
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,00 20

Питома вага 

підприємств, що 

займалися 

інноваціями

% 19,2             

(за 2019р.)

19,2                 

(за 2019р)

-

Обсяг 

реалізованої 

промислової 

продукції у 

розрахунку на 

одного 

мешканця  

тис. грн 77,00 15                                   

(за січень - 

лютий 2020 

року)   

-62

Створення ЦЗО 

у формі 

комунального 

підприємства

од. - - -

місто Київ 2019-2020 2019-2020 Бюджет міста 

Києва

8120,00 0,00 0,00

товарів    40,0 34,8                                

(за січень)

послуг 49,0    - 

Експорт товарів 

у розрахунку на 

одну особу дол.США 4 095,2
381,9                                 

(за січень)
-3713

Звіт

Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

1.2. Просування 

продукції 

промислового 

комплексу міста 

Києва на 

внутрішньому та 

зовнішньому 

ринках

Стратегічна ціль:  

1.Підвищення 

рівня 

конкурентоспромо

жності економіки                   

м. Києва        

Оперативна ціль: 

1. Стимулювання 

розвитку 

інноваційно 

орієнтовних 

промислових 

підприємств міста 

Києва

0,00 0,001.2. Підтримка 

виробництва та 

реалізації експортно 

орієнтованої 

продукції київських 

промислових 

підприємств

ф
а
к

т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

14640,00 0,00

-21488                            

(за січень 2020 

року )

1490од.Кількість 

організацій, які 

будуть 

зареєстровані в 

ІС «Промисло-

вість і наука»

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 

1.1. Розвиток 

інноваційних 

промислових  

точок зростання

1.2. Просування 

продукції 

промислового 

комплексу міста 

Києва на 

внутрішньому та 

зовнішньому 

ринках

Стратегічна ціль:  

1.Підвищення 

рівня 

конкурентоспромо

жності економіки                   

м. Києва        

Оперативна ціль: 

1. Стимулювання 

розвитку 

інноваційно 

орієнтовних 

промислових 

підприємств міста 

Києва

Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

2019–20202019 –2020

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

про результатиреалізації проєктів регіонального розвитку, визначених  Планом заходів на 2019-2020 роки з реалізації  Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 

за І квартал 2020 року

Частка країн ЄС 

в структурі 

експорту міста 

Києва:        

%

ф
а
к

т
и

ч
н

а

за
п

л
а
н

о
в

а
н

а

місто Київ1.1. Розвиток 

інноваційних 

промислових точок 

зростання

Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено

0,000,00710,000,00340,000,000,00Бюджет міста 

Києва

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а
к

т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а
н

о
в

а
н

а

Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

1.1. Поліпшення 

інвестиційного 

клімату столиці

Стратегічна ціль:  

1.Підвищення 

рівня 

конкурентоспромо

жності економіки                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

1.Залучення 

інвестицій до міста 

Києва

1.3. Розробка 

концепції інду-

стріального парку в 

рамках проекту 

«Промисловий вузол 

«Київська бізнес -

 гавань»

місто Київ, 

Київська 

область

2019-2020 2019-2020 Бюджет міста 

Києва

0,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 Розроблена 

концепція 

індустріаль-ного 

парку «Київська 

бізнес-гавань»

так/ні так                  

(на кінець 

2020 року)

ні   - 0,00  Отримано дозвіл на 

відведення 4 

земельних ділянок 

для будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

промислового вузла, 

оформлення 

земельних ділянок в 

установленому 

законодавством 

порядку не 

завершено. 

Підготовлено 

документи для 

проведення 

відкритих торгів для 

закупівлі послуг з 

дослідження та 

розробки Концепції. 

1.1 Просування 

Києва як 

туристичного 

центру

Стратегічна ціль:  

1.Підвищення 

рівня 

конкурентоспромо

жності економіки                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

Кількість 

міжнародних 

виставкових 

заходів, у яких 

взято участь 

од. 6 0 -6

Кількість 

проведених 

рекламних 

кампаній на 

зовнішніх носіях 

в провідних 

туристичних 

центрах світу та 

в мережі 

"Інтернет"

од. 5 0 -5

Кількість 

проведених 

зустрічей з 

туристичними 

операторами та 

презентацій 

туристичних 

можливостей 

міста Києва

од. 14 11 -3

751,60 7000,00 5,40 6970,812019-20202019-2020 Бюджет міста 

Києва 

7921,65 8824,001.4. Просування 

Києва як 

туристичного центру 

(шляхом участі у 

міжнародних 

виставкових заходах, 

презентаціях та 

проведення PR-

заходів)

місто Київ 0,08 Проєкт виконується 

у рамках  МЦП 

розвитку туризму в 

місті Києві на 2019-

2021 роки (рішення 

КМР від 18.12.2018 

№470/6521). У 

зв"язку із вжиттям 

заходів із 

запобігання 

поширенню гострої

респіраторної 

хвороби COVID-19, 

спричиненої 

коронавірусом SARS-

CoV-2  скасовано 

проведення 

запланованих 

міжнародних 

туристичних 

виставок (у березні-

квітні 2020 р.:IMEX 

Frankfurt, 

м.Франкфурт-на-

Майні, ФРН; ITB 

Berlin)



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Кількість 

створених носіїв 

туристичної 

навігації

од. 100 0 -100

2.1. 

Удосконалення 

туристичної 

інфраструктури

Стратегічна ціль:  

1.Підвищення 

рівня 

конкурентоспромо

жності економіки                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

2.Збільшення 

тривалості та 

покращення 

комфорту 

перебування 

туристів

1.6. Розширення 

мереж громадських 

вбиралень та 

будівництво 

інженерних мереж

місто Київ 2013-2025 2013-2025 Бюджет міста 

Києва

7828,90 0,00 6957,90 0,00 17182,20 6377,30 Кількість 

пунктів 

підключення 

громадських 

вбиралень 

модульного типу

од. 13 0 -13 0,00 Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено. 

Оголошено тендерні 

процедури 

закупівель по 

визначенню 

підрядної 

органцзації.

Частка 

мешканців 

міста, що 

схвалюють 

діяльність 

міського голови 

(за результатами 

соціологічного 

опитування)

% «схвалюю» 35                

(за 2020р)

- -

Частка 

мешканців 

міста, що 

схвалюють 

діяльність 

виконавчого 

органу Київської 

міської ради 

(КМДА) (за 

результатами 

соціологічного 

опитування)

% «схвалюю» 35              (за 

2020р)

- -

2.1. 

Удосконалення 

туристичної 

інфраструктури

Стратегічна ціль:  

1.Підвищення 

рівня 

конкурентоспромо

жності економіки                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

2.Збільшення 

тривалості та 

покращення 

комфорту 

перебування 

туристів

4.3. 

Налагодження 

системного 

діалогу «влада ‒ 

громада»

Стратегічна ціль:  

1.Підвищення 

рівня 

конкурентоспромо

жності економіки                   

м. Києва  Умова 

успішної 

імплементації: 4. 

Залучення 

громадян до 

процесів 

формування, 

реалізації та 

контролю міської 

політики

5300,000,003745,00Бюджет міста 

Києва 

2019-20202019-20201.5. Розвиток 

туристичної 

інфраструктури 

міста Києва

1244,60 10816,602018-2020

5800,00

677,10 23600,70 9220,80

0,00-302855,97

9791,90

  Проєкт виконується 

у рамках  МЦП 

розвитку туризму в 

місті Києві на 2019-

2021 роки (рішення 

КМР від 18.12.2018 

№470/6521). Велася 

робота щодо 

підготовки тендерної 

документації зі 

встановлення нових 

носіїв туристичної 

навігації у м. Києві.

3од.Кількість 

створених 

туристично-

інформаційних 

центрів з                     

інфра-

структурою

0,00

6,261.7. Створення 

Центру публічної 

комунікації та 

інформації

місто Київ 2018-2020

місто Київ

Бюджет міста 

Києва



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Кількість 

унікальних 

відвідувачів 

цифрової 

платформи 

«Вечірній Київ»

тис. відвіду-

вачів/рік

2500                    

(за 2020р.)

- -

5.1.Створення 

сучасної 

ефективної 

платформи 

управління 

міською 

інфраструктуро

ю та даними

Стратегічна ціль:  

1.Підвищення 

рівня 

конкурентоспромо

жності  економіки                   

м. Києва   Умови 

реалізації 

Стратегії: 

5.Реалізація 

концепції Kyiv 

Smart City

1.8. Створення 

сервісної мережевої 

інфраструктури

місто Київ 2017-2020 2017-2020 Бюджет міста 

Києва

281048,40 0,00 40284,50 0,00 328838,50 280166,70 Кількість 

об’єктів 

сервісної 

мережевої інфра-

структури

од. 87 0 -87 0,00 Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено. Проєкт 

виконується в 

рамках  КМЦП 

«Електронна 

столиця» на 2019-

2022  (рішення КМР 

від 18.12.2018 

№ 641/6512). 

