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Звіт  

Департаменту економіки та інвестицій 

 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) про діяльність  

у 2019 році 

 
21 травня 1930 року на засіданні Президії Міської Ради Х скликання була 

створена Міська Планова комісія, нащадком якої у ХХІ столітті є 

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), який відіграє провідну роль 

у визначенні політики економічного і соціального розвитку м. Києва, 

плануванні та програмуванні механізмів її реалізації.  

Положення про Департамент економіки та інвестицій затверджено 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 30.09.2013 №1717 (зі змінами).  

Департамент економіки та інвестицій є структурним підрозділом 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), підпорядковується Київському міському голові, підзвітний та 

підконтрольний Київській міській раді, а з питань виконання функції 

державної виконавчої влади – Міністерству економічного розвитку і торгівлі 

України.  

Основними завданнями та функціями Департаменту є:  

 реалізація державної політки економічного і соціального розвитку на 

території міста Києва;  

 реалізація державної регіональної політики на території міста Києва;  

 забезпечення реалізації державної цінової політики на території міста 

Києва; 

 забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної 

діяльності та державно-приватного партнерства;  

 формування та реалізація на рівні міста єдиної політики у сфері 

зовнішньоекономічних зв’язків, залучення вітчизняних та іноземних 

інвестицій та інвестиційної діяльності;  

 організація роботи з підвищення економічної ефективності діяльності 

підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва; 

 укладання договорів пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у 

створені і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 

міста, а також компенсації витрат за інженерну підготовку територій. 
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Загальна штатна чисельність Департаменту складає 124 особи. 

Керівництво Департаменту – 4 штатні одиниці: 

Директор, перший заступник директора, заступник директора - начальник 

управління цінової політики, заступник директора Департаменту – начальник 

управління з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної політики. 

 

Структура Департаменту включає 7 управлінь: 

 

Управління правового забезпечення  

Начальник управління – 1 штатна одиниця 

Відділ нормативно-правової роботи – 6 штатних одиниць  

Відділ організації позовної роботи та судового представництва – 4 штатні 

одиниці 

 

Управління координації регіональної економічної політики та 

стратегічного розвитку 

Начальник управління – 1 штатна одиниця 

Відділ з питань регіональної економічної політики – 6  штатних одиниць  

Відділ з питань стратегічного розвитку та міських цільових                              

програм – 6 штатних одиниць 

 

Управління з питань капітальних вкладень та розвитку інфраструктури  

Начальник управління – 1 штатна одиниця 

Зведений відділ з питань капітальних вкладень – 6 штатних одиниць 

Відділ з питань розвитку соціальної інфраструктури – 5 штатних одиниць 

Відділ з питань розвитку житлово-комунального господарства – 5 штатних 

одиниць 

 

Управління ефективності діяльності  комунальних підприємств та 

розвитку комунальних активів 

Начальник управління – 1 штатна одиниця 

Відділ з питань розвитку комунального сектору економіки – 7 штатних 

одиниць 

Відділ з питань ефективності діяльності комунальних                                   

підприємств – 4 штатні одиниці 

 

Управління з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної політики  

Відділ залучення інвестицій – 6 штатних одиниць 

Відділ зовнішньоекономічної діяльності – 7 штатних одиниць 

Відділ супроводження інвестиційних проектів – 4 штатні одиниці 

 

Управління цінової  політики  

Заступник начальника управління – 1 штатна одиниця 

Відділ ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг – 5 штатних 

одиниць  
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Відділ тарифів на комунальні послуги – 6 штатних одиниць 

Відділ ціноутворення на соціально значущі товари та послуги – 5 штатних 

одиниць 

 

Управління пайової участі у розвитку інфраструктури міста 

Начальник управління – 1 штатна одиниця 

Відділ адміністрування  пайової участі – 5 штатних одиниць 

Відділ моніторингу виконання договорів пайової участі – 4 штатні одиниці 

 

3 самостійних відділи 

Відділ по роботі з персоналом – 6 штатних одиниць 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності – 5 штатних одиниць, сектор 

закупівель (у складі відділу) – 2 штатні одиниці 

Відділ з питань контрольно-аналітичної та організаційної роботи – 7 штатних 

одиниць 

 

Головний спеціаліст-уповноважена особа з питань та запобігання і виявлення 

корупції – 1 штатна одиниця 

Головний спеціаліст  з внутрішнього аудиту – 1 штатна одиниця 

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи – 1 штатна одиниця 

 

Управління персоналом. 

 

1. Склад Департаменту, рух кадрів та підбір персоналу 

Підрозділ 
Штатна 

чисельність 

Фактична 

чисельність 

Рух персоналу 

Прийняті Звільнені 
Керівництво 4 4 2 2 

Управління правового 

забезпечення  
11 8 5 4 

Управління з питань 

капітальних вкладень та 

розвитку інфраструктури 

17 17 1 1 

Управління з питань 

інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

політики 

17 15 4 4 

Управління цінової 

політики 
17 16 3 2 

Управління ефективності 

діяльності  комунальних 

підприємств та розвитку 

комунальних активів 

12 10 1 1 

Управління координації 

регіональної економічної 

політики та стратегічного 

розвитку 

13 13 2 - 

Управління пайової участі 

у розвитку інфраструктури 

міста 

10 9 1 2 
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Підрозділ 
Штатна 

чисельність 

Фактична 

чисельність 

Рух персоналу 

Прийняті Звільнені 
Відділ по роботі з 

персоналом 
6 5 - - 

Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності, сектор 

закупівель 

7 7 2 1 

Відділ з питань 

контрольно-аналітичної та 

організаційної роботи 

7 7 - - 

Головний спеціаліст-

уповноважена особа з 

питань та запобігання і 

виявлення корупції 

1 1 - - 

Головний спеціаліст з 

внутрішнього аудиту 
1 - - - 

Головний спеціаліст з 

питань мобілізаційної 

роботи  

1 - - - 

В т.ч. службовці 2 2 - - 

Всього 124 112 19 15 

 

У 2019 році звільнилось 15 працівників, за різними підставами. 

Плинність кадрів складає 12 % від штатної чисельності, з причин звільнення 

основною є звільнення за угодою сторін. 

На кінець звітного періоду у Департаменті налічується 12 вакантних 

посад (10 % від штатної чисельності). 

Протягом 2019 року оголошено 13 конкурсів на заміщення вакантних 

посад державної служби категорій «Б» та «В». За результатами конкурсів у 

2019 році на посади було призначено 15 державних службовців – переможців 

конкурсного відбору (з них 4 державних службовці у порядку просування по 

службі). 

Забезпечено проведення 1 спеціальної перевірки стосовно кандидата на 

посаду (категорія «Б»). 

