5. Пропозиції міста Києва щодо вдосконалення законодавства і практики 

його реалізації, системи державного управління наведено у додатку до звіту. 
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Додаток до звіту 

Пропозиції міста Києва щодо вдосконалення законодавства і практики його реалізації, системи державного управління 
 

№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

1.  Незадовільний стан і руйнування 

доріг та автошляхів місцевого 

значення внаслідок пересування 

ними великоваговими та велико-

габаритними транспортними 

засобами, вагові та/або габаритні 

параметри яких перевищують 

нормативні навантаження на вісь 

(осі) та загальна маса або габарити 

яких перевищують один з 

нормативно встановлених 

параметрів 

 

Транспорт та 

транспортна 

інфраструктура, 

дорожнє 

господарство 

На сьогодні існує правовий вакуум у 

питанні здійснення габаритно-

вагового контролю на вулицях і 

дорогах міст та інших населених 

пунктів.  

Як наслідок, органи місцевого 

самоврядування позбавлені 

можливості реального впливу на 

запобігання та недопущення 

руйнування доріг місцевого значення. 

Необхідно внесення змін до законів 

України «Про автомобільний 

транспорт», «Про автомобільні 

дороги» та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, які 

дозволять законодавчо закріпити за 

органами місцевого самоврядування 

повноваження зі здійснення 

габаритно-вагового контролю на 

вулицях і дорогах міст та інших 

населених пунктів 

Сприяння Міністерства інфраструктури України, 

Кабінету Міністрів України, як суб’єкту 

законодавчої ініціативи, у вирішенні питання 

прийняття Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо здійснення 

габаритно-вагового контролю на вулицях і дорогах 

міст та інших населених пунктів»  

2.  Діючими порядками формування 

тарифів на послуги міського 

електричного транспорту не 

передбачається можливість 

диференціації тарифів у 

Транспорт та 

транспортна 

інфраструктура, 

дорожнє 

господарство 

Збитковість роботи підприємств 

міського електричного транспорту та 

необхідність виділення додаткових 

коштів з місцевих бюджетів на 

покриття різниці в тарифах від 

Прийняття Міністерством інфраструктури України 

змін до порядків формування тарифів, а саме до: 

 Порядку формування тарифів на послуги 

міського електричного транспорту 

(метрополітену), затвердженого наказом 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

залежності від кількості поїздок, 

терміну дії проїзних квитків 

застосування органами місцевого 

самоврядування знижки в проїзних 

квитках 

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 Міністерства транспорту та 

зв’язку України від 17.11.2009 № 1175  

або розроблення та прийняття інших нормативно-

правових документів щодо вирішення зазначеної 

проблеми 

3.  Невиконання забудовниками 

зобов’язань щодо спорудження 

будівель навчальних закладів, що 

призводить до перевищення рівня 

наповнюваності класів закладів 

загальної середньої освіти в місцях 

інтенсивного будівництва 

житлового сектору 

 

Містобудування, 

розвиток 

інфраструктури 

міста, освіта 

Необхідність врегулювання питань 

розвитку соціальної інфраструктури 

населених пунктів та збільшення 

кількості навчальних закладів 

відповідно до потреб населення, що 

забезпечить зменшення показника 

чисельності дітей на 100 місць, 

зростання показника охоплення дітей 

освітою, зниження соціальної напруги 

у суспільстві. 

Законодавством України встановлено, 

що наповнюваність класів закладів 

загальної середньої освіти не може 

перевищувати 30 учнів. Проте, окремі 

класи закладів загальної середньої 

освіти м. Києва, що функціонують у 

місцях інтенсивного будівництва 

Міністерству розвитку громад та територій 

України, Кабінету Міністрів України, як суб’єкту 

законодавчої ініціативи, підготувати зміни та 

сприяти їх прийняттю до наступних нормативно-

правових актів: 

- до частини  5 статті 29 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», 

передбачивши, 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); 

- до Порядку розроблення проєктної 

документації на будівництво об'єктів, 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

житлового сектору, сформовано з 

порушенням цієї норми.  

В цілому, середня наповнюваність 

класів у школах міста Києва – 

27,8 учнів. Цей показник є стабільним 

останні 3 роки. Понад чинні 

нормативи наповнені лише класи в 

Дарницькому районі (середній 

показник по району – 31). Найменше 

наповнені класи в Шевченківському 

(25,6) та Печерському (25,8) районах. 

Нерівномірність наповнення класів у 

закладах загальної середньої освіти 

зумовлена особливістю забудови 

Києва та функціонування міста як 

столиці України  

затвердженого наказом від 16.05.2011  № 45, а 

саме: доповнення завдання на проектування 

вимогами щодо обов’язкового нормативного 

забезпечення закладами дошкільної та шкільної 

освіти комунальної форми власності при 

будівництві багатоквартирних житлових будинків; 

встановлення вимоги розроблення окремим 

розділом (томом) проекту будівництва закладів 

дошкільної та шкільної освіти при будівництві 

багатоквартирних житлових будинків; внесення 

відомостей до реєстру містобудівних умов та 

обмежень відомостей щодо забезпечення 

закладами дошкільної та шкільної освіти при 

будівництві багатоквартирних житлових будинків 

4.  Відсутність затвердженої 

Кабінетом Міністрів України 

типової форми інвестиційного 

договору на виконання 

інвестиційного проєкту 

комплексної реконструкції 

кварталу (мікрорайону) 

застарілого житлового фонду 

 

Містобудування, 

розвиток 

інфраструктури 

міста 

Прийняття типової форми 

інвестиційного договору надасть 

можливість органам місцевого 

самоврядування втілювати на 

практиці пілотні проєкти комплексної 

реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) із заміною застарілого 

житлового фонду 

Сприяння Міністерства розвитку громад та 

територій України у вирішенні питання 

затвердження Кабінетом Міністрів України типової 

форми інвестиційного договору на виконання 

інвестиційного проєкту 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 передбачити 

право органів місцевого самоврядування 

затверджувати типову форму інвестиційного 

договору на виконання інвестиційного проєкту 

комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону) 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

застарілого житлового фонду 

5.  Неможливість реалізації 

інвестиційного проєкту 

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 

Забезпечення практичної можливості 

реалізації інвестиційних проєктів у 

сфері відновлення застарілого 

житлового фонду, що сприятиме 

залученню інвестицій у будівельну 

галузь, оновленню житлового фонду, 

розбудові інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста 

 

Сприяння Міністерства розвитку громад та 

територій України та Кабінету Міністрів України, 

як суб’єкту законодавчої ініціативи, внесенню змін 

до Закону України «Про комплексну 

реконструкцію кварталів (мікрорайонів) 

застарілого житлового фонду», передбачивши 

можливість реалізації проєктів 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 

6.  Невизначеність на законодавчому 

рівні алгоритму дій посадових осіб 

органів державного архітектурно-

будівельного контролю у разі 

відсутності на об’єктах суб’єктів 

містобудування (їх представників) 

щодо яких здійснюється 

державний архітектурно-

будівельний контроль, що створює 

сприятливі умови для існування 

неформальних домовленостей із 

суб’єктами містобудування та 

дозволяє їм уникати 

відповідальності 

 

Містобудування, 

розвиток 

інфраструктури 

міста 

Неможливість здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю 

призначених наказами позапланових 

перевірок внаслідок відсутності на 

об’єктах суб’єктів містобудування (їх 

представників) щодо яких  

здійснюється державний 

архітектурно-будівельний контроль 

(85% випадків), призводить до 

значних втрат бюджету і порушень 

законодавства у сфері 

містобудування. 