Оголошено 

закупівлю 

обладнання 

(https://prozorro.gov.

ua/tender/UA-2020-

02-21-002175-a). 

Завдання 6.6. 

Забезпечення 

ефективного 

управління 

активами міста

Стратегічна ціль: 

Підвищення рівня 

конкуренто-

спроможності 

економіки                                 

м. Києва                                                 

Умова успішної 

іплементації: 

Підвищення 

ефективності та 

прозорості роботи 

міських органів 

влади і служб

1.9. Створення 

електронної бази 

технічної 

документації на 

об’єкти нерухомого 

майна

місто Київ 2017-2022 2017-2022 Бюджет міста 

Києва

10524,17 0,00 30000,00 0,00 50255,70 10524,17 Кількість справ, 

внесених до 

електронної бази 

технічної 

документації на 

об’єкти 

нерухомого 

майна 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади міста 

Києва

од. 50000 0 -50000 0,00 Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено. 

Укладено договір 

"Продовження 

створення 

електронної бази 

технічної 

документації на 

об’єкти нерухомого 

майна", Матеріали 

перебувають на 

розгляді у 

Міністерстві 

цифрової 

трансформації  

України.

320 860,02 1 996,20 109 819,00 682,50 450 851,10 316 115,75 0,62

4.3. 

Налагодження 

системного 

діалогу «влада ‒ 

громада»

Стратегічна ціль:  

1.Підвищення 

рівня 

конкурентоспромо

жності економіки                   

м. Києва  Умова 

успішної 

імплементації: 4. 

Залучення 

громадян до 

процесів 

формування, 

реалізації та 

контролю міської 

політики

1244,60 10816,60

Всього за Програмою 1

2018-2020 677,10 23600,70 9220,809791,90 6,261.7. Створення 

Центру публічної 

комунікації та 

інформації

місто Київ 2018-2020 Бюджет міста 

Києва



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Усього,                        

у т.ч. 102766,40 0,00 106920,30 0,00 108218,40 1298,10

Бюджет міста 

Києва 106920,30 0,00 107592,50 672,20

інші джерела

0,00 0,00 625,90 625,90

1.1. 

Модернізація 

існуючої та 

розбудова нової 

інфраструктури

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва 

Оперативна ціль: 

1. Підвищення 

ефективності 

використання 

комунальної 

інфраструктури

2.2. Капітальний 

ремонт теплових 

мереж

місто Київ 2019-2020 2019-2020 Бюджет міста 

Києва

42690,00 25246,50 179855,00 0,00 460896,90 17443,50 Частка втрат 

води від подачі 

в мережі

% 7                        

(за 2020р)

- - 0,00 Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено. 

Укладено договори 

на ремонтні роботи 

по 7 об"єктам; по 6 

об"ктам ведеться 

поцедура закупівель 

на будівельно-

монтажні роботи

Протяжність 

електричних 

мереж

км 14,40 0,00 -14,40

Протяжність 

теплових мереж

км 1,00 0,00 -1,00

1.1. 

Модернізація 

існуючої та 

розбудова нової 

інфраструктури

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва 

Оперативна ціль: 

1. Підвищення 

ефективності 

використання 

комунальної 

інфраструктури

2.4. Альтернативне 

водопостачання 

(будівництво 

артезіанських 

свердловин та 

бюветних комплексів)

місто Київ 2016-2021 2016-2020 Бюджет міста 

Києва

18703,60 0,00 20111,90 0,00 61117,80 18691,00 Кількість 

відновлених 

бюветних 

комплексів

од. 6 0 -6 0,00 Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено. 

Ведеться підготовка 

документації для 

проведення 

тендерних закупівель 

на визначення 

підрядної організації 

1.1. 

Модернізація 

існуючої та 

розбудова нової 

інфраструктури

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва 

Оперативна ціль: 

1. Підвищення 

ефективності 

використання 

комунальної 

інфраструктури

1.1. 

Модернізація 

існуючої та 

розбудова нової 

інфраструктури

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва 

Оперативна ціль: 

1. Підвищення 

ефективності 

використання 

комунальної 

інфраструктури

Частка втрат 

води від подачі               

в мережі

% 10,92              

(за 2020р)

- - 0,00 Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено. 

Розпочато конкурсні 

торги на визначення 

підрядної організації

1800,00 76456,50 5300,00 2,54 Виконується І етап 

розробки схеми 

теплопостачання 

м.Києва на період до 

2030 року

2017-2023 70956,50

місто Київ 2019-20202.1. Реконструкція 

теплових мереж

2.3. Ремонт, 

оновлення та 

розбудова 

електричних і 

теплових інженерних 

мереж (включаючи 

оптимізацію схеми 

енергопостачання 

міста)

Деснянський 

район міста 

Києва

Бюджет міста 

Києва 

17090,00 0,00

2015-2020

2018–2023



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Усього,                                

у т.ч.

4143316,20 2713,10 431454,50 26321,10 3296664,00 2146428,10 Кількість 

дюкерів, на яких 

проводиться 

реконструкція

од. 1 1 0

Бюджет міста 

Києва

4143316,20 2713,10 424744,20 25309,50 2912445,80 1767908,60 Протяжність 

каналізаційних 

мереж

км 2,7 0,0 -2,7

Державний 

бюджет (ДФРР)

374703,30 374703,30 Протяжність 

водопровідної 

мережі

км 2,10 0,0 -2,1

Інші джерела 6710,3 1011,60 9514,90 3816,20 Ступінь 

готовності 

проектної 

документації 

(ТЕО)

% 100,00 0,0 -100

1.1. 

Модернізація 

існуючої та 

розбудова нової 

інфраструктури

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва     

Оперативна ціль: 

1. Підвищення 

ефективності 

використання 

комунальної 

інфраструктури

2.6. Будівництво та 

реконструкція 

об`єктів інженерної 

мережі

місто Київ 2007-2023 2007-2023 Бюджет міста 

Києва

237283,30 4210,00 36948,00 415,30 134446,80 41143,50 Кількість 

побудованих та 

реконструйо-

ваних об’єктів 

інженерної 

мережі

од. 2    (за 

підсумками 

2019-2020 

років)

- - 1,12 Розпочато конкурсні 

торги на визначення 

підрядної організації

Частка ліфтів, 

що експлуа-

туються більше   

25 років

% 42,00 52,00 10,00

Частка 

диспетчеризо-

ваних ліфтів

% 82,00 1,00 -81,00

1.1. 

Модернізація 

існуючої та 

розбудова нової 

інфраструктури

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва 

Оперативна ціль: 

1. Підвищення 

ефективності 

використання 

комунальної 

інфраструктури 

1.1. 

Модернізація 

існуючої та 

розбудова нової 

інфраструктури

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва     

Оперативна ціль: 

1. Підвищення 

ефективності 

використання 

комунальної 

інфраструктури

400000,00 537741,70 Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено. 

Розпорядженням ВО 

КМР(КМДА) від 

30.03.2020 №521  

затверджений 

адресний перелік, 

яким передбачається 

виконання  робіт на 

417 об’єктах (728 

ліфтів). Ведуться 

будівельно-монтажні 

роботи на 70 

об'єктах/91 ліфт; 

введено в 

експлуатацію 49 

об'єктів/52 ліфта

0,00

Роботи виконувались 

в межах бюджетних 

асигнувань

0,00 1421733,30

2.5. Відновлення 

основної 

магістральної системи 

водовідведення та 

водопостачання 

міста Києва

1993-2023місто Київ 1993-2024

782008,30 0,002.7. Реконструкція, 

модернізація та 

заміна застарілих і 

зношених ліфтів 

(в т. ч. диспетчерсь-

ких систем)

місто Київ 2011-2020 2018-2021 Бюджет міста 

Києва

6,10



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва     

Оперативна ціль: 

1. Підвищення 

ефективності 

використання 

комунальної 

інфраструктури

2.8. Інженерний 

захист територій та 

протизсувні роботи

місто Київ 2007-2021 2007-2021 Бюджет міста 

Києва

421507,30 90862,00 58406,00 0,00 256282,10 130864,80 Кількість 

зсувонебезпеч-

них ділянок

од. 122 128 6 0,00 Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено. 