 

2. Якісний склад працівників Департаменту 
За  розподілом посад: 

- керівництво (директор, перший заступник та заступники) – 4 штатних 

одиниці (3%); 

- керівники управлінь, відділів, сектору та їх заступники – 35 штатних 

одиниць (28%);  

- головні спеціалісти – 83 штатні одиниці (67%); 

- старші інспектори – 2 штатні одиниці (2%) 

 

Якісний склад працівників (від загальної кількості працівників): 

Гендерна структура Департаменту: 

- жінки – 99 працівників (84%); 
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- чоловіки – 19 працівників (16%) 

 

Вікова структура працівників Департаменту: 

- до 35 років – 42 працівники   (36%); 

- до 45 років –  47 працівників  (40%); 

- до 55 років – 19 працівників  (16%); 

- понад 55 років – 10 працівників  (8%)  

 

Освітня структура працівниківДепартаменту: 

- вища економічна – 83 працівники (70%); 

- вища технічна – 9 працівників (8%); 

- вища юридична – 22 працівники (19%); 

- інша вища –  4 працівники  (3%) 

 

3. Забезпечення розвитку персоналу, заохочення працівників до 

службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності 

У 2019 році підвищення кваліфікації пройшли 80 працівників 

Департаменту (64% працівників). Серед них: в Київському центрі підвищення 

кваліфікації – 51 працівник, при Національній Академії державного 

управління при Президентові України – 4 працівники (директор та заступники 

директора Департаменту), за іншими загальними та спеціальними програмами 

навчання (курси, семінари, тренінги) – 25 працівників.  

 

4. Загальні питання управління персоналом 
Протягом 2019 року розроблені завдання, ключові показники 

результативності, ефективності та якості службової діяльності державних 

службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В». 

Проведено оцінювання результатів службової діяльності 98 державних 

службовців Департаменту, які займають посади державної служби категорій 

«Б» і «В». 

Розроблені завдання, ключові показники результативності, ефективності 

та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади 

державної служби категорії «Б» та «В» на 2020 рік. 

Складено індивідуальні програми підвищення рівня професійної 

компетентності. 

 

5. Участь у мобілізаційному плануванні 
Підготовлено на підставі узагальненої інформації районних в місті Києві 

державних адміністрацій, структурних підрозділів виконавчого органу 

Київради (КМДА), підприємств, установ та організацій інформацію  про стан 

мобілізаційної готовності міста Києва у 2019 році. 
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Документообіг 
 

 Загальний документообіг по Департаменту за 2019 рік становив 30 491 

документ, в тому числі: 

- вхідні – 21 596; 

- вихідні – 7 974; 

- внутрішні – 921. 

 Впродовж 2019 року розглянуто 917 звернень громадян, з них 139 

колективних. Усі звернення були відпрацьовані у визначені законодавством 

терміни та, за результатами опрацювання, були надані відповіді в межах 

компетенції. 

 Під час прийомів, що проводяться співробітниками відділу з питань 

контрольно – аналітичної та організаційної роботи, було прийнято 591 

громадянин та 326 звернень були отримані поштою. 

 Протягом 2019 року директором Департаменту економіки та інвестицій 

було прийнято особисто 5 громадян. Всім заявникам надані в межах 

компетенції роз’яснення. 
 

Структура вхідної кореспонденції 

Вид документа 
Кількість, 

шт. 
% 

Службова кореспонденція (доручення Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України, 

Адміністрації Президента України, профільних 

міністерств, голови та заступників  Київської міської 

державної адміністрації, тощо) 

17 247 79,86 

Запити від правоохоронних органів 158 0,73 

Звернення, які надійшли з Саll-центру 276 1,28 

Депутатські запити та звернення 440 2,04 

Проекти розпоряджень 807 3,74 

Запити від засобів масової інформації 27 0,12 

Звернення громадян 917 4,25 

Запити на отримання публічної інформації 218 1,00 

Розпорядження Київської міської державної 

адміністрації 

818 3,79 

Розпорядження Київського міського голови 159 0,74 

Рішення Київської міської ради 529 2,45 

Всього 21 596 100 
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Структура вихідних документів 

Категорія кореспондента 
Кількість, 

шт. 
% 

Правоохоронні та військові установи 137 1,72 

Центральні органи виконавчої влади 244 3,06 

Районні в м. Києві державні адміністрації 360 4,51 

Структурні підрозділи Київської міської державної 

адміністрації 

2 112 26,49 

Київський міський голова 74 0,93 

Органи юстиції та суди 283 3,55 

Органи державної фіскальної служби України 20 0,25 

Адвокати та адвокатські об'єднання 52 0,65 

Депутати Верховної ради України та Київської 

міської ради 

93 1,17 

Відповіді на звернення громадян 917 11,50 

Зауваження до проектів розпоряджень 75 0,94 

Інші (Товариства, громадські об'єднання, на 

звернення СALL-центру, ЗМІ) 

3 607 45,23 

Всього 7 974 100 

 

Структура внутрішніх документів 

Вид документа 
Кількість, 

шт. 
% 

Листи 423 45,93 

Накази 2 0,22 

Окремі доручення 14 1,52 

Протоколи 2 0,22 

Службові записки 458 49,73 

Звіти 2 0,22 

Доповідна записка 17 1,84 

Звіт про відрядження 2 0,22 

Пояснювальна записка 1 0,10 

Всього 921 100 
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Використання коштів за 2019 рік 
  

I. Бюджетна програма «Керівництво та управління у сфері економіки та 

інвестицій» 
 Асигнування 

на рік, тис. грн. 

Питома 

вага % 

Фактичне 

використання 

за рік, тис. грн 

Виконання 

% 

Примітка 

Заробітна плата та 

нарахування на неї 
37 002,1 69,0 36 809,1 99,5 

 

Адміністративні 

витрати 
13 594,0 25,3 8 035,8 59,1 

 

Придбання основних  

засобів 
1 065,0 2,0 614,4 57,7 

 

Придбання 

нематеріальних 

активів 

2 000,0 3,7 - - 

 

Всього 53 661,1 100 45 459,3 84,7  

 

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

на рік, тис. грн. 

Питома 

вага % 

Фактичне 

використання 

за рік, тис. грн 

Виконання 

% 

Примітка 

Організація та 

проведення заходів з 

питань  економічного 

потенціалу та 

інвестиційних 

можливостей міста 

Києва 

5 083,9 17,1 4 547,4 89,4 

 

Розробка незалежного 

комплексного річного 

звіту  за попередній 

звітний рік 

- - - - 

 

Юридичний супровід - - - -  
Розроблення 

прогнозних та 

програмних 

документів, пов’язаних 

з соціально-

економічним 

розвитком міста, 

супровід окремих 

проектів на постійній 

основі 

24 486,3 82,6 24 273,0 99,1 

 

Публікація оголошень, 

отримання 

статистичних 

показників, переклад 

та друк Стратегії 

розвитку м. Києва 

- - - - 

 

Придбання основних  

засобів для КНДУ 

«НДІРОМ» 
90,7 0,3 86,0 94,8 

 

Забезпечення 

розроблення проектів 

землеустрою 
- - - - 

 

Всього 29 660,9 100,0 28 906,4 97,5  
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III. Бюджетна програма «Фінансова підтримка об’єктів житлово-

комунального господарства» 
 Асигнування 

на рік, тис. грн. 