Для вирішення даної ситуації 

виключним, фактично єдиним 

способом впливу на суб’єктів 

містобудування є звернення до 

Підготовка Міністерством розвитку громад та 

територій України відповідних змін до діючого 

Порядку здійснення державного архітектурно-

будівельного контролю, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 №553, 

якими встановити чіткий алгоритм дій посадових 

осіб органів державного архітектурно-будівельного 

контролю у разі відсутності на об’єктах суб’єктів 

містобудування (їх представників), щодо яких 

здійснюється державний архітектурно-будівельний 

контроль, спрямованих на належне 

(рекомендованими листами з повідомленнями про 

вручення) інформування таких суб’єктів 

містобудування про дату та час проведення 

перевірок, необхідності забезпечення їх 

присутності та надання доступу до об’єкту 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

органів Національної поліції, який є 

недієвим та неефективним, завдяки 

якому штучно перекладаються 

обов’язки та відповідальність за 

організацію та забезпечення 

державного архітектурно-

будівельному контролю на органи 

Національної поліції, яким такі 

функції не властиві 

будівництва з попередженням про можливе 

притягнення до відповідальності, у разі 

невиконання законних вимог.  

У випадку ігнорування таких вимог передбачити 

обов’язкове документування таких обставин в 

присутності свідків з подальшим притягненням 

суб’єктів містобудування до встановленої 

відповідальності 

7.  Необхідність лібералізації 

процедури проведення земельних 

торгів 

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 

Підготовка Кабінетом Міністрів України, як 

суб’єктом законодавчої ініціативи, Державною 

службою України з питань геодезії, картографії та 

кадастру (Держгеокадастр) необхідних змін до:  

 статті 136 Земельного кодексу України, якими 

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; 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

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 

 частини 31 статті 137 Земельного кодексу 

України, а саме: слова «трьох банківських днів» 

замінити словами «тридцяти банківських днів», 

оскільки Земельним кодексом України не 

передбачена розстрочка придбання земельних 

ділянок після проведення земельних торгів 

8.  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 земельних торгів 

Підготовка Кабінетом Міністрів України, як 

суб’єктом законодавчої ініціативи, Державною 

службою України з питань геодезії, картографії та 

кадастру (Держгеокадастр) змін до статей 137, 138 

Земельного кодексу України, передбачивши 

можливість продажу земельних ділянок та прав на 

них через систему електронних торгів 

9.  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 будь-яких дій щодо 

оформлення речових прав на земельні 

ділянки. Водночас, Податковим 

кодексом України не врегульовано 

належним чином питання сплати 

Підготовка Кабінетом Міністрів України, як 

суб’єктом законодавчої ініціативи, змін до 

Податкового кодексу України, якими передбачити, 

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). 

Необхідно також передбачити, що при переході 

права власності на будівлю, плата за земельні 

ділянки, на яких розташовані такі будівлі, 

сплачується новим власником нерухомості на 

загальних підставах з дати державної реєстрації 

права власності на такі будівлі. При цьому 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

земельного податку, що на практиці 

призводить до зловживань з боку 

платників податків. 

Виникла необхідність прийняття 

законопроєкту, 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 

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 

10.  Негативний вплив Закону України  

від 06.09.2019 № 1055-1 «Про 

оренду державного та 

комунального майна» на 

орендаторів, якими укладені 

договори оренди державного та 

комунального майна 

Розвиток 

малого та 

середнього 

бізнесу 

Відповідно до Закону договори 

оренди, укладені до набрання 

чинності Законом, зберігають свою 

чинність та продовжують діяти до 

моменту закінчення строку, на який 

вони були укладені. 

Однак, продовження таких договорів 

на старих умовах (тобто без 

проведення аукціону) буде діяти до 

дати, яка наступить раніше набрання 

чинності рішенням про затвердження 

переліку підприємств, установ, 

організацій, що надають соціально 

важливі послуги населенню 

(01.07.2020). 

Тобто, сумлінні орендатори, які 

вклали власні кошти в ремонт 

Внесення Верховною Радою України змін до 

Закону України  від 06.09.2019 № 1055-1 «Про 

оренду державного та комунального майна», якими 

передбачити можливість продовження договорів 

оренди державного та комунального майна з 

добросовісними орендаторами, які власним 

коштом утримують орендоване майно в належному 

стані 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1055-1&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1055-1&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1055-1&skl=10
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

державного та комунального майна, 

яке вони орендують, позбавлені права 

на продовження договорів оренди 

зазначеного вище майна. Натомість 

вони зобов’язанні брати участь у 

аукціонах 

11.  Незручності, що виникають у 

результаті цілодобового режиму 

роботи підприємств, установ та 

організацій сфери обслуговування, 

зокрема закладів торгівлі, 

ресторанного господарства, які 

функціонують у житлових 

будинках, вбудованих та 

прибудованих до житлових 

будинків приміщеннях 

Розвиток 

малого та 

середнього 

бізнесу 

Встановлення зручного для 

населення, зменшення кількості 

режиму роботи закладів торгівлі та 

ресторанного господарства, 

забезпечення законних прав 

мешканців на відпочинок 

правопорушень у нічні години 

 

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України та Кабінетом 

Міністрів України, як суб’єктом законодавчої 

ініціативи, 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 повернення органам місцевого 

самоврядування повноважень щодо обмеження 

часу та місць реалізації алкогольних напоїв, 

зокрема обмеження 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; 

 статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; 

  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 



129 

Продовження додатка до звіту 
 

                                                                                                                                                               . 

№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

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 

12.  Існування значної заборгованості 

із заробітної плати на державних 

підприємствах, що перебувають у 

сфері управління центральних 

органів виконавчої влади 

Соціальний  

захист 

Станом на 01.12.2019 заборгованість 

із виплати заробітної плати на 

підприємствах державного сектору 

економіки, що перебувають у сфері 

управління центральних органів 

виконавчої влади, за попередніми 

статистичними даними, становила 165 

млн грн або 77,1% загальної суми 

заборгованості по місту. 