Виконання робіт 

передбачено на 8 

об"єктах/ділянках 

(ведуться проєктні 

роботи, коригується 

документація, 

здійснюється 

підготовка 

документації до 

процедури 

закупівель)

Усього,                                                    

у т.ч.:

81139,80 23970,20 51893,70 0,00 98905,10 57169,60 Кількість 

термомодернізов

аних житлових 

будинків 

(гуртожитків)

од. 21 0 -21

Бюджет міста 

Києва

80714,20 23970,20 37301,00 0,00 83832,50 56744,00 Кількість 

термомодернізов

аних житлових 

будинків 

(гуртожитків) на 

умовах 

співфінансуванн

я 

співвласниками 

багатоквартирни

х будинків

од. 21 0 -21

Інші (кошти 

співвласників)

425,60 0,00 14592,70 0,00 15072,60 425,60 Частка 

термомодернізов

аних житлових 

будинків 

(гуртожитків) на 

умовах 

співфінансуванн

я 

співвласниками 

багатоквартирни

х будинків 

% 100,0

2.2. 

Енергозаощадже

ння житлового 

господарства

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва     

Оперативна ціль: 

2. Підвищення 

ефективності 

споживання 

енергоресурсів

Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено.  

Укладено договори 

на ремонтні роботи 

по 29 об"єктам. 

Оплата по договорам 

передбачена з ІІ кв. 

2020 року.

2018-2020 2019-20202.9. Впровадження 

енергозберігаючих 

технологій для 

ефективного 

використання 

енергетичних ресурсів 

багатоквартирних 

житлових будівель у 

Дарницькому районі

Дарницький 

район міста 

Києва

0,00



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Усього,              

у т.ч.:

360828,00 0,00 42 849,70 0,00 360828,00 334331,90

Бюджет міста 

Києва

360828,00 0,00 42 849,70 0,00 360828,00 334331,90

Державний 

бюджет (ДФРР)

Інші джерела - 

МФО (НЕФКО)

2.1. 

Енергозаощад-

ження 

комунального та 

бюджетного 

сектора 

Стратегічна ціль: 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                 

м. Києва                        

Оперативна ціль: 

Підвищення 

ефективності 

споживання 

енергоресурсів         

2.11. Реконструкція 

центральних теплових 

пунктів

місто Київ 2019-2020 2019-2020 Бюджет міста 

Києва

103219,60 0,00 82194,80 0,00 225484,50 102278,40 Частка ЦТП, 

термін 

експлуатації 

яких перевищує 

25 років

% 43,62 43,62 0 0,00 Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено. 

Проводилась 

підготовка 

документів для 

проведення 

закупівель

2.1. 

Енергозаощад-

ження 

комунального та 

бюджетного 

сектора 

Стратегічна ціль: 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                 

м. Києва                        

Оперативна ціль: 

Підвищення 

ефективності 

споживання 

енергоресурсів         

2.12. Капітальний 

ремонт та 

реконструкція 

котелень

місто Київ 2019-2020 2014-2020 Бюджет міста 

Києва

27416,40 0,00 6000,00 0,00 36435,70 23435,70 Частка котелень 

з сучасним 

обладнанням

% 70,00 70,00 0 0,00 Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено. 

Проводилась 

підготовка 

документів для 

проведення 

закупівель на 

визначення 

проектної організації 

для розробки 

проєкту стадія П та 

РД

Кількість 

об’єктів 

будівництва та 

реконструкції 

мостів та  

шляхопроводів

од 10                                    

(у 2020 році)

- -

Довжина 

побудованих та 

реконструйовани

х мостів та 

шляхопроводів

км 2,462                                    

(у 2020 році)

- -

Кількість 

об’єктів 

капітального 

ремонту мостів і 

шляхо-проводів 

(зокрема, 

перехідні 

об"єкти)

од 20                

(за 2019-2020 

роки)

- -

Площа 

відремонто-

ваних мостів та 

шляхо-проводів

тис.м
2 132,4             

(у 2020 році)

- -

2.1. 

Енергозаощад-

ження 

комунального та 

бюджетного 

сектора 

Стратегічна ціль: 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                 

м. Києва                        

Оперативна ціль: 

Підвищення 

ефективності 

споживання 

енергоресурсів         

1.3. Оптимізація 

транспортної 

пропозиції

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва     

Оперативна ціль: 

1. Впровадження 

принципів сталої 

міської 

мобільності

1.3. Оптимізація 

транспортної 

пропозиції

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва     

Оперативна ціль: 

1. Впровадження 

принципів сталої 

міської 

мобільності

Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено.

Обсяги спожитої 

теплової енергії 

бюджетними 

установами та 

організаціями 

міста Києва 

тис.  Гкал

1364103,40 425940,40 6985503,60 31,22

116128,70 1451650,30 622451,80376990,00

17438724,700,008293307,60

1169743,00 0,00Бюджет міста 

Києва

Бюджет міста 

Києва

2.10. Комплексна 

термомодернізація 

будівель бюджетної 

сфери міста Києва

місто Київ 2012-2020 2017-2020

місто Київ 2007-20212.14. Капітальний 

ремонт мостів і 

шляхопроводів

2007-2021

2.13. Будівництво та 

реконструкція мостів і 

шляхопроводів

місто Київ 2004-2027 2004-2027

964 410 -554 0,00

30,80



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Усього,                            

у тому числі:

2170347,10 22552,70 938811,60 151947,70 2961291,50 1769130,10

Бюджет міста 

Києва

2170347,10 22552,70 331300,10 84550,60 2224873,20 1642070,50

Зменшення 

кількості 

дорожньо-

транспортних 

пригод

% 15                               

(у 2020 році)

- -

Зменшення 

кількості 

загиблих від 

дорожньо-

транспортних 

пригод

% 40                              

(у 2020 році)

- -

Кількість 

замінених 

світильників з 

лампами:                

- ртутними       од *

   - натрієвими од *

Кількість 

встановлених 

світлодіодних 

світильників на 

нових об’єктах 

будівництва

од *

Кількість 

об’єктів 

будівництва

од 2                    

(за 2020 рік)

- -

Довжина 

побудованих 

велосипедних 

доріжок, км

км   - - -

2.1. Зниження 

кількості ДТП, 

смертності та 

травматизму

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва     

Оперативна ціль: 

2. Підвищення 

безпеки 

дорожнього руху

1.3. Оптимізація 

транспортної 

пропозиції

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва     

Оперативна ціль: 

1. Впровадження 

принципів сталої 

міської 

мобільності

1.4. 

Інформатизація 

транспортної 

системи

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва     

Оперативна ціль: 

1. Впровадження 

принципів сталої 

міської 

мобільності

3.2. Розвиток та 

популяризація 

велосипедного 

руху

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва     

Оперативна ціль: 

3. Розвиток 

громадського 

транспорту та 

простору для 

пересування 

пішоходів і 

немоторизованих 

транспортних 

засобів

2.15. Будівництво та 

реконструкція 

вулично-шляхової 

мережі міста Києва

місто Київ 2007-2026 2007-2026

36000,00

537572,00

0,00

0,00 0,00 607511,50 67397,10 736418,30 127059,60 Довжина 

побудованої та 

реконструйо-

ваної вулично-

шляхової мережі 

міста Києва

549689,6010,40 1493689,60

км

од

0,00

0,00

-

0,00 36000,00

-

2.18. Будівництво 

велосипедних доріжок 

в місті Києві

місто Київ 2019-2023

Державний 

бюджет 

(субвенція)

2019-2023

2.16. Впровадження 

інтелектуальної 

транспортної системи 

вулично-дорожньої 

мережі міста Києва (І 

черга)

2018-2028 2018-20282.17. Будівництво, 

реконструкція та 

капітальний ремонт 

мережі зовнішнього 

освітлення міста 

Києва з заміною 

ртутних та натрієвих 

світильників на 

світлодіодні 

світильники

місто Київ 2019-2024

місто Київ

Бюджет міста 

Києва

0,002019-2024 

0,00

Бюджет міста 

Києва

837581,40

Бюджет міста 

Києва

480781,10

0,00

1000,00 24809,1017482,305259,00

16,19

12,311                              

(у 2020 році)

- -

Кількість 

об’єктів 

будівництва та 

реконструкції 

вулично-

шляхової мережі 

міста Києва 

(зокрема, 

перехідні 

об"єкти)

Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено

17                          

(у 2020 році)

5,721344,50

*буде визначено 

після розроблення 

проєктної 

документації



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

3.3. Розвиток 

громадського 

транспорту та 

забезпечення 

якісної 

транспортної 

пропозиції

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва     

Оперативна ціль: 