Питома 

вага % 

Фактичне 

використання 

за рік, тис. грн 

Виконання 

% 

Примітка 

Стягнення 

заборгованості 

згідно рішень суду 

щодо різниці в 

тарифах 

- - - - 

 

 

IV. Бюджетна програма «Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади» 
 Асигнування 

на рік, тис. грн. 

Питома 

вага % 

Фактичне 

використання 

за рік, тис. грн 

Виконання 

% 

Примітка 

Стягнення 

заборгованості 

згідно рішень суду 

по інвестиційним 

договорам 

- - - - 

 

РАЗОМ по 

бюджетним 

програмах 

83 322,0  74 365,7 89,3 

 

 

Проведення публічних закупівель 

 
У 2019 році Департаментом проведено 9 тендерних закупівель. 

При цьому, при очікуваних витратах у 8,10 млн. грн., за результатами 

проведених тендерних закупівель, фактично укладено договорів на суму 

6,92  млн. грн. 

Економія бюджетних коштів склала 1,08 млн. грн. (17,33%). 

Також, через систему електронних закупівель проведено 21 допорогових 

закупівель на очікувану вартість 1,69 млн. грн, за результатами яких укладено 

договори на суму 1,22 млн. грн.  

Економія бюджетних коштів склала 0,466 млн. грн. (24,29 %). 
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Координація регіональної економічної політики та стратегічний 

розвиток 
 

1. Розробка та моніторинг програмних документів розвитку м. Києва 

 

1.1. Програма економічного і соціального розвитку міста Києва: 

- підготовлено узагальнений звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки за підсумками 2018 року, 

який подано на розгляд Київської міської ради, розглянутий та взятий до 

відома постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку; 

- щоквартально проводився моніторинг виконання Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2019 році, 

результати якого подавалися на розгляд Київської міської ради;  

- підготовлено зміни до Програми економічного і соціального розвитку 

м. Києва на 2018-2020 роки, які затверджені рішенням Київради від 12.12.2019 

№ 455/8028; 

- розроблено та затверджено План перспективного розвитку міста Києва  

на 2019-2021 роки (розпорядженням КМДА від 18.03.2019 № 454); 

- розроблено та затверджено вимоги до інвестиційних проєктів, які 

планується фінансувати за рахунок бюджету міста Києва і які включаються до 

Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки у 

2020 році (розпорядження КМДА від 06.08.2019 №1392). 

 

1.2. Координація роботи з розробки міських цільових програм (МЦП) та 

моніторинг їх виконання: 

- розроблено та затверджено новий Порядок розроблення, затвердження 

та виконання міських цільових програм у місті Києві (рішення Київської 

міської ради від 12.11.2019 № 65/7638); 

- проведено 26 експертиз 7 проєктів МЦП та 12 проєктів про внесення 

змін до МЦП, підготовлено висновків щодо доцільності розробки 5 МЦП та 

недоцільності 1 МЦП; 

- опрацьовано 13 проєктів рішень Київради про затвердження та внесення 

змін до МЦП та 4 проєкти розпоряджень КМДА про схвалення МЦП; 

- підготовлено узагальнений Звіт про виконання МЦП у 2018 році. 

 

2. Аналіз стану і тенденцій економічного та соціального розвитку 

м.  Києва, прогнозування.  

Забезпечено підготовку:  

- рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку м. Києва 

Мінрегіону України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

21.10.2015 № 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики» (щоквартальну та щорічну);  
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- щомісячних інформаційно-аналітичних матеріалів Мінрегіону України 

та Мінекономрозвитку України щодо соціально-економічного розвитку 

м. Києва;  

- щомісячного моніторингу соціально-економічного розвитку м. Києва за 

статистичними показниками (розміщується на Єдиному веб-порталі 

територіальної громади міста Києва);  

- прогнозних показників соціально-економічного розвитку м. Києва:  

• для формування прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки, 

проєкту бюджету м. Києва на 2020 рік та коригування Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки разом з 

аналітичними матеріалами до них;  

• для проведення моніторингових досліджень кредитного рейтингу м. 

Києва (Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's);  

- переліку проблемних питань розвитку міста Києва, які потребують 

вирішення на державному рівні, та пропозиції щодо шляхів їх розв'язання для 

подання:  

• Офісу Президента України; 

• Кабінету Міністрів України; 

• Мінрегіону України та Мінекономрозвитку України;  

• на робочі зустрічі керівництва КМДА з Прем’єр-Міністром України.  

- щомісячної оцінки діяльності районних в місті Києві державних 

адміністрацій за окремими показниками.  

 

3. Звітні матеріали 

Підготовлено:  

- щорічний звіт Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів 

України «Звіт про результати діяльності виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) за 2018 рік»; 

- щомісячні доповіді Президенту України про стан справ у м. Києві;  

- щорічні паспорти м. Києва Верховній Раді України та Кабінету 

Міністрів України;  

- річний звіт про діяльність виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій 

комунальної власності територіальної громади міста Києва за 2018 рік; 

- результати оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-

економічного розвитку м. Києва за 2017-2018 роки Мінекономрозвитку 

України; 

- підготовлено пропозиції до проєкту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження експериментального проекту щодо моніторингу 

ефективності діяльності обласних державних адміністрацій та державної 

регіональної політики» Мінцифрі України. 
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4. Стратегічний розвиток  

4.1. Реалізація завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період 

до 2020 року  

- проведено моніторинг, підготовлено та затверджено Київським міським 

головою Кличком В. В.: 

- звіти за 2018 рік та І півріччя 2019 року про виконання завдань 

Державної стратегії  регіонального розвитку на період до 2020 року; 

- звіт за 2018 рік з оцінки результативності Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 р; 

- підготовлено та направлено пропозиції до проєкту Державної стратегії 

регіонального розвитку до 2027 року Мінрегіону України. 

4.2. Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року  

- розроблено та затверджено План заходів на 2019-2020 роки з реалізації 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (рішення Київради від 19.12.2019 

№ 496/8069); 

- проведено моніторинг, виконання Плану заходів на 2016-2018 роки з 

реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року у 2018 році та 

підготовлено звіти за 2018 рік про результати моніторингу та з оцінки 

результативності реалізації Стратегії до 2025 року, які затверджені рішенням 

Київради від 12.11.2019 № 64/7637 разом зі звітами за 2017 рік; 

- створено робочу групу з відбору проєктів розвитку для формування 

проєкту Плану заходів на 2021−2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста 

Києва до 2025 року (розпорядження КМДА від 23.12.2019 № 2233). 