Найбільшими боржниками 

залишаються підприємства, які: 

входять до складу 

ДК «Укроборонпром» – 121,7 млн 

грн, знаходяться у сфері управління 

Міністерства розвитку громад та 

територій України – 11,9 млн грн, 

Міністерства інфраструктури України 

– 7 млн грн, Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України – 6,3 млн грн, 

Міністерства енергетики та захисту 

довкілля України – 6,5 млн грн, 

Фонду державного майна України – 

4,4 млн грн, Державного космічного 

агентства України – 1,4 млн грн, 

Прискорення центральними органами виконавчої 

влади проведення процедур реструктуризації 

(реорганізації) державних підприємств-боржників 

із заробітної плати; сприяння вирішенню існуючих 

проблемних питань з метою прискорення 

погашення боргів; забезпечення державними 

замовленнями; проведення роботи щодо 

скорочення непродуктивних витрат та оптимізації 

структури підпорядкованих підприємств тощо. 

Посилення Кабінетом Міністрів України контролю 

за діяльністю центральних органів виконавчої 

влади щодо погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати на підприємствах, які 

перебувають у сфері їх управління 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по місту 

Києву – 1,2 млн грн, Міністерства 

соціальної політики України – 

1 млн грн тощо 

13.  Забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа 

Соціальний 

захист 

За наявними звітними даними на 

квартирному обліку в районних в 

місті Києві державних адміністраціях 

перебуває 353 дитини – сироти, 

дитини, позбавленої батьківського 

піклування та особи з їх числа 

Міністерству фінансів України при підготовці змін 

до Державного бюджету України на 2020 рік 

передбачити кошти на виділення бюджету 

міста Києва субвенції на придбання житла для 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа 

14.  Проведення розрахунків із 

забудовниками за державними 

програмами «Забезпечення 

житлом інвалідів Великої 

Вітчизняної війни І групи, які 

протягом тривалого строку 

перебувають у черзі на отримання 

житла», «Забезпечення житлом 

інвалідів війни» 

Соціальний 

захист 

У 2010 – 2013 роках на виконання 

вимог постанов Кабінету Міністрів 

України від 20.04.2011 № 437 (зі 

змінами), від 23.05.2012 № 503 та від 

27.03.2013 № 211 Департаментом 

будівництва та житлового 

забезпечення виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) за 

рахунок коштів державного бюджету 

на конкурсних засадах було придбано 

23 квартири у 3 житлових будинках, 

які споруджувалися. 

Після завершення будівництва 

вказаних житлових будинків, для 

проведення остаточних розрахунків із 

забудовниками за фактичними 

обмірами Київського міського бюро 

технічної інвентаризації необхідні 

Міністерству фінансів України при підготовці змін 

до Державного бюджету України на 2020 рік 

передбачити кошти на оплату різниці вартості 

проєктної та фактичної площ квартир, майнові 

права на які були придбані у 2010, 2012 та 2013 

роках. 

Кабінету Міністрів України продовжити дію 

постанови від 27.03.2011 № 211, відповідно до якої 

можуть бути використані зазначені кошти 

державного бюджету України 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

кошти у сумі 74 975,20 грн 

15.  Неможливість забезпечення 

лікування хворих з ювенільним 

ревматоїдним артритом у 

дорослому віці (до 18 років діти 

забезпечуються необхідним 

лікуванням за рахунок 

централізованих закупівель за 

кошти державного бюджету), а 

також неможливість 

безкоштовного забезпечення 

медпрацівників вакцинами 

відповідно до програмних заходів 

з бюджету міста Києва при 

наявності можливості 

фінансування в рамках виконання 

заходів Міської цільової програми 

«Здоров’я киян» на 2017–2019 

роки  

 

Охорона  

здоров’я 

Національний перелік не 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 

(не включені медикаменти для 

лікування хворих з ювенільним 

ревматоїдним артритом, вакцини 

проти грипу, проти папіломи-вірусу 

людини для профілактики раку шийки 

матки, тощо). 

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 

Міністерству охорони здоров’я України внести 

зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів 

України від 25.03.2009 № 333, а саме щодо 

можливості здійснювати закупівлю лікарських 

засобів, що в установленому законом порядку 

зареєстровані в Україні та не включені до  

Національному переліку основних лікарських 

засобів, не тільки Міністерством охорони здоров’я 

України, а й структурними підрозділами з питань 

охорони здоров’я обласних та Київської міської 

державних адміністрацій, на виконання 

регіональних цільових програм, затверджених в 

установленому порядку 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

 

16.  Втрата статусу особи з 

інвалідністю по слуху особами, що 

досягли повноліття та яким 

встановлено кохлеарні імпланти за 

рішенням Медико-соціальної 

експертної комісії 

 

Охорона  

здоров’я 

Відповідно до рішень Медико-

соціальної експертної комісії 

відбувається зняття з осіб, яким 

встановлено кохлеарні імпланти, 

статусу особи з інвалідністю по слуху 

при проходженні такої комісії, 

оскільки встановлення кохлеарного 

імпланту прирівнюється до 

хірургічної корекції (Інструкція про 

встановлення груп інвалідності 

затверджена наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 

05.09.2011 № 561, Перелік 

анатомічних дефектів, інших 

необоротних порушень функцій 

органів і систем організму, станів та 

захворювань, за яких відповідна група 

інвалідності встановлюється без 

строку повторного огляду, 

затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.01.2015 

№ 10) 

Міністерству охорони здоров’я України внести 

зміни до Переліку анатомічних дефектів, інших 

необоротних порушень функцій органів і систем 

організму, станів та захворювань, за яких 

відповідна група інвалідності встановлюється без 

строку повторного огляду, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 21.01.2015 № 10, зміни, доповнивши групу 

інвалідності ІІІ новим абзацом такого змісту: 

«Наявність у особи вживленої оперативним 

шляхом внутрішньої частини системи 

імплантаційного слухопротезування не є 

хірургічною корекцією.» 

17.  Ускладненість процесу тендерних 

процедур щодо закупівлі послуги з 

організації і забезпечення 

харчування учнів в закладах 

загальної середньої освіти 

(школах) 

Освіта Закупівлю послуги з організації і 

забезпечення харчування учнів в 

закладах загальної середньої освіти 

відповідно до Закону України «Про 

здійснення державних закупівель» 

зумовлює складність механізму, 

довготривалість процесу, враховуючи 

Міністерству охорони здоров’я України та 

Кабінету Міністрів України, як суб’єкту 

законодавчої ініціативи, забезпечити внесення змін 

до Закону України «Про здійснення державних 

закупівель» щодо спрощення процедури закупівлі 

послуг з організації і забезпечення харчування 

учнів у закладах загальної середньої освіти та 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

оскарження результатів торгів в 

Антимонопольному комітеті України 

іншими учасниками, а найголовніше, 

орієнтація процедури на найнижчу 

ціну, а не на якість послуг та 

продуктів 

продуктів харчування для закладів дошкільної 

освіти 

18.  Застарілість норм харчування у 

закладах освіти, що 

унеможливлює процес здорового 

та збалансованого харчування  

Освіта  На сьогодні більшість нормативно-

правових актів щодо організації 

харчування у закладах освіти 

вичерпали свій регуляторний ресурс і 

не відповідають сучасним вимогам.  