3. Розвиток 

громадського 

транспорту та 

простору для 

пересування 

пішоходів і 

немоторизованих 

транспортних 

засобів

2.19. Реконструкція 

трамвайних ліній

місто Київ 2016-2024 2016-2024 Бюджет міста 

Києва

601646,60 0,00 438161,60 0,00 571161,60 165517,30 Протяжність 

трамвайних  

ліній

км 3,6                                   

(за 2020 рік)

- - 0,00 Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено

3.3. Розвиток 

громадського 

транспорту та 

забезпечення 

якісної 

транспортної 

пропозиції

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва     

Оперативна ціль: 

3. Розвиток 

громадського 

транспорту та 

простору для 

пересування 

пішоходів і 

немоторизованих 

транспортних 

засобів

2.20. Капітальне 

будівництво та 

модернізація 

Київського 

метрополітену

Солом’ян-

ський, Шевчен-

ківський та 

Деснянський 

райони міста 

Києва

2008-2026 2008-2026 Бюджет міста 

Києва

158691,30 0,00 67000,00 0,00 278212,80 156957,60 Кількість 

об"єктів 

будівництва, 

реконструкції та 

капітальних 

ремонтів                                                                                                                            

од. 11                

(за 2020 рік)

- - 0,00 Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено

Ступінь 

готовності 

проєктної 

документації

% 100 - -

Ступінь 

будівельної 

готовності

% 5 - -

3.3. Розвиток 

громадського 

транспорту та 

забезпечення 

якісної 

транспортної 

пропозиції

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва     

Оперативна ціль: 

3. Розвиток 

громадського 

транспорту та 

простору для 

пересування 

пішоходів і 

немоторизованих 

транспортних 

засобів

2.22. Придбання 

вагонів метрополітену

місто Київ 2020-2025 2020-2025 Бюджет міста 

Києва

0,00 0,00 780000,00 0,00 780000,00 0,00 Кількість 

придбаних 

вагонів 

метрополітену

од 20 - - 0,00 Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено

3.3. Розвиток 

громадського 

транспорту та 

забезпечення 

якісної 

транспортної 

пропозиції

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва     

Оперативна ціль: 

3. Розвиток 

громадського 

транспорту та 

простору для 

пересування 

пішоходів і 

немоторизованих 

транспортних 

засобів

350000,002.21. Будівництво 

дільниці Сирецько-

Печерської лінії 

метрополітену від 

станції «Сирець» на 

житловий масив 

Виноградар з 

електродепо у 

Подільському районі

6121287,30Подільський 

район міста 

Києва

2018-2024 2018-2025 Бюджет міста 

Києва

0,00 1423324,20 11186616,70 4102754,800 406,66



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Середній рівень 

зносу рухомого 

складу:                                                                                       

трамваїв
% <78 - -

 тролейбусів % <50 - -

автобусів % <60 - -

1.1. Підвищення 

забезпеченості 

соціальною 

інфраструктуро

ю

Стратегічна ціль:  

2.Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

1.Підвищення 

соціальної 

захищеності 

2.24. Забезпечення 

житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з 

їх числа, які 

перебувають на 

квартирному обліку

місто Київ 2019-2021 2019-2021 Бюджет міста 

Києва 

49998,60 49998,60 50000,00 49998,60 50000,00 49998,60 Кількість 

придбаних 

квартир

од. 42 53 11 100,00

1.1. Підвищення 

забезпеченості 

соціальною 

інфраструктуро

ю

Стратегічна ціль:  

2.Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

1.Підвищення 

соціальної 

захищеності 

мешканців

2.25. Відкриття нових 

дитячих будинків 

сімейного типу для 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування

місто Київ 2018-2020 2018-2020 Бюджет міста 

Києва

5042,07 0,00 5000,00 0,00 10000,00 5042,07 Питома вага 

дітей-сиріт, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

вихо-вуються в 

сімейних 

формах 

виховання, у 

загальній 

кількості дітей 

цієї категорії

% 93,0 90,1 -2,9 0,00 Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено. 

Виконання заходу 

заплановано на ІІ 

квартал 2020 року.

1.1. Підвищення 

забезпеченості 

соціальною 

інфраструктуро

ю

Стратегічна ціль:  

2.Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

1.Підвищення 

соціальної 

2.26. Будівництво 

соціального житла 

для перебуваючих на 

соціальному 

квартирному обліку

місто Київ 2019-2021 2019-2021 Бюджет міста 

Києва 

0,00 0,00 27081,00 0,00 27081,00 0,00 Кількість 

збудованих 

квартир для 

перебуваючих 

на соціальному 

квартирному 

обліку

од. 30 0 -30 0,00  Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено

Усього,             у 

т.ч.:

368641,40 103898,40 262800,00 85833,50 463000,00 368641,40

Бюджет міста 

Києва 

361119,60 103898,40 250000,00 85833,50 450000,00 361119,60

Інші (залучені 

кошти кошти 

громадян)

7521,80 0,00 12800,00 0,00 13000,00 7521,80

3.3. Розвиток 

громадського 

транспорту та 

забезпечення 

якісної 

транспортної 

пропозиції

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва     

Оперативна ціль: 

3. Розвиток 

громадського 

транспорту та 

простору для 

пересування 

пішоходів і 

немоторизованих 

транспортних 

засобів

1.1. Підвищення 

забезпеченості 

соціальною 

інфраструктуро

ю

Стратегічна ціль:  

2.Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

1.Підвищення 

соціальної 

захищеності 

мешканців

2019-2021 2019-2021місто Київ

87309,402.23. Оновлення 

рухомого складу 

наземного 

громадського 

транспорту з 

урахуванням 

рекомендацій 

експертів Світового 

банку з реорганізації 

мережі громадського 

транспорту міста 

Києва

3327000,00 87309,401797198,90місто Київ 2019-2023 2019-2023 Бюджет міста 

Києва

2.27. Будівництво 

житла для 

потребуючих 

поліпшення житлових 

умов, зокрема 

проживаючих у 

непридатних для 

проживання 

(аварійних) 

приміщеннях

Кількість 

збудованих 

квартир для 

потребуючих 

поліпшення 

житлових умов

од. 135

6654000,00

68 -67 32,66

447882,20 2,62



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Усього,             у 

т.ч.:

76593,40 0,00 209000,00 0,00 313489,70 76596,20 Кількість 

збудованих 

квартир - всього

од. 64 0 -64

за схемою 70/30 од. 48 0 -48

за схемою 50/50 од. 16 0 -16

Обсяги коштів, 

залучених від 

населення на 

будівництво 

квартир, всього, 

у т. ч.:

тис. грн 46020,00 0,00 -46020,00

за схемою 70/30 тис. грн 37170,00 0,00 -37170,00

за схемою 50/50 тис. грн 8850,00 0,00 -8850,00

1.1. Підвищення 

забезпеченості 

соціальною 

інфраструктуро

ю

Стратегічна ціль:  

2.Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

1.Підвищення 

соціальної 

захищеності 

мешканців

2.29. Будівництво 

житла для надання в 

оренду з викупом

місто Київ 2019-2021 2019-2021 Бюджет міста 

Києва 

0,00 0,00 22125,00 0,00 22125,00 0,00 Кількість 

збудованих 

квартир для 

надання в 

оренду

од. 20 0 -20 0,00 Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено.

1.1. Підвищення 

забезпеченості 

соціальною 

інфраструктуро

ю

Стратегічна ціль:  

2.Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

1.Підвищення 

соціальної 

захищеності 

мешканців

2.30. Формування 

фонду 

муніципального 

житла для 

тимчасового 

проживання

місто Київ 2019-2021 2019-2021 Бюджет міста 

Києва

0,00 0,00 20762,10 0,00 20762,10 0,00 Кількість 

збудованих 

квартир для 

формування 

фонду 

муніципального 

житла для 

тимчасового 

проживання

од. 23 0 -23 0,00 Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено.

1.2.Підвищеня 

ефективності 

функціонування 

системи 

соціальної 

допомоги

Стратегічна ціль:  

2.Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

1.Підвищення 

соціальної 

захищеності 

мешканців

2.31. Запровадження 

послуги підтрима-

ного проживання для 

осіб з інвалідністю 

та/або психічними 

розладами

місто Київ 2019-2020 2019-2020 Бюджет міста 

Києва

7349,90 0,00 3000,00 0,00 16000,00 7349,90 Кількість 

створених 

відділень 

підтриманого 

проживання

од. 2 0 -2 0,00 Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено.