4.3. Проєкт Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року  

- розпочато розробку проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року 

на засадах смарт-спеціалізації; 

- створено Керівний комітет з розробки проекту Стратегії розвитку міста 

Києва до 2035 року  і Плану заходів з її реалізації (розпорядження КМДА від 

12.06.2019 № 1066); 

- визначені основні напрями смарт-спеціалізації міста Києва, які схвалені 

рішенням Київської міської ради від 19.12.2019 року № 498/8071. 

 

Моніторинг ефективності діяльності комунальних підприємств та 

розвитку комунальних активів за 2019 рік 
 

З метою удосконалення планування та контролю за ефективністю роботи 

підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва розроблено проєкти розпоряджень 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), Київського міського голови та забезпечено відповідно до вимог 

Регламенту Київської міської державної адміністрації  їх супровід: 

- від 13.08.2019 №1446 «Про внесення зміни до Методичних 

рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням 

середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств,організацій, 

установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста 
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Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної 

власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30%»,  

(згідно проекту розпорядження середньострокові стратегічні плани 

розвитку розроблятимуця для малих суб’єктів господарювання, а також 

подовження у поточному році терміну подання середньострокових 

стратегічних планів  розвитку на 2020-2022 роки); 

- від 02.09.2019 №1545 «Про внесення  зміни до пункту 2.3 розділу 2 

Методичних рекомендацій щодо розроблення та контролю за виконанням 

середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств,організацій, 

установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва», (середньострокові стратегічні плани  розвитку на 2020-2022 роки 

після погодження Департаментом економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

затверджуються суб’єктом управління до 25 жовтня 2019 року); 

- від 25.09.2019 №1705 «Про внесення змін до пункту 3 розпорядження 

Київської міської державної адміністрації від 19 лютого 2003 року №237 «Про 

деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва», (проект 

передбачає забезпечення рівномірного представлення кожного органу в 

комісіях та обмежити кількість їх представників); 

- від 13.06.2019 №511 «Про внесення змін до розпорядження Київського 

міського голови від 15 липня 2013 року № 118 «Про порядок призначення та 

звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва»                          

(проєкт передбачає зміни: 

- перелік документів що подаються з проєктами додаткових угод або 

контрактів; 

-  звіт про виконання зобов’язань і умов контракту з керівником 

підприємства (установи, організації) за період роботи з _до_; 

- зміни до типової форми контракту Підпункт 2.4.15.)   

 

У 2019 році відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), випуск яких у 2018 

році ініційовано Департаментом: 

- від 20.11.2018 № 2101 «Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням 

середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, 

установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва, та господарських товариств, у якому є частка майна комунальної 

власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %»; 

- від 20.11.2018 № 2102 «Про внесення змін до розпорядження Київської 

міської державної адміністрації від 01 листопада 2001 року № 2323 «Про 

затвердження Положення про порядок складання річного фінансового плану 

підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, 
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у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста 

Києва в розмірі не менше як 30 %»; 

- від 03.12.2018 № 2178 «Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо визначення ключових показників ефективності діяльності та завдань 

підприємств та організацій, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та здійснюють господарську діяльність з 

метою одержання прибутку і діють на засадах економічної самостійності, 

самоокупності та самофінансування»; 

- від 18.12.2018 № 2296 «Про внесення змін до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 19 лютого 2003 року № 237 «Про деякі питання діяльності 

підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва». 

опрацьовано та погоджено: 

- 211 – стратегічних планів розвитку на період 2020 до 2022 роки; 

- 188 – ключових показників ефективності діяльності та завдань 

підприємств на період 2019-2020 роки; 

- 132 – проєкти фінансових планів на 2020 рік. 

За ініціативи Департаменту з 2019 року вперше запроваджено 

ценралізований графік засідань комісії з аналізу фінансово – господарської 

діяльності комунальних підприємств із забезпеченням місця їх проведення та 

онлайн трансляції на youtube каналі Київської міської ради. 

Всього організовано та взято участь у 32 засіданнях комісії з аналізу 

фінансово – господарської діяльності комунальних підприємств.  

За результатами комісій з аналізу фінансово – господарської діяльності 

комунальних підприємств роботу підприємств визнано:  

- задовільно 169;  

- незадовільно 22;  

- не оцінювались 8 підприємств – Департаменту охорони здоров’я та 22 

підприємства  Департаменту культури. 

Опрацьовано – 97 проєктів контрактів та додаткових угод з керівниками 

комунальних підприємств, установ, організацій, з них погоджено – 87. 

Забезпечено координацію та участь в підготовці річного звіту про 

діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної 

громади міста Києва за 2018 рік. 

 

Капітальні вкладення та розвиток інфраструктури 
 

1. Формування та виконання Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва в частині капітальних видатків  

Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на  

2018 – 2020 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 

№ 1042/4049, а в частині 2019 року – рішенням Київської міської ради від 

12.12.2019 № 455/8028. 
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Показники Програми на 2019 рік доведені до головних розпорядників 

бюджетних коштів розпорядженням Київської міської державної адміністрації 

від 09.01.2019 № 30 «Про деякі питання виконання Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2019 році».  

Загальна сума бюджетних асигнувань на фінансування капітальних 

вкладень та капітального ремонту на початок 2019 року становила  

13538,4 млн грн, а на кінець  року склала 15641,2 млн грн (в 1,2 рази більше). 

За оперативними даними освоєння за підсумками року, з врахуванням 

авансових платежів, становить 14613,9 млн грн або 93,4 % від запланованих 

обсягів. 

На об’єктах капітального будівництва (реконструкції) та капітального 

ремонту найбільша питома вага припадає на галузі:  

- транспорт – 41,7 % (6089,2 млн грн): будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт доріг, розв’язок, трамвайних ліній, метрополітену, мереж 

зовнішнього освітлення;  

- житлово-комунальне господарство – 32,3% (4722,0 млн грн): 

будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів комунального 

господарства, житлового фонду, благоустрою, парків, скверів; 

- освіту – 12,6% (1835,2 млн грн): будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт закладів освіти. 

 

Освоєння капітальних вкладень та капітального ремонту по галузях, % 

 
В 2019 році завершені роботи з: 

 

Соціальна сфера 

- реконструкції з прибудовою та надбудовою до школи № 42 на                  

вул. Хорольській, 19 у Дніпровському районі; 

- реконструкції дошкільного навчального закладу № 652 на 

вул. Волго-Донській, 21-а (вул. Бориспільській, 28/1) у Дарницькому районі;  

41,7%

32,3%

12,6%

7,9%

3,0%

1,6% 0,9%

Транспорт

Житлово-комун. господ.

