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РОЗВИТОК МАКРОРЕГІОНІВ

Державна підтримка та проєкти
регіонального розвитку для міських 
агломерацій та центрів економічного 
зростання

РИНОК ПРАЦІ

Створення нових робочих місць та 
розширення доступу до продуктивної 
зайнятості шляхом стимулювання 
розвитку регіонів і залучення інвестицій

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

• Розвиток інфраструктури для 
підтримки надання державних 
послуг та підвищення інвестиційної 
привабливості територій

• Підвищення якості доріг та 
транспортної інфраструктури

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ

• Розвиток інфраструктури 
електронних комунікацій

• Активне впровадження концепції 
смарт-сіті

• Доступність публічних послуг онлайн 
для громадян та бізнесу

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК

• Підвищення тривалості життя
• Структурні зміни в освіті. Навчання 

впродовж життя
• Надання якісних медичних послуг
• Формування здорової нації
• Інваспорт в регіонах

НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

• Ефективне людиноцентричне
багаторівневе врядування 

• Формування регіональної політики 
впровадження Цілей сталого 
розвитку

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

• Розвиток інфраструктури для 
підтримки надання державних 
послуг та підвищення інвестиційної 
привабливості територій

• Підвищення якості доріг та 
транспортної інфраструктури
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Інвестиційний 
розвиток та 

зовнішньоекономічна 
співпраця

Фінансова 
самодостатність

Відновлювана 
енергетика та 

енергоефективність

Увійшов у топ-10 міст за 
активністю використання 

електронної системи 
«ProZorro.Продажі» у 2019 році

КИЇВ – МІСЦЕ В УКРАЇНІ

Перше місце у рейтингу 
комфортності українських міст

Рейтинг 
журналу

КИЇВ – ПОЛІТИЧНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ, 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ, ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ, 
ДУХОВНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ. 
ЛІДЕР СЕРЕД РЕГІОНІВ ЗА НАПРЯМАМИ: 

g
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Історична  самобутність та 
туристична інфраструктура

Маятникова  міграція

Екологічна  ситуація
Утримання та 

обслуговування 
житлового  фонду 

ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ м. КИЄВА

Інженерна та 
транспортна 

інфраструктура 

Інтенсивність  транспортного 
руху Хаотична забудова

5



СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ м. КИЄВА

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ

ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ 
ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ 
САМОБУТНОСТІ ТА РОЗВИТОК 

КУЛЬТУРИ

Розвиток інноваційно-орієнтованих
підприємств, перетворення Києва у
місто, відкрите для бізнесу

Надання якісних послуг та
забезпечення гідних умов життя

Реставрація та розвиток об'єктів
культурної спадщини, створення
нових закладів культури
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м. КИЇВ – РЕГОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

Найкомфортніше  для проживання місто 
України, яке ефективно вирішує нагальні 
проблеми та бачить своїм довгостроковим 
пріоритетом підвищення якості сервісу для 
мешканців

– Орієнтація на споживача
– Створення комфортного публічного простору 
– Доступна та надійна інфраструктура 
– Реалізація знакових інфраструктурних проектів  з метою 
забезпечення комфорту мешканців
– Високоякісний сервіс
– Орієнтація на європейські стандарти
– Діалог влади з громадою та бізнесом

Київ - "відкрите місто", національний та 
регіональний центр тяжіння

– Високооплачувані робочі місця
– Зручне транспортне сполучення
– Легкість реєстрації бізнесу
– Першокласна освіта
– Активна співпраця з прилеглими громадами
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м. КИЇВ – РЕГОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

Розвиток сфери послуг та інноваційних 
галузей економіки з високою доданою 
вартістю:
-ІТ та комунікації
- фармацевтика та медичні технології
- логістичний центр 
- комерційний трейдинг
- інжиніринг та точне машинобудування
- культура та туризм