1.2.Підвищеня 

ефективності 

функціонування 

системи 

соціальної 

допомоги

Стратегічна ціль:  

2.Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

1.Підвищення 

соціальної 

захищеності 

мешканців

2.32. Створення 

відділень денного 

догляду та 

реабілітації для дітей 

з інвалідністю

місто Київ 2019-2020 2019 Бюджет міста 

Києва 

3573,50 0,00 0,00 0,00 5354,00 3573,50 Кількість 

створених 

відділень 

денного догляду

од. 2 2  - - Виконано у 2019 

році капітальний 

ремонт приміщень та 

оновлено 

матеріально-

технічну базу

1.1. Підвищення 

забезпеченості 

соціальною 

інфраструктуро

ю

Стратегічна ціль:  

2.Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

1.Підвищення 

соціальної 

захищеності 

мешканців

2.28. Будівництво 

доступного житла для 

черговиків 

квартирного обліку

38276,00

місто Київ 2019-2021 2019-2021

Бюджет міста 

Києва 

Інші (кошти 

населення)

38317,40

125000,00

84000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00  Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено. 

Ведеться робота 

щодо визначення 

вартості будівнцитва 

1 кв.м загальної 

площі житла у 

будинках. 

38320,20

225000,00

88489,70

38276,00



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Бюджет міста 

Києва

7600,00 0,00 35000,00 0,00 2186480,30 7579,40

Інші джерела - 

кошти 

підпрємств

26,80 0,20 0,00 0,20 0,00 26,80

Кількість 

об"єктів, які 

реконструюютьс

я, капітально 

ремонтуються 

під амбулаторії 

лікарів семейної 

медицини

од. 5 6 1

Середні строки 

лікування на 

ліжках у 

стаціонарах

днів 8                       

(у 2020 р.)

- -

0,201.1.Приведення 

закладів 

охорони здоров'я 

у відповідність 

до сучасних 

потреб

Стратегічна ціль:  

2.Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

1.Забезпечення 

якісноїта 

доступноїмедицин

и в м.Києві

1.1.Приведення 

закладів 

охорони здоров'я 

у відповідність 

до сучасних 

потреб

Стратегічна ціль:  

2.Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

1.Забезпечення 

якісноїта 

доступноїмедицин

и в м.Києві

1.1.Приведення 

закладів 

охорони здоров'я 

у відповідність 

до сучасних 

потреб

Стратегічна ціль:  

2.Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

1.Забезпечення 

якісноїта 

доступноїмедицин

и в м.Києві

1.1.Приведення 

закладів 

охорони здоров'я 

у відповідність 

до сучасних 

потреб

Стратегічна ціль:  

2.Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

1.Забезпечення 

якісноїта 

доступноїмедицин

и в м.Києві

2019-2025

2.33. Реконструкція 

Київської міської 

клінічної лікарні № 6 

з розміщенням 

лікарні швидкої 

допомоги 

(Правобережна) на 

просп. Комарова, 3 у 

Солом’янському 

районі

місто Київ 2018-2023

2019-2025 Бюджет міста 

Києва

60311,70 0,00

Деснянський 

район міста 

Києва

2019-2024

Бюджет міста 

Києва

Усього,                       

у т.ч.: 

2019-2025 2019-2025

Бюджет міста 

Києва

7363,30

57891,60

910,50 0,00

7626,80

48,60 5000,00

235,50 5000,00 0,00

16385,60

35000,00 0,20

0,00

Проєкт 

розпорядження ВО 

КМР КМДА від 

27.04.2020      № 751-

пр  про 

затвердження ПКД 

знаходиться на 

погодженні в 

структурних 

підрозділах КМДА 

0,00-4,00Обсяг 

виконаних робіт

% 4,00227000,00

242631,20  Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено. 

Розпочато роботи по 

6 обєктах, які буде 

оплачено у ІІ 

кварталі 2020 року.  

0,00

Обсяг 

виконаних робіт

% Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено. 

Завершується збір 

технічних умов для 

проведення конкурсу 

на визначення 

проєктної 

організації.  

0Обсяг 

виконаних робіт

760000,00 861,90

7127,80

41506,00

2186480,30 7606,20

0,00

-28,00

1 0,00 -1,00

%

Бюджетом міста 

Києва фінансування 

проєкту у 1 кварталі 

2020 року не 

передбачено. 

Підписано договір  

на виконання  

додаткових робіт 

щодо проектування 

зовнішніх 

інженерних мереж. 

0,0028

2.36. Створення 

мережі закладів 

охорони здоров’я 

крокової доступності

місто Київ

2018-2023

2019-2024

2.34. Реконструкція з 

розширенням будівлі 

міського Центру 

термічних уражень, 

реконструктивно-

відновлювальної та 

пластичної хірургії 

Київської міської 

клінічної лікарні № 2 

на вул. Краківській, 

13 у Дніпровському 

районі

місто Київ

2.35. Будівництво 

багатопрофільної 

лікарні на території 

житлового масиву 

Троєщина на перетині 

вулиць Миколи 

Закревського та 

Милославської у 

Деснянському районі



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Усього,                  

у т.ч.:

502561,14 25002,89 263310,53 19163,24 1082702,01 502561,14 Частка людей, 

які живуть з ВІЛ 

(від оціночної 

чисельності), які 

знають про свій 

ВІЛ-статус

% 86,5                       

(у 2020 р.)

- -

Бюджет міста 

Києва

44603,07 5839,65 48703,36 0,00 185495,95 44603,07 Частка людей, 

які знають про 

свій позитивний 

ВІЛ-статус, 

отримують 

лікування

% 90                       

(у 2020 р.)

- -

Державний 

бюджет

107347,90 3699,58 0,00 3699,58 175668,38 107347,90

Інші джерела 350610,17 15463,66 214607,17 15463,66 721537,68 350610,17

Усього,                  

у т.ч.:
319933,30 610,60 112200,30 0,00 312571,60 319322,70

Бюджет міста 

Києва 
273600,80 610,60 112200,30 0,00 312571,60 272990,20

Державний 

бюджет (кошти 

ДФРР) 46198,80 0,00 0,00 0,00 0,00 46198,80

Інші джерела
133,70 0,00 0,00 0,00 0,00 133,70

 1.1. Зменшення 

негативного 

впливу 

промисловості

Стратегічна ціль : 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. 

Києва  Оперативна 

ціль: 

1.Забезпечення 

екологічної 

безпеки в столиці 

та зниження 

негативного 

впливу  на 

довкілля 

2.39.  Демеркуризація 

території ВАТ 

«Радикал»

Лівобережна 

частина міста 

Києва та 

території, що 

отримують 

водопостачанн

я з бесейну 

р.Дніпро

2019-2025 2019-2025 Бюджет міста 

Києва

0,00 0,00 9000,00 0,00 18600,00 0,00 Розроблена 

проєктна 

документація 

демеркуризації 

промислового 

майданчика 

ВАТ «Радикал»

од. 1 0 -1 0,00 Фінансування заходу 

заборонено, у зв"язку 

обмеженнями 

Антимонопольного 

комітету України 

пов"язаними із 

заходами по 

ліквідації 

підприємства-

банкрута.

 1.1. Зменшення 

негативного 

впливу 

промисловості

Стратегічна ціль : 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. 

Києва  Оперативна 

ціль: 

1.Забезпечення 

екологічної 

безпеки в столиці 

та зниження 

негативного 

впливу  на 

довкілля 

2.40. Технічне 

переоснащення 

філіалу «Завод 

«Енергія» на 

вул. Колекторній, 44 у 

Дарницькому районі 

міста Києва в частині 

системи очищення 

димових газів

Дарницький 

район міста 

Києва

2017-2020 2017-2020 Бюджет міста 

Києва

8414,70 0,00 220000,00 0,00 231381,60 7787,90 Частка спалених 

відходів (від 

загального 

обсягу 

утворених 

відходів)

% 19                         

(у 2020 р.)

- - 0,00 Бюджетом міста 

Києва кошти на 

виконання проєкту у 

І кварталі 2020 року 

не передбачені

1.6.Поширення 

можливостей 

для своєчасного 

виявлення та 

профілактики 

захворювань

Стратегічна ціль:  

2.Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

1.Забезпечення 

якісноїта 

доступноїмедицин

и в м.Києві

4.2. Розвиток 

інфраструктури 

та матеріально-

технічної бази 

для розвитку 

фізичної 

культури та 

спорту, 

активного 

відпочинку та 

оздоровлення

Стратегічна ціль: 2 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. 