Овіта

Охорона здоров'я 

Культура і мистецтво

Фізична культура і спорт

Інші
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- реконструкції стадіону спеціалізованої школи № 64 м. Києва на 

вул. Ушинського, 32 у Солом'янському районі;  

- реставрації з пристосуванням під розміщення Державного 

спеціалізованого мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа 

мистецтв № 2 ім. М.І. Вериківського» об'єкта по вул. Воровського, 2 з 

прибудовою до нього концертної зали у Шевченківському районі; 

- реставрації приміщень корпусу № 3 під створення відділення 

нейрореабілітації в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва по                          

вул. Шовковична, 39/1 у Печерському районі; 

- реконструкції приміщень відділення паліативної допомоги Центру 

паліативної допомоги дітям м. Києва Київської міської клінічної шкірно-

венерологічної лікарні на вул. Богатирській, 32 у Оболонському районі; 

- реконструкції стадіону «Русанівець» на бульв. Ігоря Шамо (колишній 

бульв. Олексія Давидова), 10-12 у Дніпровському районі; 

- реконструкції легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної 

майстерності (із збереженням функцій) на просп. Павла Тичини, 18 у 

Дніпровському районі;  

- будівництва (реконструкції) 4 спортивних майданчики для міні-футболу 

зі штучним покриттям у закладах загальної середньої освіти (у Дніпровському, 

Оболонському, Солом’янському та Шевченківському районах); 

- реконструкції відділення ранньої соціально-медичної реабілітації дітей 

з ДЦП, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової 

системи, з порушенням психіки (денне перебування), вул.Бориспільська, 28-б; 

- термомодернiзацiя (реконструкція) будівель бюджетної сфери: 

дошкільного навчального закладу «Монтессорі-сад» на вул. Анни Ахматової, 

14-в, школи-дитячого садка «Ластівка» на просп. Оболонському, 32-а, школи 

І-ІІІ ступенів № 263 імені Євгена Коновальця на вул. Олександра Сабурова, 

19-б. 

 

Житлово-комунальне господарство 

- реконструкцiї каналiзацiйного колектора по вул. Дегтяренка; 

- реконструкції каналізаційного колектора Д=400-500 мм по 

Оболонському проспекту від ст. м. «Мінська» до ст. м. «Оболонь» в 

Оболонському районі м. Києва; 

- перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по 

пров. Моторному та по проспекту Науки, будівництва додаткових ємкостей 

чистої води та спорудження розподільчого пункту і трансформаторних 

підстанцій у Голосіївському районі м. Києва; 

- реконструкції водопровідної мережі Д=300 мм на території 

Національного музею історії України у Другій світовій війні; 

- реконструкцiї центрального теплового пункту на Харкiвському шосе,  

148-б з влаштуванням iндивiдуальних теплових пунктiв та реконструкцiєю 

iнженерних мереж; 

- реконструкцiї центрального теплового пункту на вулицi Вiкентiя 

Береттi, 10 та теплових мереж до будинкiв на вулицi Вiкентiя Береттi, 6, 6-а, 
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6-б, 8, 10, будiвлi спецiалiзованої школи №250 на проспектi Володимира 

Маяковського, 49-б; 

- будiвництва 3-х бюветних комплексів на просп. Петра Григоренка, 14 у 

Дарницькому районi, на проспекті Генерала Ватутіна, 2-б у Дніпровському 

районі та на вулиці Героїв Війни, 14 (парк) у Солом'янському районі; 

- будівництва 2-х артезіанських свердловин малої продуктивності на 

вулиці Богатирській, 2-а в Оболонському районі, на вулиці Живописній, 2 у 

Святошинському районі; 

- розробки схем інженерного захисту територій та оптимізації систем 

водопостачання і водовідведення м. Києва; 

- реконструкції та модернізації ліфтового господарства у житловому 

фонді міста Києва, введено в експлуатацію 312 ліфтів; 

- реконструкції теплових мереж на вул. Симиренка, 2/19. Ділянка від ТК-

250/8-5/4 до ТК-250/8-5/7 та до житлового будинку на вул. Симиренка, 2/19 (1, 

2, 3, 4 ввід); 

- реконструкції теплових мереж від ЦТП на просп. Маяковського, 24а до  

будинків на просп. Маяковського, 24, 24-а, 24-б, 26, 28, 30; 

- реконструкції теплових мереж від ЦТП на просп. Маяковського, 30а до 

будинків на просп. Маяковського, 30-а, 28-а, 28-б, 28-в, 26-а та                                 

вул. Закревського, 45-б; 

- реконструкції теплових мереж від ЦТП на вул. Висоцького, 4а. Ділянка 

від ТК 313/9-4-6-1-1 до споживачів за адресами: вул. Висоцького, 3, 4 (1, 2 

ввід), вул. Закревського, 51/2, 53, 55, 57, 61/2, 59/1, вул. Сабурова, 4 (1, 2 ввід); 

- реконструкції теплових мереж від ТК 313/9-4-6 до ЦТП на вул. 

Висоцького, 4а та до споживачів за адресами: вул. Закревського, 67-а, 65,        

65-а, 63, 63-а, вул. Висоцького, 6, 6-а, 6-б, 8 (1,2 ввід), 8-а; 

- реконструкції теплових мереж (перепідключення споживачів від 

котельні ПП "Бонвояж" до районної котельні "Молодь" ПАТ "Київенерго") у 

Шевченківському районі; 

- реконструкції теплових мереж (перепідключення споживачів від 

котельні ДП "Групова котельня УМТ та ГЗ ГУ МВС України в Київській 

області" до районної котельні "Молодь" ПАТ "Київенерго" у 

Шевченківському районі. 

 

Житлове будівництво 

- в рамках реалізації заходів з будівництва (придбання) житла укладено 

договори придбання:  

 150 квартир загальною площею 9 344,3 кв. м для черговиків квартирного 

обліку;  

 60 квартир загальною площею 3628,8 кв. м для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства (учасників АТО/ООС та членів їх 

сімей) (на умовах співфінансування). 

 

Транспорт та дорожнє господарство 

- реконструкції вул. Івана Федорова від вул. Великої Васильківської до 

вул. Анрі Барбюса у Печерському районі; 
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- реконструкції вул. Петра Дегтяренка на ділянці від вул. Лугової до 

Великої Кільцевої дороги; 

- реконструкції транспортної розв'язки в одному рівні вул. Каштанова - 

вул. Оноре де Бальзака, з влаштуванням двостороннього дорожнього руху по 

вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі; 

- будівництва мережі зовнішнього освітлення скверу на Харківському 

шосе, 180/21 у Дарницькому районі; 

- реконструкції мережі зовнішнього освітлення бульвару Тараса 

Шевченка у Шевченківському районі міста Києва; 

- відкрито мостовий пішохідно - велосипедний перехід між парками 

«Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському 

районах; 

- відкрито автомобільний проїзд Шулявським шляхопроводом 

(транспортна розв’язка на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана). 