– Інноваційна інфраструктура для «точок зростання»
– Дерегуляція підприємницької діяльності
– Рівні та прозорі умови ведення бізнесу
– Захист інвестицій
– Економічні стимули для залучення роботодавців
– Кооперація між бізнесом та НДІ
– Протидія корупції 
– Просування ділового потенціалу міста

Сталий розвиток – баланс економічної, 
соціальної та екологічної складових

– Збалансована структура бюджетних видатків (витрати 
розвитку та витрати споживання)
– Інвестиції в активи, які генеруватимуть майбутній дохід або 
збереження / економію коштів , а не додаткові майбутні 
витрати
– Екологічно чисте та зелене місто 
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м. КИЇВ – РЕГОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

Поліцентричний характер розвитку –

створення нових центрів міської активності 

згідно з наступними пріоритетами:
– Пріоритетність створення нових робочих місць у віддалених 
від центру районах міста
– Обмеження будівництва в історичному центрі 
– Зручна та якісна інфраструктура в кожному районі міста
– Впровадження сучасних принципів забудови та планування 
розвитку територій міста

Інфраструктура Реконструкція існуючого

Нежитлова 
нерухомість

Будівництво якісного

Житлова 
нерухомість

Будівництво доступного
житла

1

2

3

1

2

3
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ФАРМАЦЕВТИКА

 Виробництво фармацевтичних 
препаратів і матеріалів

 Виробництво радіологічного, 
електромедичного і 
електротерапевтичного устаткування

 Дослідження і експериментальні 
розробки у сфері біотехнологій

 Медична та стоматологічна практика
 Діяльність лікарняних закладів

 Виробництво кіно- та відеофільмів, 
телевізійних програм

 Діяльність у сфері телевізійного 
мовлення

 Рекламна діяльність
 Діяльність у сфері  творчості, 

мистецтва та розваг
 Функціонування бібліотек, архівів, 

музеїв та інших закладів культури
 Діяльність у сфері архітектури та 

інжинірингу

 Комп'ютерне програмування, 
консультування та пов'язана з 
ними діяльність

 Діяльність у сфері  безпроводового
і супутникового електрозв'язку

 Виробництво комп'ютерів та 
периферійного обладнання;
електронних компонентів

 Оброблення даних, розміщення 
інформації на вебвузлах і пов'язана 
з ними діяльність; вебпортали

КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ SMART-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ м. КИЄВА
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КЛЮЧОВІ РОЗВИТКОВІ ІНДИКАТОРИ

Рейтинг  Euromonitor Top 100
City Destinations Ranking

(позиція у рейтингу)

2020 2025

70
ТОП-

50

Розрахунковий індекс
комфорту життя у м. Києві

(індекс)

139
191

2020 2025

1,4х

Рейтинг EIU Global 
Liveability Ranking

(позиція у рейтингу)

2020 2025

80
ТОП-

50

Валовий регіональний продукт 
на мешканця

( тис. євро / мешканця)

9,4 13,3

2020 2025

+3,9

Рейтинг  WB Doing Business
(позиція у рейтингу)

2020 2025

30
ТОП-

30

Мешканці міста, що
пишаються Києвом

(%)

65
75

2020 2025

+10
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МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ

БЮДЖЕТ МІСТА 
КИЄВА

ПУБЛІЧНО-
ПРИВАТНЕ 

ПАРТНЕРСТВО

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД 
РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ,
інші кошти держбюджету

КРЕДИТНІ ТА 
ДОНОРСЬКІ 

КОШТИ

ПРИВАТНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ

Реалізація проєктів
регіонального розвитку
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ВАЖЛИВІ ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЄКТИ

БУДІВНИЦТВО СИРЕЦЬКО-
ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРО

БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО 
МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ 

Р. ДНІПРО

БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ 
ОКРУЖНОЇ  ДОРОГИ

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 забезпечення швидкості 
перевезення пасажирів до центру 
міста та пересадочних станцій;