Києва  Оперативна 

ціль: 4 Просування 

здорового способу 

життя серед 

мешканців міста

2.38. Створення 

сучасних 

багатофункціональни

х навчально-

тренувальних, 

спортивних та 

оздоровчих 

комплексів

2017-2020місто Київ 2017-2021

2.37. Реалізація 

ініціативи FAST 

TRACK CITIES

місто Київ 2017-2021 2017-2021

Частка шкіл 

дитячо-

юнацького 

спорту м.Києві, 

які мають власні 

навчально-

тренувальні бази

% -Частка людей, 

які живуть з ВІЛ 

і отримують 

лікування, 

мають 

пригнічене 

вірусне 

навантаження

7,28

0,00

90                       

(у 2020 р.)

% 30

-

 +9 Бюджетом міста 

Києва кошти на 

виконання проєкту у 

І кв. 2020 році не 

передбачено

21



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

1.5. Охорона та 

раціональне 

використання 

природного 

середовища

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. 

Києва Оперативна 

ціль 1. 

Забезпечення 

екологічної 

безпеки в столиці 

та зниження 

негативного 

впливу на довкілля

2.41. Зелене місто 

киянам

місто Київ 2019-2020 2019-2020 Бюджет міста 

Києва

513612,30 29177,20 497868,40 3550,70 1 079 317,00 3550,70 Забезпеченість 

зеленими 

зонами 

загального 

користування

м.кв/ мешканця 23,00 22,90 -0,01 0,71 Тривалі підготовчі 

процедури 

(підготовка та 

затвердження 

кошторисів, 

експертиз, 

здійснення  

закупівель, тощо)

Усього,             у 

т.ч.:

363343,40 54,30 196882,70 38567,10 568290,60 190468,80

Бюджет міста 

Києва

196882,70 38567,10 567975,90 190154,10

Інші джерела 

(Міський фонд  

охорони 

навколиш-нього 

природного 

середовща)

0,00 0,00 314,70 314,70

1.2. 

Впровадження 

сучасної системи 

контролю за 

станом довкілля

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. 

Києва Оперативна 

ціль 1. 

Забезпечення 

екологічної 

безпеки в столиці 

та зниження 

негативного 

впливу на довкілля

2.43. Створення 

міської системи 

програмно-апаратних 

засобів збору та 

обробки даних про 

стан довкілля міста 

Києва

місто Київ 2019-2020 2019-2020 Бюджет міста 

Києва 

0,00 0,00 20000,00 0,00 40000,00 0,00 Індекс 

забруднення 

атмосфери (ІЗА) 

середній по 

місту

підвищений - - 0,00 Бюджетом міста 

Києва кошти на 

виконання проєкту у 

І кварталі 2020 року 

не передбачені. 

Проєкт реалізується  

у рамках виконання 

заходів Комплексної 

міської цільової 

програми 

"Електронна 

столиця" на 2019-

2022 роки, (рішення 

КМР від 18.12.2018 

№461/6512)

1.3. 

Впровадження 

сучасних 

методів 

переробки 

твердих 

побутових 

відходів та 

обмеження їх 

поховання на 

полігонах (мета - 

Zero waste)

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. 

Києва Оперативна 

ціль 1. 

Забезпечення 

екологічної 

безпеки в столиці 

та зниження 

негативного 

впливу на довкілля

2.42. Реконструкція 

полігону твердих 

побутових відходів 

№ 5 з метою 

забезпечення його 

закриття та подальшої 

рекультивації

місто Київ, 

територія 

населених 

пунктів Обухів-

ського та 

Києво-Свято-

шинського 

районів 

Київської 

області

2013-2021 2013-2021 7 2 25,20 Розпочато конкурсні 

торги на визначення 

підрядної організації

Динаміка обсягу 

побутових 

відходів, 

накопичених у 

спеціально 

відведених 

місцях, по 

відношенню до 

попереднього 

року (розрахову-

ється по об’єму)

5%



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Усього,             у 

т.ч.:

1552,30 1552,30 84200,00 1552,30 93786,00 7397,10

Бюджет міста 

Києва

0,00 0,00 83800,00 0,00 88593,00 0,00

Інші джерела 1552,30 1552,30 400,00 1552,30 5193,00 7397,10

1.5. Охорона та 

раціональне 

використання 

природного 

середовища

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. 

Києва Оперативна 

ціль 1. 

Забезпечення 

екологічної 

безпеки в столиці 

та зниження 

негативного 

впливу на довкілля

2.45. Збережемо 

природу для нащадків

місто Київ 2019-2020 2019-2020 Бюджет міста 

Києва

0,00 0,00                      6 000,00   0,00 10000,00 0,00 Площа земель 

природо-

заповідного 

фонду

тис.га 17,6 2,025 15,575 0,00 Бюджетом міста 

Києва кошти на 

виконання проєкту у 

І кварталі 2020 року 

не передбачені

3.1. Розвиток 

піщоходного 

простору 3.2. 

Розвиток та 

популяризація 

велосипедного 

руху

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. 

Києва Оперативна 

ціль 3. Розвиток 

громадського 

транспорту та 

простору для 

пересування 

пішоходів і 

немоторизованих 

транспортних 

засобів

2.46. Будівництво 

мостового пішохідно-

велосипедного 

переходу між 

парками "Хрещатий" 

та "Володимирська 

гірка" у Печерському 

та Шевченківському 

районах

Печерський та 

Шевченківськ

ий район міста 

Києва

2018-2019 2018-2019 Бюджет міста 

Києва

313530,80 0,00 0,00 0,00 327272,20 305856,20 Кількість 

об’єктів

од. 1 1 0 - Захід виконано у 

2019 році. 

Сертифікат 

відповідності 

закінченого 

будівництвом об'єкта 

від 14.06.2019 серія 

ІУ № 163191651142

1.3. 

Впровадження 

сучасних 

методів 

переробки 

твердих 

побутових 

відходів та 

обмеження їх 

поховання на 

полігонах (мета - 

Zero waste)

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. 

Києва Оперативна 

ціль 1. 

Забезпечення 

екологічної 

безпеки в столиці 

та зниження 

негативного 

впливу на довкілля

2.44. Розвиток 

системи роздільного 

збору та вторинної 

переробки побутових 

відходів

місто Київ 2019-2020 2019-2020 1,84 Бюджетом міста 

Києва кошти на 

виконання проєкту у 

І кварталі 2020 року 

не передбачені. 

Виконання 

здійснювалось за 

рахунок коштів  КП 

"Київкомунсервіс"

Частка 

роздільно 

зібраних ТПВ за 

двохконтей-

нерною схемою 

(від загального 

обсягу 

утворених ТПВ)

% 7,5 5 -2,5



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Площа 

озеленення (на 

кінець року)

га 63,16                  

(у 2020р.)

- -

Площа твердого 

покриття (алеї, 

доріжки, 

майданчики) (на 

кінець року)

га 31,5                   

(у 2020р)

- -

Площа 

озеленення

кв. м 63408,0 17041,0 -46367,0

Площа твердого 

покриття (алеї, 

доріжки, 

майданчики)

кв. м 10354,0 8363,0 -1991,0

1.1. Розвиток 

території міста

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва 

Оперативна ціль: 

Впорядкування та 

розвиток 

публічного 

простору

2.49. Створення 

громадського 

простору в історичній 

частині Подільського 

району міста Києва

Подільський 

район міста 

Києва

2019-2020 2019-2020 Бюджет міста 

Києва 

0,00 0,00 65206,00 0,00 145206,000 0,00 Поліпшення 

комфортного 

життя 

мешканців

тис. осіб 400-450 0 -400,0 0,00 Бюджетом міста 

Києва кошти на 

виконання проєкту у 

І кварталі 2020 року 

не передбачені

1.1. Розвиток 

території міста

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва     

Оперативна ціль: 

Впорядкування та 

розвиток 

публічного 

простору

2.50. Реконструкція 

об'єктів Київського 

зоологічного парку 

загальнодержавного 

значення на 

просп. Перемоги, 32

місто Київ 2017-2021 2019-2023 Бюджет міста 

Києва 

521156,97 4946,10 269752,40 46645,90 521123,00 502147,30 Рекреаційна 

ємність 

кількість 

відвідувань/ 

день

3700              

(за 2020 рік)

  -   - 17,29

216522,80 186522,80 0,00 Бюджетом міста 

Києва кошти на 

виконання проєкту у 

Iкварталі 2020 року 

не передбачені. 

Завершення робіт 

передбачено на 

кінець 2021 р. 

400,20 30000,00 0,00232943,10

1.1. Розвиток 

територій міста  

1.5. Охорона та 

раціональне 

використання 

природного 

середовища 

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. 

Києва Оперативна 

ціль 1. 

Впорядкування та 

розвиток 

публічного 

простору 

Оперативна ціль 1. 

Забезпечення 

екологічної 

безпеки в столиці 

та зниження 

негативного 

впливу на довкілля

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. 