 

Також, у 2019 році проводилися роботи з капітального ремонту:  

- об’єктів освіти (капітальний ремонт приміщень, покрівель, фасадів, 

харчоблоків, стадіонів, спортивних залів, ігрових і спортивних майданчиків, 

тіньових навісів та огорожі, інженерних мереж, заміна вікон, відновлення груп 

у дитячих садках; 

- закладів охорони здоров’я (капітальний ремонт приміщень, інженерних 

мереж, ліфтів, покрівель та фасадів, заміна вікон, протипожежні заходи); 

- об’єктів житлово-комунального господарства (капітальний ремонт та 

благоустрій парків і скверів, елементів благоустрою зон відпочинку, 

розчистки водойм, капітального ремонту житлових будинків (заміни вікон на 

енергоефективні, ремонту покрівель, сходових клітин, вхідних груп, фасадів, 

інженерних/електричних мереж, ліфтів), капітальний ремонт асфальтового 

покриття житлової забудови, облаштування ігрових та спортивних 

майданчиків, капітальний ремонт теплових та зливостічних мереж, а також, 

капітальний ремонт пішохідних переходів, бюветних комплексів, громадських 

вбиралень; 

- об’єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт шляхової 

мережі, мостів та шляхопроводів, рухомого складу (трамвайних вагонів) та 

контактно-кабельної мережі, а також мереж зовнiшнього освiтлення з замiною 

ртутних та натрiєвих свiтильникiв на свiтлодiоднi свiтильники). 

 Протягом року вносились зміни в Програму економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки (в частині 2019 року), а саме було 

підготовлено: 

- 3 проєкти рішення Київради щодо внесення змін до Програми в частині 

капітальних видатків; 

- 4 розпорядження Київської міської державної адміністрації про 

доведення показників Програми;  

- 35 розпоряджень Київської міської державної адміністрації, якими 

здійснено перерозподіл видатків бюджету. 
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 Щомісячно здійснювався контроль за станом освоєння капітальних 

видатків на об’єктах, передбачених Програмою економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки, зокрема: 

- аналіз звітів головних розпорядників бюджетних коштів щодо освоєння 

капітальних видатків; 

- аналіз стану оформлення замовниками необхідної документації 

(розпорядчих документів, проєктно-кошторисної документації, укладених 

договорів) та здійснення процедур закупівель; 

- підготовка зведеної аналітичної інформації щодо стану виконання та 

фінансування робіт на об’єктах. 

 З метою забезпечення ефективного використання коштів бюджету міста 

Києва було підготовлено та видано розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державнї адміністрації) від 

06.08.2019 №1392 «Про деякі питання формування Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 2018–2020 роки в частині 2020 року та 

бюджетних запитів на 2020 рік» згідно з яким визначались критерії відбору 

інвестиційних проєктів для включення до Програми на 2020 рік для 

забезпечення їх фінансування за рахунок бюджетних коштів.  

 Підготовлено матеріали щодо внесення змін до Програми економічного 

і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки (в частині 2020 року): 

- опрацьовані пропозиції, подані головними розпорядниками бюджетних 

коштів; 

- підготовлено проєкт рішення Київради «Про внесення змін до Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049» з 

відповідними додатками щодо розподілу асигнувань у 2020 році на 

фінансування капітальних вкладень та капітального ремонту; 

- опрацьовано зведену таблицю поправок до проєкту рішення Київської 

міської ради від 12.11.2019 № 08/231-3296/ПР «Про внесення змін до 

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018–2020 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 

1042/4049» та надані висновки щодо можливості їх врахування; 

- за висновками постійної комісії з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку Київради підготовлено доопрацьований проєкт 

рішення Київради Про внесення змін до Програми, який 12.12.2019 

затверджено на сесії Київської міської ради (рішення від 12.12.2019 

№ 455/8028); 

- розпорядженням Київської міської державної адміністрації 

від 28.12.2019 № 2290 «Про деякі питання виконання Програми економічного 

і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2020 році» до головних 

розпорядників бюджетних коштів доведено показники Програми на 2020 рік. 

 

2. Реалізація проєктів і програм регіонального розвитку за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку: 

- проведено 3 засідання регіональної комісії з оцінки та проведення 

попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів 
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регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) в м. Києві; 

- взято учать у 3-х засіданнях комісії для оцінки та відбору інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в Мінрегіоні; 

- реалізовувались 8 проєктів за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку, з яких 4 завершено; 

- проведено попередній конкурсний відбір проєктів та затверджено 

рейтинговий список з 25 проєктів на 2020 рік; 

- на засіданні регіональної комісії затверджено перелік інвестиційних 

програм і проєктів регіонального розвитку та розподілено кошти ДФРР на 

2020 рік між 5 проєктами. 

 

3. Підготовка проєктів розпоряджень Київської міської державної 

адміністрації щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету міста 

Києва:  

- видано 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації на 

здійснення заходів, пов’язаних із ліквідацією та запобіганням виникненню 

надзвичайних ситуацій, відповідно до яких передбачено виділення коштів з 

резервного фонду бюджету міста Києва на загальну суму 236 627,95 тис. грн; 

- надано 2 висновки щодо можливості виділення коштів з резервного 

фонду бюджету м. Києва. 

 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна політика 
 

Проведення інвестиційних конкурсів  

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

забезпечує: 

- налагодження процесу безпосередньої роботи інвестора з проєктним 

менеджером, що закріплюється за кожним окремим проєктом, та сприяє 

інвестору у вирішенні усіх бюрократичних питань;  

- виключення можливості безпосереднього впливу посадових осіб на 

роботу проєктних менеджерів та корупційного тиску на інвестора; 

- укладено 14 інвестиційних договорів на загальну суму інвестицій 

понад 155, 5 млн грн щодо реалізації проєктів у транспортній (облаштування 

зупинок громадського транспорту; влаштування та експлуатація відкритої 

автостоянки з об’єктами транспортної інфраструктури); спортивній 

(створення мережі перехоплюючих велосипедних пунктів з прокату, 

обслуговування та тимчасового зберігання велосипедів; створення мережі 

станцій прокату каяків, каное та іншого спорядження для водних видів спорту; 

створення велосипедної мережі «bike-sharing»); рекреаційній (облаштування 

мотузкового парку), інформаційних технологій (влаштування інформаційних 

програмно-технічних комплексів самообслуговування (ІПТКС) та створення 

відповідної інфраструктури для центрів надання адміністративних послуг 

міста Києва), соціальній (створення об’єктів роздрібної торгівлі продуктами 
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харчування, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві 

(Лоти 1-4)) сферах. 

 

Супровід інвестиційних договорів: 

- підписано 39 додаткових угод та 1 угоду про припинення дії 

інвестиційного договору в рамках забезпечення супроводу та моніторингу 

виконання інвестиційних договорів; 

- залучено кошти до спеціального фонду бюджету міста Києва 

(відповідно до умов укладених інвестиційних договорів) – 5,33 млн грн (48,48 

% виконання річного завдання на 2019 рік). 