 зменшення навантаження на 
наземний транспорт; 

 будівництво другого (обертового) 
депо на Сирецько-Печерській лінії

 забезпечення транспортного 
сполучення лівобережних районів 
міста з правобережною частиною та 
скорочення часу пересування;

 пропускна спроможність  7000 
приведених одиниць /год. пік;

 інтенсівність руху  60,1тис.авто/добу

 розвантаження північно-західної 
частині м. Києва від транзитного 
транспорту; 

 інтенсивність руху на дорозі 45,4 
тис. авто/добу;

 підвищення безпеки руху 
пішоходів (організація руху по 
підземних пішохідних переходах) 
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ВАЖЛИВІ ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЄКТИ

СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ 
ГАЗІВ СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БОРТНИЦЬКОЇ 
СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДЮКЕРНИХ 
ПЕРЕХОДIВ ЧЕРЕЗ Р.ДНIПРО

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 забезпечення екологічної безпеки 
в столиці та зниження негативного 
впливу на довкілля;

 застосування сучасних технологій 
очищення димових газів;

 відповідність димових газів діючим 
нормативним документам і 
директивам

 підвищення надійності системи 
транспортування стоків з правого 
берега на Бортницьку станцію 
аерації; 

 зниження ймовірності виникнення 
екологічної катастрофи через 
можливість витоку каналізаційних 
стоків в р. Дніпро

 безперебійна подача 
каналізаційних вод на споруди I 
блоку Бортницької станції аерації;

 підвищення енергетичної 
ефективності;

 зменшення викидів забруднюючих 
речовин та покращення 
екологічного стану
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ШКОЛИ ДИТЯЧІ    
САДКИ

СТАДІОНИ

 Реконструкція з прибудовою ЗЗСО 
№59 на вул. Великій Китаївській, 85 
(1521 уч. місць)

 Реконструкція з добудовою  
середньої загальноосвітньої школи 
№22 на просп. Відрадному, 36-В
(425 уч. місць)

 Будівництво ЗДО на вул. Радунській
(ж/м Вигурівщина-Троєщина 24 м-н, 
діл. 29) (260 місць)

 Будівництво ЗДО на вул. Бахмацькій, 
35 (130 місць)

 Будівництво ЗДО на вул. Вацлава 
Гавела, 81-А (260 місць)

 Реконструкція ЗДО № 436 на вул. 
Автозаводській, 17-А (110 місць)

 Реконструкція ЗДО №151 на вул. 
Маршала Гречка, 10-А (110 місць)

 Реконструкція стадіону ЗЗСО на 
бульв. Перова, 14-А 
(270 місць на трибуні)

 Реконструкція стадіону ЗЗСО №256 
на вул. Озерній, 2-А
(509 місць на трибуні)

 Реконструкція стадіону ЗЗСО № 
194 на вул. Героїв Дніпра, 10-Б та 
ЗЗСО № 252 на вул. Зої Гайдай, 
10-В (156 місць на трибуні)

 Реконструкція стадіону ЗЗСО № 4 
на вул. С. Стальського, 26-А (210 
місць на трибуні)
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ЩО ЗРОБЛЕНО У 2019 РОЦІ

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ОСВІТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

 Реконструкція приміщень відділення 
паліативної допомоги центру паліативної 
допомоги дітям  м. Києва Київської 
міської клінічної шкірно-венерологічної 
лікарні

 Реконструкція відділення ранньої 
соціально-медичної реабілітації дітей з 
ДЦП, розумово відсталих дітей та дітей з 
ураженнями центральної нервової 
системи, з порушеннями психіки (денне 
перебування)

 Реставрація приміщень корпусу № 3 під 
створення відділення нейрореабілітації
в  Олександрівській клінічній лікарні
м.Києва

 Оновлення 50 відділень у міських 
лікарнях

 Реконструкція з прибудовою та надбудовою до школи 
№42 (1080 учнівських місць) 