Наразі у раціоні, що пропонується 

дітям у школах, замало овочів і 

фруктів, забагато рослинних жирів і 

вуглеводів, чинне місце посідають 

борошняні вироби, крупи та цукор, 

що може призвести до збільшення 

ваги та до виникнення серйозних 

захворювань.  

Постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.11.2004 № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах», 

що визначає денні норми харчування 

в грамах для одноразового 

харчування, не враховано, що учні 

харчуються вдома, а у школі 

отримують лише сніданки. Чинний 

збірник рецептів страв для шкіл 

видано у 1957 році, який після 

Міністерству освіти і науки України, Міністерству 

охорони здоров’я України та Кабінету Міністрів 

України, як суб’єкту законодавчої ініціативи: 

 внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження 

норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах» в частині норм харчування для дітей 

шкільного та дошкільного віку; спільних наказів 

Міністерства охорони здоров’я України та 

Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 

№ 242/329 «Про затвердження Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих 

закладах»», від 17.04.2006 № 298/227 в редакції 

від 05.04.2013 «Про затвердження Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах»; 

 прискорити затвердження нового санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої 

освіти; розробку збірника рецептів страв для шкіл.  

Міністерству освіти і науки України спільно з 

Міністерством розвитку громад та територій 

України розробити перелік сучасного обладнання 

для харчоблоків закладів освіти. 

Кабінету Міністрів України, як суб’єкту 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

подвійного редагування у 1984 та 

1991 роках значно  не змінився. 

У 2017 році Міністерство охорони 

здоров’я України ухвалило методичні 

рекомендації з харчування для дітей 

шкільного та дошкільного віку, що 

має зробити харчування у вітчизняних 

закладах освіти більш здоровим та 

збалансованим.  

Проте, наразі зазначені зміни не стали 

нормативно-правовими актами.  

Не набув чинності і новий санітарний 

регламент для закладів загальної 

середньої освіти 

законодавчої ініціативи внести зміни до: 

 Закону України «Про дошкільну освіту» 

відповідно до вимог п.2 постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.12.2004 № 1591 та 

зазначеної постанови в частині затвердження норм 

харчування для всіх категорій учнів та вихованців 

закладів освіти з метою розширення переліку 

харчових продуктів, зокрема для дітей, що 

потребують безглютенової й безлактозної дієти. 

Сприяти розробленню примірного двотижневого 

меню для таких дітей; 

 Антимонопольного законодавства України з 

метою унеможливлення надання пріоритету 

вартості послуги з організації харчування в 

закладах освіти при визначенні переможця за 

результатами тендерних процедур 
19.  Існуюча мережа закладів 

дошкільної освіти не в повній мірі 

задовольняє потреби населення 

міста у здобутті дітьми дошкільної 

освіти 

Освіта Не зважаючи на постійне розширення 

мережі закладів дошкільної освіти та 

щорічне збільшення кількості нових 

місць для дітей дошкільного віку від 

1,5 до 3 тисяч, комунальні заклади 

дошкільної освіти столиці 

залишаються укомплектованими 

понад норму: в середньому 

на 100 місцях виховується 120 дітей.  

При цьому, черга на зарахування до 

дитячих садків складає 2,5 тисячі 

дітей віком від 3 до 6 років.  

У 2017 році в Києві було розроблено 

та впроваджено оновлену версію 

Зважаючи на низький рівень відвідування дітьми 

груп у комунальних закладах дошкільної освіти, 

Міністерству освіти і науки України, Кабінету 

Міністрів України, як суб’єкту законодавчої 

ініціативи: 

 підготувати зміни до статті 14 

«Комплектування груп закладу дошкільної освіти» 

розділу ІІ Закону України «Про дошкільну освіту» 

в частині обмеження наповнюваності 

переддошкільних груп до 20 дітей та надати право 

засновнику встановлювати норму наповнюваності 

груп дітьми залежно від демографічної ситуації; 

зараховувати до комунальних закладів дошкільної 

освіти дітей віком від 1 до 3 років за наявності 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

програми електронного запису дітей 

до закладів дошкільної освіти. 

Зазначена система сприяла 

впорядкуванню прийому дітей за 

заявками, введені функції зробили 

систему повністю автоматизованою, 

що унеможливлює втручання в її 

діяльність ззовні.  

У 2019 році до функціоналу системи 

електронного запису дітей до 

комунальних закладів дошкільної 

освіти м. Києва «СЕЗ ЗДО»  введено 

новий модуль – «електронний табель 

відвідування».  

Ця функція запроваджена з метою 

оцінки ефективності використання 

приміщень закладів дошкільної освіти 

та дає можливість щоденно і в цілому 

за місяць проводити моніторинг 

відвідування груп дітьми.  

За результатами моніторингу табелю 

відвідування у вересні і жовтні 

2019 року встановлено, що середній 

показник відвідування дітьми 

дошкільного віку груп становив 52% 

спискового складу вихованців. 

Фактично щоденно у групах 

перебуває від 10 до 15 дітей.  

Такі показники викликані тим, що 

чинним законодавством України не 

підтвердженої батьками інформації про те, що вони 

працюють і потребують такої послуги; 

 розробити механізм відрахування із закладів 

дошкільної освіти дітей, які тривалий час не 

відвідують групи без поважних причин 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

встановлені важелі впливу на батьків, 

зокрема, дошкільна освіта не є 

обов’язковою (крім освіти дітей 

старшого дошкільного віку).  

Не визначені обов’язкові критерії 

розвитку дитини дошкільного віку, які 

б відображалися у будь-яких 

офіційних документах (табелях, 

сертифікатах, картках розвитку 

дитини тощо).  

Економічна ситуація призводить до 

свідомого обмеження батьками 

відвідування дітьми закладів 

дошкільної освіти задля економії 

родинного бюджету 

20.  Повторне навчання у старших 

групах комунальних закладів 

дошкільної освіти через 

розбіжності у законодавстві  

Освіта Статтею 3 Закону України «Про 

дошкільну освіту» визначено 

обов’язковість дошкільної освіти для 

дітей старшого дошкільного віку (у 

Законі «Про освіту» - діти 

дошкільного віку від 5 до 6 (7) років). 

Проте, постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.09.2017 

№ 684 «Про затвердження порядку 

ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів» визначено, 

що діти шкільного віку – це діти від 6 

до 18 років.  