 

Спрощення процедур інвестування в різні сфери життєдіяльності / 

економіки міста: 

Забезпечено прийняття Київрадою у І читанні нового Положення про 

проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві (рішення КМР від 

22.02.2018 №  336/4400 «Про прийняття за основу проєкту рішення Київської 

міської ради «Про затвердження Положення про проведення інвестиційних 

конкурсів у місті Києві»), що передбачає оптимізацію механізму залучення 

інвестицій, зокрема: 

- зменшення строків підготовки інвестиційного процесу; 

- чітке регламентування інвестиційного процесу; 

- виключення можливості відмови учаснику інвестиційного конкурсу з 

найбільш вигідною конкурсною пропозицією через формальність 

(недостатність чи неналежне оформлення тих чи інших документів); 

- зменшення витрат бюджетних коштів на підготовку інвестиційних 

проєктів та збільшення надходжень до міського бюджету; 

- підвищення ділової активності у сфері інвестування у напрямку 

залучення приватних інвестицій до реалізації інвестиційних/міських 

перспективних проєктів. 

При розгляді у ІІ читанні на пленарному засіданні Київської міської ради 

проєкт рішення прийнято не було (не набрав необхідної кількості голосів),  у 

зв’язку з цим  у 2019 році розпочато процедуру повторного погодження в 

установленому порядку проєкту рішення Київської міської ради «Про 

затвердження Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті 

Києві». 

 

Застосування механізму державно-приватного партнерства до реалізації 

інвестиційних проєктів м. Києва: 

- на сьогодні профільними структурними підрозділами виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

відповідно до пропозиції ТОВ «СЕКЮРІТІ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ» про 

здійснення державно-приватного партнерства для реалізації проєкту 

«Впровадження системи багатоярусних автоматичних паркінгів у місті Києві» 

опрацьовується питання визначення шляху його реалізації – капітальне 

будівництво або встановлення відповідних конструкцій, або інше; 
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- очікується прийняття проєкту рішення Київської міської ради «Про 

здійснення державно-приватного партнерства для реалізації проєкту 

«Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві». 

 

Надання адміністративних послуг: 

Протягом 2019 року забезпечено надання 5 адміністративних послуг: 

- держаної реєстрації договорів про спільну інвестиційну діяльність за 

участю іноземного інвестора; 

- видачі дублікату картки державної реєстрації договору; 

- видачі ліцензій на імпорт товарів; 

- видачі ліцензій на експорт товарів; 

- видачі разових (індивідуальних) ліцензій. 

Зокрема: 

- зареєстровано 4 Додаткові угоди до Договорів про спільну інвестиційну; 

- діяльність за участю іноземного інвестора; 

- оформлено 106 разових (індивідуальних) ліцензій на імпорт та експорт; 

- товарів суб’єктам ЗЕД, до яких застосовано індивідуальний режим 

ліцензування зовнішньоекономічної діяльності; 

- надано 101 консультацію суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності з 

питань видачі разових (індивідуальних) ліцензій, ліцензій на експорт/імпорт 

товарів та державної реєстрації договорів про спільну інвестиційну діяльність 

за участю іноземного інвестора. 

 

Просування м. Києва на міжнародній арені у сфері інвестицій 

 Забезпечено участь представників КМДА у Міжнародній виставці 

нерухомості «MIPIM-2019» (12-15.03.2019, м. Канни, Французька 

Республіка). В рамках МІРІМ Київ отримав відзнаку видання Financial Times - 

Foreign Direct Investment Magazine «fDi Strategy Awards» за зниження 

бюрократії та увійшов до топ-10 міст світу за рентабельністю бюджетних 

інвестицій. 20.03.2019 відбулась прес-конференція в приміщенні Київської 

міської державної адміністрації за підсумками участі в MIPIM-2019, в рамках 

якої учасники обговорили питання подальшої співпраці з іноземними 

інвесторами та участі у МІРІМ-2020. 

 17.09.2019 в Мистецькому Арсеналі відбувся Інвестиційний форум 

міста Києва, присвячений створенню Асоціації «Київська агломерація». 

Форум об'єднав понад 1000 експертів, дипломатів, представників бізнес-кіл і 

громад, іноземних муніципалітетів, органів місцевого самоврядування та 

інвесторів, серед яких - щонайменше 120 представників інших країн. В ході 

виступів спікери розповіли історії успіху компаній, ознайомили учасників 

Форуму з успішно реалізованими підприємницькими проєктами, поділились 

досвідом підприємницької діяльності та розвитку бізнесу. Крім того, під час 

Форуму були представлені інноваційні технології та проєкти більше 20 

українських стартапів у сфері фінансових технологій (платіжні картки, 

переказ коштів, он-лайн кредити тощо), смарт технологій («розумна» пасіка, 
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«розумні» сонячні жалюзі, «розумні» дошки для сучасних навчальних 

закладів, «розумні» метеостанції для аграрного бізнесу). 

 Забезпечено участь представників КМДА у заходах інвестиційної 

спрямованності: 

- Міжнародному заході Експо-Конгресі «Бізнес для розумних міст»                             

(29-31.01.2019, м. Київ); 

- спільному засіданні Міжнародного Трейд-клубу (31.01.2019, КТПП м. 

Київ) та представлена доповідь про інвестиційну привабливість міста Києва; 

- зустрічі з делегацією компаній-членів Асоціації роботодавців Франції 

MEDEF International (06.02.2019, м. Київ); 

- Глобальному інфраструктурному саміті інвесторів (18-19.03.2019, м. 

Берлін, Федеративна Республіка Німеччина); 

- запуску проєкту «Бізнес-інкубатори» USAID (02-03.04.2019, м. Київ); 

- робочій зустрічі з представниками GIZ в рамках реалізації проєкту 

«Інтегрований розвиток міст в Україні» в Подільському районі Києва 

(02.04.2019, м. Київ); 

- робочій зустрічі з членами Фахового огляду Ради Європи з питань 

врядування у містах-метрополіях на прикладі Київського регіону (16.05.2019, 

м.Київ); 

- ІІ засіданні українсько-турецької робочої групи з питань Державно-

приватного партнерства (23.05.2019, м. Анкара, Туреччина); 

- зустрічі мера з представниками посольства Австрійської Республіки та 

представниками бізнесу (05.09.2019, м. Київ); 

- зустрічі з китайською делегацією щодо співробітництва у різних сферах, 

у т.ч. інвестиційній (26.09.2019, м. Київ); 

- робочій зустрічі з представниками Taiwan Trade Centre, тайванської 

компанії Quang Viet Enterprise Co., Ltd. (Q.V.E.) щодо інвестування та 

співробітництва із швейними підприємствами міста Києва (28.10.2019, м. 