Києва Оперативна 

ціль 1. 

Забезпечення 

екологічної 

безпеки в столиці 

та зниження 

негативного 

впливу на довкілля

1.5. Охорона та 

раціональне 

використання 

природного 

середовища

2.48. Розвиток 

територій міста 

(створення 

комфортних умов 

перебування у 

міському парку 

«Володимирська 

гірка» для мешканців 

та гостей міста Києва)

2012-2019 Бюджет міста 

Києва

місто Київ

2017-2020 Бюджет міста 

Києва

102567,90 16,10 184958,80

2012-2020

2.47. Розробка та 

реалізація концепції 

«Київські парки»

місто Київ 2017-2020 0,00 Бюджетом міста 

Києва кошти на 

виконання проєкту у 

І кварталі 2020 року 

не передбачені

0,001418695,40 109713,80



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Кількість 

проведених 

стерилізацій 

безпритульних 

тварин (до 

кількості 

тварин, що були 

зареєстровані в 

базі протягом 

звітного 

періоду)

% 100                        

(за 2020р.)

- -

Частка 

прилашто-ваних 

безпри-тульних 

тварин у 

загальній 

кількості тих, 

що 

зареєстровані в 

базі (станом на 

кінець звітного 

періоду)

% 60                       

(за 2020 рік)

- -

Співвідношення 

кількості місць у 

притулках для 

безпритульних 

тварин до 

загальної 

кількості таких 

тварин

% 35                 

(за 2020 рік)

- -

Середній час 

очікування 

заявника у черзі 

ЦНАП

хвилин 15-20 15 -5

Частка 

адміністра-

тивних послуг, 

що надаються в 

електронному 

вигляді, до 

загального 

переліку 

адміністративни

х послуг, які 

надаються через 

ЦНАП у 

м. Києві (станом 

на кінець 

звітного 

періоду)

% 10 17,8 7,8

місто Київ 2019-2020 2019-2020

0,002.51. Модернізація 

існуючого притулку 

та створення нового 

Центру захисту 

тварин

148882,03місто Київ

0,00

2019-2025 2012-2023 Бюджет міста 

Києва

40000,000,00

12000,00

1.1. Розвиток 

території міста

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва     

Оперативна ціль: 

Впорядкування та 

розвиток 

публічного 

простору

2.1.Надання 

адміністративни

х послуг в 

електронному 

вигляді

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва      

Оперативна ціль: 

2. Підвищення 

якості надання 

адміністративних 

послуг 

Бюджетом міста 

Києва кошти на 

виконання проєкту у 

I кварталі 2020 року 

не передбачені. 

Рішенням КМР від 

26.03.2020 

№907/9077  

зменшено 

фінансування. 

30009,93

0,00

140000,00

0,00

0,00

Бюджет міста 

Києва

0,00 Бюджетом міста 

Києва кошти на 

виконання проєкту у 

I кварталі 2020 року 

не передбачені. 

0,002.52. Автоматизація 

процесу подачі 

документів

12000,00



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Загальна 

кількість 

звернень за 

наданням 

адміністративни

х послуг (станом 

на кінець 

звітного 

періоду)

відвідувань/ 

день

8000 8800 800

Частка позитив-

них відгуків від 

громадян та 

відвідувачів 

ЦНАП у 

порівнянні з 

попередніми 

періодами (за 

рахунок 

зворотного 

зв’язку)

% 75-80 85 5

Кількість 

встановлених 

кіосків 

самообслуговува

ння

од. 20                   

(за 2020р.)

- -

Усього,               

у т.ч.:

205 262,50 22 649,50 157 035,70 22 649,50 519 514,40 205 262,50

Бюджет міста 

Києва

205 262,50 22 649,50 157 035,70 22 649,50 519 514,40 205 262,50

Інші джерела  Кількість місць 

у побудованих, 

реконструйо-

ваних закладах 

дошкільної 

освіти

од. 795 0 -795

місто Київ 2019-2020 2019-2020 0,00 12000,002.1.Надання 

адміністративни

х послуг в 

електронному 

вигляді

Стратегічна ціль: 

2. Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва      

Оперативна ціль: 

2. Підвищення 

якості надання 

адміністративних 

послуг 

1.1. Розвиток 

мережі закладів 

освіти

Стратегічна ціль: 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

Оперативна ціль: 

Підвищення рівня 

забезпеченості 

освітньою 

інфраструктурою 

та її оновлення у 

відповідності до 

вимог часу

м. Києва

0,00

14,42

0,00Бюджет міста 

Києва

0,00

5 0 -5місто Київ 2019-2021

Бюджетом міста 

Києва кошти на 

виконання проєкту у 

I кварталі 2020 року 

не передбачені. 

0,00

Кількість 

побудованих, 

реконструйо-

ваних  закладів 

дошкільної 

освіти

од.2019-2021

2.52. Автоматизація 

процесу подачі 

документів

12000,00

2.53. Розвиток мережі 

закладів дошкільної 

освіти



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Усього,               

у т.ч.:

126 875,50 4 301,50 113 022,70 4 301,50 270 426,10 126 875,50

Бюджет міста 

Києва 

126 875,50 4 301,50 113 022,70 4 301,50 270 426,10 126 875,50

Державний 

бюджет (ДФРР)

Інші джерела

1.1. Розвиток 

мережі закладів 

освіти

Стратегічна ціль: 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. 

Києва Оперативна 

ціль: Підвищення 

рівня забезпечення 

освітньою 

інфраструктурою 

та її оновлення у 

відповідності до 

вимог часу 

2.55. Створення 

новітніх навчально-

практичних центрів з 

підготовки фахівців 

за галузевим 

спрямуванням для 

забезпечення потреб 

ринку праці

місто Київ 2020 2020 Бюджет 

міста Києва

0,00 0,00 7100,00 94,40 7100,00 94,40 Кількість 

створених 

новітніх 

навчально-

практичних 

центрів з 

підготовки 

фахівців за 

галузевим 

спрямуванням 

для 

забезпечення 

потреб ринку 

праці

од. 4 0 -4 1,33 Здійснювалися 

підготовчі заходи 

для створення 

новітніх центрів 

професійно-

технічної освіти для 

забезпечення потреб 

ринку праці:

- виконано столярні і 

теслярські роботи 

(поточний ремонт 

стелі) в ДНЗ «Центр 

професійної освіти 

технологій та 

дизайну м. Києва»  

Кількість 

ігрових 

майданчиків

од. 500 7 -493

Кількість 

тіньових навісів

од. 100 12 -88

Кількість 

фізкультурних 

майданчиків

од. 25 6 -19

1.2. Оновлення 

матеріально-

технічної та 

навчально-

методичної бази 

навчальних 

закладів

Стратегічна 

ціль:Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

Оперативна ціль: 

Підвищення рівня 

забезпеченості 

освітньою 

інфраструктурою 

та її оновлення у 

відповідності до 

вимог часу 

м. Києва

1.1. Розвиток 

мережі закладів 

освіти

Стратегічна ціль: 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

Оперативна ціль: 

Підвищення рівня 

забезпеченості 

освітньою 

інфраструктурою 

та її оновлення у 

відповідності до 

вимог часу

м. Києва

0 -11

400

28042,002019-20202.56. Модернізація 

відкритого освітнього 

простору закладів 

дошкільної освіти в 

рамках освітньої 

реформи

місто Київ 2019-2020

2018-2024

Бюджет 

міста Києва

1 468,4016 042,00 1 468,40 12 000,00

3,81

-400Кількість 

учнівських 

місць у 

побудованих, 

реконструйова-

них закладах 

загальної 

середньої освіти

0

16042,00

Кількість 

побудованих, 

реконструйова- 

них закладів 

загальної 

середньої освіти

од.

учн.місць

2018-20242.54. Розвиток мережі 

закладів загальної 

середньої освіти

місто Київ 

12,24



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Усього,                

у тому числі:

231193,10 0,00 169700,50 0,00 400893,60 231193,10

Бюджет 

міста Києва

177772,30 0,00 115923,10 0,00 293695,40 177772,30

Державний 

бюджет 

(субвенції)

53420,80 0,00 53777,40 0,00 107198,20 53420,80 Кількість 

закупленого 

обладнання

од. 1140 0 -1140

1.1. Підвищення 

ефективності 

функціонування 

системи безпеки

Стратегічна ціль:  

2.Підвищення 

комфорту життя 

мешканців                   

м. Києва   

Оперативна ціль: 

1.Зниження рівня 

злочинності

2.58. Розвиток 

комплексної системи 

відеоспостереження 

та систем 

забезпечення безпеки

місто Київ 2019-2020 2019-2020 Бюджет міста 

Києва 

67621,87 156,13 60000,00 0,00 140000,00 67465,74 Кількість 

встановлених 

відеокамер з 

початку 

реалізації 

проєкту

од. 7963 6260 -1703 0,00 Бюджетом міста 

Києва кошти на 

виконання проєкту у 

I кварталі 2020 року 

не передбачені. 