Такі розбіжності у законодавстві 

призводять до того, що у місті 

Міністерству освіти і науки України, Кабінету 

Міністрів України, як суб’єкту законодавчої 

ініціативи, закріпити нормативно, що повторне 

навчання дітей у старших групах державних та 

комунальних закладів дошкільної освіти може 

відбуватися лише як виключення за медичними 

показниками чи висновком Інклюзивно-ресурсного 

центру про комплексну психолого-педагогічну 

оцінку розвитку дитини або за 100% оплату батьків 

за освітню послугу та харчування дитини 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

щорічно на повторне навчання в 

старших групах комунальних закладів 

дошкільної освіти залишається за 

бажанням батьків від 3 до 4 тис. дітей, 

яким на перше вересня навчального 

року вже виповнилося 6 років: у 2017 

році – 4 566 дітей, у 2018 році  – 

3 477 дітей, у 2019 році – 3 245 дітей.  

У свою чергу, заклади дошкільної 

освіти не можуть забезпечити 

виконання законодавчої норми, і 

близько 3 тис. дітей залишаються поза 

межами дошкільної освіти 

21.  Відсутність затверджених 

державних нормативів 

фінансового, матеріального 

забезпечення дітей та матеріально-

технічного оснащення закладів 

дошкільної освіти 

Освіта На сьогодні відсутні затверджені 

державні нормативів фінансового, 

матеріального забезпечення дітей та 

матеріально-технічного оснащення 

закладів дошкільної освіти, хоча ця 

функція належить до повноважень 

центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері 

освіти (стаття 19 Закону України 

«Про дошкільну освіту»).  

Оскільки видатки на дошкільну освіту 

належать до закріплених видатків 

місцевих бюджетів, київською 

міською владою прийнято рішення 

від 13.09.2018 № 1369/5433 «Про 

затвердження Порядку здійснення 

Міністерству освіти і науки України, Кабінету 

Міністрів України, як суб’єкту законодавчої 

ініціативи, розробити та затвердити фінансовий 

стандарт дошкільної освіти для забезпечення 

виконання інваріантної складової змісту 

дошкільної освіти та механізму трансфертів для 

оплати освітніх послуг 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

видатків на дошкільну освіту в місті 

Києві на основі базового фінансового 

нормативу бюджетної 

забезпеченості». Таке рішення 

обумовлене процесом децентралізації 

і передачі обов’язків та прав на 

місцевий рівень, спрямоване на 

підтримку територіальної громади 

міста та сприяє вирішенню питання 

забезпечення гарантованого 

державою права на доступність і 

безоплатність дошкільної освіти у 

комунальних навчальних закладах в 

першу чергу дітям, зареєстрованим в 

місті Києві. 

Запроваджений з 01.01.2019 в м. Києві 

базовий фінансовий норматив 

регламентує фінансування з бюджету 

м. Києва освітніх послуг у 

комунальних закладах дошкільної 

освіти територіальної громади столиці 

та здійснення видатків на дошкільну 

освіту інших суб’єктів освітньої 

діяльності, що забезпечують здобуття 

дошкільної освіти дітей-киян.  

У комунальних закладах дошкільної 

освіти Києва виховуються майже 

7 тис. дітей тимчасово переміщених 

осіб та дітей із інших районів і 

регіонів України (8% загальної 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

кількості вихованців). Кількість таких 

вихованців є непередбачуваною через 

постійну міграцію населення і 

впливає на прогноз приросту дитячого 

населення.  

Батьки таких дітей, за умови, що вони 

працюють та сплачують податки до 

бюджету міста Києва, мають 

можливість утримувати своїх дітей у 

комунальних закладах дошкільної 

освіти на тих же умовах, що і кияни 

шляхом оформлення 

багатофункціональної електронної 

картки «Муніципальна картка 

«Картка киянина». Щомісячна плата 

за утримання дитини, яка не 

зареєстрована в місті Києві, за 

освітню послугу в комунальному 

закладі дошкільної освіти 

територіальної громади столиці може 

також здійснюватися за рахунок 

коштів відповідного місцевого 

бюджету, членом територіальної 

громади якої вона є.   

Однак на рівні держави не розроблено 

механізму трансфертів між 

об’єднаними територіальними 

громадами для здійснення оплати 

освітньої послуги в комунальних 

закладах дошкільної освіти 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

 

22.  Невизначеність через 

недосконалість законодавчої бази 

обсягів послуг комунального 

дитячого садка, гарантованих 

державою та таких, що можуть 

надаватися додатково за визначену 

батьківську плату 

Освіта Постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2010 № 796 «Про 

затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися 

закладами освіти, іншими установами 

та закладами освіти, що належать до 

державної і комунальної форми 

власності» визначено, що у закладах 

дошкільної освіти забезпечується 

харчування дітей з частковою 

оплатою відповідно до законодавства 

(п.18).  

Інші освітні послуги, які можуть 

надаватися у дитячих садках, 

прописані нечітко: п.14 передбачає 

«проведення понад обсяги, 

встановлені навчальними планами 

тренінгів, курсів, занять у гуртках, 

факультативів, семінарів, 

практикумів». Чи може зазначений 

пункт бути підставою для організації 

додаткових освітніх послуг у садку? 

При цьому Законом України «Про 

дошкільну освіту» (ст.23, п.10) 

передбачено, що «додаткові освітні 

послуги, які не визначені Базовим 

компонентом дошкільної освіти, 

вводяться лише за згодою батьків 

дитини або осіб, які їх замінюють, за 

Міністерству освіти і науки України, Кабінету 

Міністрів України, як суб’єкту законодавчої 

ініціативи, визначити та унормувати обсяги послуг 

комунального дитячого садка, гарантованих 

державою та таких, що можуть надаватися 

додатково за визначену батьківську плату 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

рахунок коштів батьків або осіб, які їх 

замінюють, фізичних та юридичних 

осіб на основі угоди між батьками або 

особами, які їх замінюють, та 

закладом дошкільної освіти у межах 

гранично допустимого навантаження 

дитини».   

Статтею 11 Закону визначено, що за 

бажанням батьків або осіб, які їх 

замінюють, у закладі дошкільної 

освіти може встановлюватися гнучкий 

режим роботи, який передбачає 

організацію різнотривалого, 

цілодобового перебування дітей, а 

також чергові групи у вихідні, 

неробочі та святкові дні. Такі 

додаткові послуги фінансуються 

бюджетом міста Києва, що 

призводить до збільшення витрат на 

забезпечення функціонування таких 

груп 

23.  Необхідність зміни тарифних 

ставок працівників закладів 

дошкільної освіти 

Освіта Запровадження унормованих послуг 

надасть можливість додатково 

фінансово стимулювати працівників 

закладів дошкільної освіти. Сьогодні 

в дошкільній освіті найнижчі ставки 

заробітної плати по галузі «освіта»: 

молодий спеціаліст – випускник вишу 

отримує у садочку педагогічну ставку 

– 3 845,60 грн («брудними»). У Києві 

Міністерству освіти і науки України, Кабінету 

Міністрів України, як суб’єкту законодавчої 

ініціативи, необхідно: 

1. Привести ставки заробітної плати працівників 

ЗДО до середніх показників.  