 Реконструкція дошкільного закладу №652 (200 місць) 

 Реставрація з пристосуванням під заклад «Київська 
дитяча школа мистецтв №2 ім. М.І. Вериківського» з 
прибудовою до нього концертної зали

 Будівництво (реконструкція)  4 спортивних майданчиків 
для міні-футболу зі штучним покриттям у ЗЗСО в 
Дніпровському, Оболонському, Солом’янському та 
Шевченківському районах

 Термомодернізація дошкільного закладу «Монтессорі-
сад», школи-дитячого садка «Ластівка», школи І-ІІІ 
ступенів № 263 імені Євгена Коновальця

 Відновлення роботи ЗДО № 593 на вул. Макіївській, 9 в 
Оболонському районі та 32 груп на 600 місць у 21 ЗДО

 Реконструкція стадіону «Русанівець» 
на бульв І. Шамо, 10-12  

 Реконструкція легкоатлетичного 
манежу школи вищої спортивної 
майстерності на просп. П.Тичини,18

 Реконструкція Центральної 
спортивної арени Деснянського 
району на вул. Драйзера, 2б

 Ремонт басейну «Юність»  школи 
вищої спортивної майстерності 
м.Києва на вул. Бастіонній, 7

 Ремонт спортивного майданчику та 
футбольного поля ДЮСШ «Атлет» на 
вул. Зрошувальній, 4а
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ЩО ЗРОБЛЕНО У 2019 РОЦІ

ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНЕ

ГОСПОДАРСТВО
ТРАНСПОРТ ПУБЛІЧНИЙ 

ПРОСТІР

 Реконструкція каналiзацiйного
колектора по вул. Дегтяренка

 Реконструкція каналізаційного 
колектора по Оболонському 
проспекту (від ст. м. «Мінська» до 
ст.м. «Оболонь»)

 Перекладання, прокладання 
зовнішніх інженерних мереж по 
пров. Моторному та по просп. Науки

 Реконструкція водопровідної мережі 
на території Національного музею 
історії України у Другій світовій війні

 Заміна 130 км найбільш зношених 
ділянок тепломереж

 Відновлення роботи 34 бюветних
комплексів

 Завершення будівництва  мостового пішохідно-
велосипедного переходу між  парками 
«Хрещатий» та «Володимирська гірка»

 Реконструкція, капітальний ремонт та 
облаштування 75 парків та скверів, зокрема:

ім. Миколайчука,  біля метро «Лівобережна», 
на вул. Маршала Якубовського, вул. Семашка, 
вул.Крамського, на розі вул.Голосіївської та 
просп.Науки, парк «Наталка» (III черга), 
парк «Перемога» (II черга)

 Оновлення публічного простору на об’єкті Арка 
Дружби народів

 Оновлення Алеї художників

 Будівництво сходів від Андріївської церкви до 
Алеї художників

 Капітальний ремонт фонтану по вул. Великій 
Васильківська та фонтану «Хрещатик»

 Відкриття автомобільного проїзду Шулявським
шляхопроводом (транспортна розв’язка на 
перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана)

 Реконструкція вул. Петра Дегтяренка (ділянка 
від вул.Лугової до Великої Кільцевої дороги)

 Реконструкцію вул. Івана Федорова (ділянка 
від вул. Великої Васильківської до вул. Анрі
Барбюса)

 Реконструкцію мережі зовнішнього освітлення 
бульв.Тараса Шевченка

 Капітальний ремонт станції «Гната Юри» лінії 
швидкісного трамваю та станції метрополітену 
«Святошин» 

 Оновлення Борщагівського шляхопроводу та 
Русанівського метромосту

 Капітальний ремонт шляхової мережі – 293,2 
тис м2, контактно-кабельної мережі – 17,8 км 
та  мереж зовнішнього освітлення 344,1 км
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