Укладено договір на 

встановлення 3 

камер 

відеоспостереження 

в Оболонському 

районі міста Києва.  

Оплата передбачена 

у II кварталі 2020 

року. Підготовлено 

ТЗ для проведення 

наступних 

закупівель. 

Кількість 

придбаної 

спецтехніки для 

забезпечення 

процесів 

пожежогасіння 

та евакуації 

населення

од. - - -

Динаміки 

виїздів на 

ліквідацію 

надзвичайних 

ситуацій у 

порівнянні з 

аналогічним 

періодом 

минулого року

% 3,1 0,6 -2,5

Кількість груп 

товару для 

поповнення 

матеріального 

резерву міста 

Києва

од. 6 0 -6

31 774 055,74 1 006 560,62 12 994 802,69 2 516 036,04 61 460 118,97 21 695 067,04 19,36

2.2. Формування 

єдиного 

інформаційно-

освітнього 

простору та 

розвиток нових 

освітніх форм

Стратегічна ціль: 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. 

Києва Оперативна 

ціль: Підвищення 

актуальності та 

якості освіти  

2.1. Підвищення 

ефективності 

превентивних 

заходів у сфері 

цивільного 

захисту

Стратегічна ціль: 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м.Київ 

Оперативна ціль: 

2.Забезпечення 

цивільного захисту 

населення

Всього за Програмою 2

0,00

20,67

Кількість 

вчителів 

початкової 

школи, що 

пройшли 

підвищення 

кваліфікації, 

підготовку та 

професійне 

зростання

од. 1200

2019-2020 8013,50 38773,56 8013,50

місто Київ 2019-2020 2019-2020

119125,96 97134,062019-2020

0 -12002.57. Створення 

сучасного освітнього 

середовища в рамках 

проекту «Нова 

українська школа»

2.59. Посилення 

комплексної безпеки 

міста Києва

місто Київ 97134,06

Бюджетом міста 

Києва кошти на 

виконання проєкту у 

I кварталі 2020 року 

не передбачені.

Бюджет міста 

Києва 



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

1.1.Реставра-ція 

та розвиток 

об"єктів 

культурної 

спадщини

Стратегічна ціль 3  

Збереження 

історичної 

самобутності та 

розвиток культури 

м.Києві   

Оперативна ціль 

3.1. Збереження та 

розвиток об"єктів 

культурної 

спадщини

3.1. Збереження та 

розвиток об’єктів 

культурної спадщини

місто Київ, 

територія 

Державного 

історико-

архітектурно-

го заповідника 

«Стародавній 

Київ»

2019-2022 2019-2022 Бюджет міста 

Києва 

35900,63 0,00 25000,00 0,00 39666,10 22908,44 Кількість 

об'єктів,  на 

яких будуть 

проведені 

ремонтно-

реставраційні 

роботи

од. 12 0 -12 0,00 Бюджетом міста 

Києва кошти на 

виконання проєкту у 

I кварталі 2020 року 

не передбачені. 

Виконувались 

підготовчі роботи.

Кількість 

створених 

інституцій

од. 1 1   -

Кількість 

проведених 

заходів за 

участю 

іноземних 

мистецьких та 

творчих 

колективів

од. 1 0 -1  У зв"язку із 

вжиттям заходів із 

запобігання 

поширенню гострої  

респіраторної 

хвороби COVID-19, 

спричиненої 

коронавірусом SARS-

CoV-2, культурно-

мистецькі заходи не 

проводилися

Питома вага 

відвідувачів 

театрів до 

загальної 

кількості 

мешканців міста

од. 30                     

(за 2020р)

- -

Кількість 

відремонто-

ваних закладів 

культури та 

мистецтв

од. 5                      

(за 2020р)

- -

Кількість 

оцифрованих 

музейних 

предметів

од. 3500 2677 -823

Кількість 

оновлених 

одиниць 

бібліотечних 

фондів (у тому 

числі на 

електронних 

носіях)

од. 15000 29292 

примірника 

нових видань, в 

тому числі на 

електронних 

носіях – 13

14292

Кілікість нових 

бібліотечних 

просторів

од. 3 1 -2

Динаміка 

відвідувачів 

кінотеатрів у 

плановому 

періоді по 

відношенню до 

фактичного 

показника 

попереднього 

періоду

% 109 97 -12 У зв"язку із вжиттям 

заходів із 

запобігання 

поширенню гострої

респіраторної 

хвороби COVID-19, 

спричиненої 

коронавірусом SARS-

CoV-2, культурно-

мистецькі заходи не 

проводилися

1.2. Оновлення 

наявних об’єктів 

культури у   

відповідності до 

вимог часу

Стратегічна ціль: 

3. Збереження 

історичної 

самобутності та 

розвиток культури 

у м. Києві       

Оперативна ціль: 

1. Забезпечення 

галузі культури та 

креативних 

індустрій 

сучасною 

інфраструктурою

1.1. Створення 

нових об’єктів 

культури

Стратегічна ціль: 

3. Збереження 

історичної 

самобутності та 

розвиток культури 

у м. Києві       

Оперативна ціль: 

1. Забезпечення 

галузі культури та 

креативних 

індустрій 

сучасною 

інфраструктурою

0,04

0,003.2. Створення нових 

об’єктів культури

3.3. Оновлення 

наявних об’єктів 

культури у 

відповідності до 

вимог часу

місто Київ 2019-2020 2019-2020

62500,00місто Київ 2019-2020 2019-2020 Бюджет міста 

Києва

114292,74

210392,90 117811,5089450,00 40,00

125010,00

Бюджет міста 

Києва 

122359,12 4547,30

10931,580,00114292,74



Фактична сума підписаних договорів 

(контрактів) у звітному періоді, 

тис.грн

ф
а

к
т
и

ч
н

а

Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн
Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування 

завдання 

Стратегії якому 

відпоідає проєкт

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації проєкту 
Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

ф
а

к
т
и

ч
н

а

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Стан 

реалізації 

проєкту (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

заплано-

ваного)

Проблемні 

питання, їх вплив 

на реалізацію 

проєкту  (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення)

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

Строк реалізації 

проєкту

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку реалізації 

проекту
за звітний період

за
п

л
а

н
о

в
а

н
а

Динаміка 

сеансів в 

кінотеатрах у 

плановому 

періоді по 

відношенню до 

фактичного 

показника 

попереднього 

періоду

% 109 88 -21

4.3. 

Налагодження 

системного 

діалогу 

«влада‒громада

»

Стратегічна ціль: 

3. Збереження 

історичної 

самобутності та 

розвиток культури 

у м. Києві    Умова 

успішної 

імплементації: 4. 

Залучення 

громадян до 

процесів 

формування, 

реалізації та 

контролю міської 

політики

3.4. Реконструкцiя 

будiвлi кiнотеатру 

iм. Гагарiна для 

розмiщення 

адмiнiстративних та 

робочих примiщень 

КП КМР «ТК Київ», 

КП «Радіостанція 

«Голос Києва» та КП 

«Вечірній Київ» на 

вул.Щусєва, 5 у 

Шевченківському 

районі

місто Київ 2018-2024 2018-2024 Бюджет мітса 

Києва

0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 Кількість 

посадкових 

місць

од 300                  

(за 2020р.)

0 -300 0,00 Бюджетом міста 

Києва кошти на 

виконання проєкту у 

I кварталі 2020 року 

не передбачені.

272 552,49 118 840,04 186 950,00 40,00 375 069,00 151 651,52 0,02

32 367 468,25 1 127 396,86 13 291 571,69 2 516 758,54 62 286 039,07 22 162 834,31 18,93

1.2. Оновлення 

наявних об’єктів 

культури у   

відповідності до 

вимог часу

Стратегічна ціль: 

3. Збереження 

історичної 

самобутності та 

розвиток культури 

у м. Києві       

Оперативна ціль: 

1. Забезпечення 

галузі культури та 

креативних 

індустрій 

сучасною 

інфраструктурою

Всього за Програмою 3

РАЗОМ за Планом заходів

0,043.3. Оновлення 

наявних об’єктів 

культури у 

відповідності до 

вимог часу

місто Київ 2019-2020 2019-2020 210392,90 117811,5089450,00 40,00Бюджет міста 

Києва 

122359,12 4547,30