2. Запровадити систему прискореного навчання 

бажаючих за курсом «педагог закладу дошкільної 

освіти» з обов’язковим проходженням річної 

практики із збереженням заробітної плати у 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

педагогам муніципальних дитячих 

садків додатково платять за 

престижність 30% та муніципальну 

надбавку 20%, що становить 

1 922,80 грн., разом зі ставкою – 

5 768,40 грн. Після всіх відрахувань 

педагог отримує 4 614,72 грн (така ж 

заробітна плата у помічника 

вихователя). Педагогічне 

навантаження на тиждень значно 

вище (30 годин), ніж у вчителя школи.  

Існує така ж проблема в оплаті праці 

музичним керівникам та інструкторам 

з фізкультури, у яких найменші 

тарифні ставки (музкерівник – 

9 розряд – 3 323 грн, 12 розряд – 

4 073 грн; інструктор з фізкультури – 

3 323 грн).  

Варто зазначити, що надбавки 

перевищують тарифні ставки 

практично у всього персоналу 

дитячих садків. 

Такий рівень заробітної плати впливає 

на забезпеченість закладів 

кваліфікованими кадрами (щорічно до 

500 вакансій педагогів у садках, така 

ж кількість вакансій інших категорій 

працівників).  

Ситуація може бути змінена у разі 

суттєвої зміни тарифних ставок 

дитячих садках з подальшим переведенням на 

постійне місце роботи та встановленням певного 

кваліфікаційного рівня.  

3. Відновити функціонування педагогічних класів, 

випускники яких будуть мати право працювати у 

закладах дошкільної освіти вихователями; 

4. Розробити на рівні держави механізм 

компенсації вартості освітньої послуги батькам, 

діти яких отримують дошкільну освіту в родині, у 

інших суб’єктів господарювання (зокрема у 

приватних та альтернативних закладах, у фізичних 

осіб – підприємців та товариствах з обмеженою 

відповідальністю) 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

 

24.  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, 

приміщень для реставраційних 

майстерень, для оцифрування фондів 

тощо 

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 

25.  Усунення аварійного стану 

приміщень будівель, в яких 

розміщується Національний 

історико-архітектурний музей 

«Київська фортеця» 

Культура Постановою Верховної Ради України 

від 04.03.2004 № 1585-IV доручено 

Кабінету Міністрів України спільно з 

Київською міською радою, Київською 

міською державною адміністрацією 

здійснити передачу на баланс 

Національного історико-

архітектурного музею «Київська 

фортеця» всіх земляних та кам’яних 

пам’яток Київської фортеці з метою 

збереження цього комплексу пам’яток 

національного значення. Однак, на 

сьогодні національний історико-

архітектурний музей «Київська 

фортеця» розміщується у 

приміщеннях Північної напіввежі 

Видання Кабінетом Міністрів України 

розпорядчого документу про передачу приміщень 

Північної напіввежі Госпітального укріплення із 

допоміжними будівлями на вул. Госпітальній, 16 з 

державної до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та здійснення такої передачі 
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з/п 
Проблемні питання Сфера питання 
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проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

Госпітального укріплення із 

допоміжними будівлями на 

вул. Госпітальній, 16, які належать до 

державної власності і перебувають на 

балансі Київського квартирно-

експлуатаційного управління 

Міністерства оборони України.  

Правові відносини між музеєм та 

Міністерством оборони України щодо 

користування зазначеними 

приміщеннями не врегульовані.  

Вказані споруди перебувають у 

аварійному стані і потребують 

термінового проведення ремонтно-

реставраційних робіт.  

Відповідно до положень статті 85 

Бюджетного кодексу України, 

місцевим державним адміністраціям 

заборонено планувати та здійснювати 

видатки, не віднесені до місцевих 

бюджетів, а також здійснювати 

впродовж бюджетного періоду 

видатки на утримання бюджетних 

установ одночасно з різних бюджетів.  

На сьогодні у Музею відсутні правові 

підстави для виконання ремонтно-

реставраційних робіт 

26.  Недосконалість правового 

регулювання питань охорони 

культурної спадщини та невисокі 

Охорона 

культурної 

спадщини 

Прийняття законопроекту сприятиме 

забезпеченню охорони об’єктів 

культурної спадщини, виконанню 

Забезпечення Міністерством культури, молоді  та 

спорту України та Кабінетом Міністрів України, як 

суб’єктом законодавчої ініціативи, супроводження 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

штрафні санкції за дії та/або 

бездіяльність, що спричинили 

руйнування, пошкодження або 

знищення об'єктів культурної 

спадщини, що дозволяє, 

зловживаючи правами, нищити та 

іншим чином шкодити об‘єктам 

культурної спадщині України 

Україною міжнародних зобов’язань в 

сфері охорони культурної спадщини, 

встановленню превентивних заходів 

охорони та усунення прогалин 

законодавства 

проєктів законів України від 29.08.2019 № 0895 

«Про внесення змін до деяких законів України з 

питань удосконалення системи охорони культурної 

спадщини» та від 03.09.2019 № 2037 «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення відповідальності у сфері охорони 

культурної спадщини» 

27.  Велика кількість окремих 

платежів, які має сплачувати 

споживач комунальних послуг; 

велика розбіжність у розмірах 

тарифів залежно від будинку, в 

якому проживають споживачі, та 

від обладнання, за допомогою 

якого виробляється комунальна 

послуга, у разі необхідності 

встановлення тарифів на кожен 

окремий будинок, проблеми з 

визначенням виконавця 

комунальної послуги, поняття 

теплової енергії як товарної 

продукції та як комунальної 

послуги 

Житлово-

комунальне 

господарство 

Уникнення дискримінації споживачів 

в частині розмірів тарифів за 

комунальні послуги залежно від 

будинку, в якому вони проживають, 

зменшення кількості платіжок, чітко 

визначений виконавець комунальної 

послуги, чітко розмежовані поняття 

теплової енергії як товарної продукції 

та опалення як комунальної послуги 

Підготовка Міністерством розвитку громад та 

територій України та Кабінетом Міністрів України, 

як суб’єктом законодавчої ініціативи, проєкту 

Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів з метою вдосконалення 

відносин у сфері комунальних послуг» та 

прийняття Верховною Радою України відповідного 

Закону 

28.  Неможливість реалізації органами 

місцевого самоврядування в 

повному обсязі переданих 

повноважень щодо встановлення 

внесків за встановлення, 

обслуговування та заміну вузлів 

Житлово-

комунальне 

господарство 

Неможливість виконання вимог 

Закону України «Про комерційний 

облік теплової енергії та 

водопостачання» 

Підготовка Міністерством розвитку громад та 

територій України та Кабінетом Міністрів України, 

як суб’єктом законодавчої ініціативи, змін до 

Закону України «Про комерційний облік теплової 

енергії та водопостачання» в частині визначення 

суб’єкта господарювання, який повинен 
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Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

комерційного обліку, оскільки 

більшість ліцензіатів виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) не мають зовнішніх 

інженерних мереж та не можуть 

бути операторами зовнішніх 

інженерних мереж  

(статтею 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) 

здійснювати розрахунок внесків за встановлення, 

обслуговування та заміну вузлів комерційного 

обліку у разі відсутності у ліцензіата зовнішніх 

інженерних мереж.  

Прийняття Верховною Радою України 

відповідного Закону 

29.  Відсутність механізму накладання 

штрафів на виконавців послуг у 

разі порушення порядку надання 

житлово-комунальних послуг 

Житлово-

комунальне 

господарство 

Існування проблеми імплементації 

законів України «Про житлово-

комунальні послуги» від 09.11.2017 

№ 2189-VIII та «Про комерційний 

облік теплової енергії та 

водопостачання» від 22.06.2017 

№ 2119-VIII 

 

Підготовка Міністерством розвитку громад та 

територій України та Кабінетом Міністрів України, 

як суб’єктом законодавчої ініціативи, доповнень до 

статті 15 Закону України «Про комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання» щодо 

включення до переліку органів, уповноважених 

розглядати справи про правопорушення у сфері 

комерційного обліку комунальних послуг, місцеві 

державні адміністрації та їх уповноважені 

структурні підрозділи 

 

30.  Відсутність можливості у 

мешканців гуртожитків, які 

перебувають у державній 

Житлово-

комунальне 

Надання суб’єктам господарювання 

(власникам гуртожитків) компенсації 

за передачу цих гуртожитків у 

Забезпечення Міністерством розвитку громад та 

територій України та Кабінетом Міністрів України, 

як суб’єктом законодавчої ініціативи, 
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Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

власності або включені до 

статутних капіталів акціонерних 

товариств, створених у процесі 

приватизації (корпоратизації), 

реалізувати конституційне право 

на житло шляхом приватизації 

житлових приміщень 

 

господарство власність територіальних громад 

сприятиме належному виконанню 

Закону України «Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків» 

супроводження проєкту Закону України 

від 11.11.2019 № 2418 «Про Загальнодержавну 

цільову програму передачі гуртожитків у власність 

територіальних громад на 2020–2021 роки» 

 

31.  Неможливість введення будинків у 

експлуатацію та підключення 

зовнішніх міських мереж тепло-, 

електро-, газо-, водопостачання і 

водовідведення через порушення 

вимог містобудівного 

законодавства при здійсненні 

житлового багатоквартирного 

будівництва 

 

Житлово-

комунальне 

господарство 

У 2019 році в столиці виявлено 

близько 50 об’єктів незавершеного 

житлового багатоквартирного 

будівництва, зведених із порушенням 

містобудівного законодавства, 

державних будівельних норм та інших 

нормативно-правових актів. На цих 

об’єктах не збудовані необхідні 

комунікації для забезпечення їх 

комунальними послугами.  

Такий стан справ унеможливлює 

введення в експлуатацію та надання 

необхідних комунальних послуг з 

тепло-, електро-, газо-, 

водопостачання і водовідведення.  

Інвестори-мешканці, які вселилися і 

проживають у таких об’єктах 

незавершеного будівництва, вимушені 

сплачувати комунальні послуги за 

будівельними тарифами 

Підготовка Міністерством розвитку громад та 

територій України та Кабінетом Міністрів України, 

як суб’єктом законодавчої ініціативи, необхідних 

законодавчих змін щодо посилення 

відповідальності забудовників до кримінальної за 

порушення містобудівного законодавства, 

законодавчого захисту прав та законних інтересів 

інвесторів будівництва шляхом передбачення 

матеріальної відповідальності забудовника перед 

інвесторами 

32.  Невизначеність на законодавчому 

рівні порядку проведення оцінки 

Екологія та 

охорона довкілля 

Суб’єкти господарювання, планована 

діяльність яких підлягає здійсненню 

Розроблення та затвердження Міністерством 

енергетики та захисту довкілля України 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

впливу на довкілля та видачі 

висновку з оцінки впливу 

на довкілля (ОВД) 

оцінки впливу на довкілля, не мають 

можливості провадити господарську 

діяльність без результатів ОВД, що 

призводить до порушення їх прав, а 

також унеможливлює реалізацію 

численних проєктів, які спрямовані на 

покращення стану навколишнього 

природного середовища столиці. Крім 

того, відсутність підзаконних 

нормативно-правових актів, які 

регулюють процедуру ОВД, створює 

передумови скоєння суб’єктами 

господарювання порушень 

природоохоронного законодавства 

підзаконних нормативно-правових актів, які 

регулюють: 

 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; 

 тестовий режим роботи Єдиного реєстру з 

оцінки впливу на довкілля 

33.  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 1 000 умовних 

одиниць, працюють без дозвільних 

документів у сфері поводження з 

відходами, що призводить до 

виявлення безхазяйних відходів та 

утворення несанкціонованих 

сміттєзвалищ та, як наслідок, до 

забруднення навколишнього 

природного середовища 

 

Прискорення Міністерством енергетики та захисту 

довкілля України розроблення 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 

34.  Необхідність утримання у 

належному стані сховищ 

цивільного захисту 

Цивільний 

захист 

Своєчасне укриття населення та 

працівників підприємств у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій 

Підготовка Кабінетом Міністрів України, як 

суб’єктом законодавчої ініціативи, разом з 

Міністерством фінансів України та Державною 

службою України з надзвичайних ситуацій змін до 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

законодавчих та нормативно-правових актів 

України щодо забезпечення фінансування 

утримання сховищ цивільного захисту з 

державного та місцевих бюджетів; розроблення 

механізму впливу на балансоутримувачів за 

неналежне утримання сховищ цивільного захисту 

35.  Ускладненість процедури 

реєстрації місця проживання 

призовників, 

військовозобов’язаних та 

резервістів численними 

відвідуваннями (крім органу 

реєстрації місця проживання) 

військових комісаріатів за 

попереднім та новим місцем 

проживання з проставленням 

відповідних відміток 

Адміністративні 

послуги 

Внесення змін до законодавства 

дозволить спростити процедуру 

реєстрації місця проживання та 

поліпшити якість надання 

адміністративних послуг громадянам 

Підготовка Кабінетом Міністрів України, як 

суб’єктом законодавчої ініціативи, внесення змін 

до Закону України «Про військовий обов’язок та 

військову службу» в частині конкретизації вимог 

до позначок, які проставляються у військово-

облікових 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 

36.  Необхідність запобігання 

неоднозначного трактування 

законодавства, а саме: законів 

України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні», 

«Про іпотеку» 

Адміністративні 

послуги 

Реєстрація місця проживання на 

підставі документа про власність 

(іпотеку) за згодою власника житла 

(іпотекодержателя) 

Приведення Кабінетом Міністрів України, як 

суб’єктом законодавчої ініціативи, у відповідність 

статті 6 Закону України «Про свободу пересування 

та вільний вибір місця проживання в Україні» та 

статті 9 Закону України «Про іпотеку» 

37.  Необхідність визначення 

документа, на підставі якого 

вносяться відомості про 

реєстрацію місця проживання 

дитини 

Адміністративні 

послуги 

На сьогодні внесення відомостей про 

місце проживання дитини, яка досягла 

16 років, здійснюється на підставі 

свідоцтва про народження. Разом з 

цим, кожен громадянин України, який 

Приведення Кабінетом Міністрів України, як 

суб’єктом законодавчої ініціативи, у відповідність 

Закону України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні» та 

постанов Кабінету Міністрів України 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

 досяг 14-річного віку, зобов’язаний 

отримати паспорт громадянина 

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» 

38.  Потреба в конкретизації механізму 

реєстрації місця проживання особи 

за умови внесення інформації до 

Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень 

 

Адміністративні 

послуги 

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 за 

«заявницьким» принципом. Державні 

реєстратори наповнюють його 

поступово за результатом розгляду 

заяв про державну реєстрацію прав.  

Тобто, він не містить повної 

інформації про 

власників/співвласників квартир 

Підготовка Кабінетом Міністрів України, як 

суб’єктом законодавчої ініціативи, внесення змін 

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» у частині роз’яснень документів, які 

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 речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень)» 
39.  Необхідність врегулювання 

питання зняття з реєстрації місця 

проживання інших осіб, що 

Адміністративні 

послуги 

Відповідно до Закону України «Про 

свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» та 

Підготовка Кабінетом Міністрів України, як 

суб’єктом законодавчої ініціативи, нормативно-

правових документів щодо визначення механізму 



151 

Продовження додатка до звіту 
 

                                                                                                                                                               . 

№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

зареєстровані у житловому 

приміщенні, при зміні власника 

житлового приміщення 

 

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  

зняття з реєстрації місця проживання третіх осіб 

(членів сім’ї колишнього власника житлового 

приміщення) при зміні власника житлового 

приміщення 

 

40.  Ускладненість роботи державних 

реєстраторів  через невідповідність 

програмного забезпечення 

Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань вимогам чинного 

законодавства 

Адміністративні 

послуги 

Зміни, що внесені до Закону «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» (зокрема 

щодо реєстрації юридичних осіб-

релігійних організацій) не враховані у 

програмному забезпеченні Єдиного 

державного реєстру 

Міністерству юстиції України, як держателю 

Єдиного державного реєстру, прискорити розробку 

(здійснюється з 2016 року) та впровадження нового 

програмного забезпечення Єдиного державного 

реєстру 

41.  Застарілість, невідповідність та 

невизначеність існуючих 

положень законодавчої бази у 

сфері розміщення зовнішньої 

реклами 

Адміністративні 

послуги 

Законом України «Про дозвільну 

систему у сфері господарської 

діяльності» виключно законами, які 

регулюють відносини, пов'язані з 

одержанням документів дозвільного 

характеру, встановлено: 

 необхідність одержання 

документів дозвільного характеру та 

їх види; 

 дозвільний орган, уповноважений 

видавати документ дозвільного 

характеру; 

 платність або безоплатність видачі 

(переоформлення, анулювання) 

Забезпечення Кабінетом Міністрів України, як 

суб’єктом законодавчої ініціативи: 

 прискорення прийняття Верховною Радою 

України проєкту Закону України від 20.10.2017 

№ 2702-Д «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо врегулювання 

сфери розміщення зовнішньої реклами»; 

 приведення постанови Кабінету Міністрів 

України від  29.12.2003 № 2067 «Про затвердження 

Типових правил розміщення зовнішньої реклами» 

у відповідність до Закону України «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності» 
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Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

документа дозвільного характеру; 

 вичерпний перелік підстав для 

відмови у видачі, переоформлення, 

анулювання документа дозвільного 

характеру; 

 строк дії документа дозвільного 

характеру або необмеженість строку 

дії такого документа; 

 перелік документів дозвільного 

характеру у сфері господарської 

діяльності; 

 перелік та вимоги до документів, 

які суб'єкту господарювання 

необхідно подати для одержання 

документа дозвільного характеру. 

Закон України «Про рекламу», який є 

спеціальним Законом у цій сфері, не 

містить зазначених вимог, що 

ускладнює прийняття відповідних 

розпорядчих документів на місцевому 

рівні  

42.  Відсутність на законодавчому 

рівні визначення поняття «хостел» 

та системи їх 

категоризації/сертифікації  

Туризм Існує необхідність чіткого визначення 

поняття «хостел». Наразі воно 

передбачено лише ДСТУ 4527:2006 

«Послуги туристичні. Засоби 

розміщення. Терміни та визначення».  

Така ситуація призвела до масового 

неправомірного використання 

житлових квартир під «хостели» з 

незадовільними умовами проживання 

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України та Кабінету 

Міністрів України, як суб’єкту законодавчої 

ініціативи, підготувати пропозиції до нормативно-

правових актів України в частині удосконалення 

державної політики у сфері туризму, якими окремо 

визначити поняття «хостел», що дозволить 

врегулювати діяльність таких засобів розміщення з 

наступною їх категоризацією і подальшим 
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№ 

з/п 
Проблемні питання Сфера питання 

Обґрунтування пріоритетності 

проблеми 
Пропозиції щодо вирішення проблемних питань 

без сплати обов’язкових зборів та 

платежів, зокрема і туристичного 

збору 

узаконенням діяльності 

43.  Відсутність можливості цільового 

використання коштів, отриманих 

за рахунок справляння 

туристичного збору, на розвиток 

туристичної сфери м. Києва 

Туризм На сьогодні до повноважень місцевих 

рад віднесено створення цільових 

фондів та затвердження положення 

про такі цільові фонди.  

В той же час нормами законодавства 

визначено, що цільові фонди є 

складовою спеціального фонду 

бюджету. Тобто, цільовий фонд 

можливо створити лише у складі 

спеціального фонду.  

У той же час, Бюджетним кодексом 

України визначено, що туристичний 

збір є доходом загального фонду, а 

створення цільового фонду розвитку 

туризму за рахунок доходів від 

туристичного збору не може бути 

реалізовано без внесення змін до 

Бюджетного кодексу України в 

частині визначення туристичного 

збору доходом спеціального фонду та 

рішення місцевої ради про бюджет 

міста 

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України та Кабінету 

Міністрів України, як суб’єкту законодавчої 

ініціативи, підготувати зміни до Бюджетного 

кодексу України в частині визначення 

туристичного збору доходом спеціального фонду 

та рішення місцевої ради про бюджет міста 

 