Київ);  

- конференції London Fast Track Cities  (09-11.09.2019, м. Лондон 

(Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії); 

- V Ювілейному Форумі з нерухомості країн Східної Європи і Азії 

(29.11.2019, м. Київ); 

- робочій зустрічі з представника Департаменту з питань економічного 

розвитку мерії м. Варшава (25.11.2019, м. Варшава); 

- Українсько-Грецькому бізнес-форумі з презентацією інвестиційних 

проєктів м. Києва (24-28.11.2019, мм. Афіни та Патри (Грецька Республіка). 

 Забезпечено просування інвестиційного іміджу міста Києва: 

- шляхом підготовки інформації та участі у міжнародних 

інвестиційних рейтингах за результатами конкурсу видання Foreign Direct 

Investment Magazine (видання Financial Times) Київ увійшов до топ-10 

найуспішніших міст світу за рентабельністю бюджетних інвестицій (Return on 

budget investment), а також отримав відзнаку за зниження бюрократії в 

конкурсі «fDi Strategy Awards»; 
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- направлено заявки для розгляду можливості включення Києва до 

переліку міст, які оцінюються з точки зору інвестиційної привабливості: 

Global Startup Ecosystem Report (Startup Genome); 

Cities of Opportunity (PwC); 

The Deloitte City Mobility Index; 

Global Cities Investment Monitor (KPMG); 

WSP Global Cities Index; 

Global Power City Index (Institute for Urban Strategies). 

 

Протягом 2019 року покращено позиції міста Києва в інвестиційних 

рейтингах:  

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

рейтингу з 500 міст світу (+52 у 2019 році); 

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

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

місце). 

 Забезпечено підготовку інформаційних матеріалів щодо 

інвестиційних можливостей м. Києва: 

- просування сайту «Invest in Kyiv»; 

- публікація на постійній основі новин у сфері інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності на сайті Invest in Kyiv, сторінці 

Департаменту економіки та інвестицій (https://dei.kyivcity.gov.ua), Facebook, 

LinkedIn; 

- розробка рекомендацій щодо комунікативних компаній Greater Kyiv 

(Київської агломерації); 

- створено проморолик “Kyiv Agglomeration: Creative Destination” для 

представлення інвестиційного іміджу міста Києва;  

- виготовлено буклети «Інвестиційний паспорт міста Києва». 
 

Пайова участь 

У 2019 році плановий показник надходжень до цільового фонду бюджету 

міста Києва від сплати пайових внесків на створення соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури та компенсації витрат за інженерну підготовку 

території (в тому числі гідронамив) становив 520 000 000,00 грн. 

Між Департаментом економіки та інвестицій та Замовниками, які 

здійснють або мають намір здійснити нове будівництво/реконструкцію 

об’єктів у м. Києві у 2019 році укладено 143 договори пайової участі на суму 

326 621 481,76 грн. 

Надходження коштів пайової участі у 2019 році склали  

285 285 446,90 грн, що ставить 54,86 % від планових показників.  

Водночас, відповідно до пункту 6.8 Порядку залучення, розрахунку 

розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку 

інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради 

від 15.11.2016 № 411/1415 (далі - Порядок), у 2019 році зменшено розмір 
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пайової участі замовників на суму 172 867 555,66 грн, що становить 33,24 % 

від річних планових показників надходжень коштів пайової участі. 

Зменшення надходжень коштів від пайової участі (внесків) замовників 

спричинено прийняттям Верховною Радою України Закону України  

від 20.09.2019 № 132-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні». Згідно з 

положеннями вищевказаного закону обов’язок сплати пайового внеску у 

розвиток інфраструктури населеного пункту буде скасовано з 01.01.2021,  

а на 2020 рік змінено алгоритм розрахунку розміру пайової участі при 

будівництві/реконструкції житлових будинків та нежитлових будівель  

і споруд. Також вищевказаним законом з 01.01.2020 скасовано можливість 

зменшення розміру пайової участі Замовників за рахунок збудованих та 

переданих до комунальної власності інженерних мереж/об’єктів. 

У зв’язку з чим, Департаментом забезпечено супровід проєкту рішення 

Київської міської ради щодо приведення Порядку у відповідність до пункту 2 

Прикінцевих та перехідних положень Закону Укрїни «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестційної 

діяльності в Україні». Відповідне рішення прийнято Київською міською 

радою 19.12.2019 № 460/8033 «Про внесення змін до Порядку залучення, 

розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у 

розвитку інфраструктури міста Києва». 

Станом на 02.01.2020 обліковується поточна заборгованість по  

114 договорах пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури міста Києва, яка без урахування штрафних 

санкцій, становить 519,8 млн. грн.  

Департаментом економіки та інвестицій постійно проводиться робота по 

зменшенню заборгованості зі сплати пайової участі, боржникам 

направляються претензії, розрахунки заборгованості, додаткові угоди для 

приведення у відповідність договорів до діючого законодавства, надається 

інформація до органів прокуратури, в тому числі за відповідними запитами.  

В рамках проведення вищезазначеної роботи Департаментом економіки 

та інвестицій подано в суд 11 позовів про стягнення заборгованості по сплаті 

пайової участі на загальну суму 230,6 млн грн та стягнуто згідно рішень суду 

заборгованості по сплаті пайової участі у сумі 1,9 млн грн.  

 

Юридичний супровід 

 

Управлінням правового забезпечення у 2019 році проводилась 

координація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, 

неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства 

України, здійснювалась робота з опрацювання проектів розпоряджень, 

договорів, контрактів та вжиття заходів, спрямованих на виконання 

договірних зобов'язань Департаменту, належним чином готувалися за 

дорученням керівника проекти відповідей на запити органів державної влади, 

правоохоронних та контрольно-наглядових органів, підприємств, установ, 
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організацій та громадян, здійснювалось представлення інтересів 

Департаменту в судах. 

Здійснено експертизу 898 проектів наказів Департаменту, опрацьовано 

та погоджено 143 договорів про пайову участь, 65 додаткових угод до 

договорів про пайову участь, 14 інвестиційних договорів, 40 додаткових угод 

до інвестиційних договорів, 78 договорів з господарської діяльності, 70 

додаткових угод до договорів з господарської діяльності, 322 проектів 

розпоряджень. 

 Претензійно-позовна робота здійснювалася відповідно до вимог 

законодавства України. Станом на 31.12.2019 управління правового 

забезпечення здійснювало представництво у 68 судових справах, а саме:  

- 41 справа щодо представництва інтересів Департаменту;  

- 25 справ щодо представництва інтересів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації);  

- 11 справ щодо представництва інтересів Київської міської ради.  

За результатами проведених управлінням правового забезпечення 

заходів по стягненню заборгованості за договорами пайової участі в 2019 році 

подано заяви на примусове виконання рішень на загальну суму 128 135 932,09 

грн, досудове врегулювання спору – 37 235 766,82 грн, отримано судових 

рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості на загальну 

суму 12 069 646,83 грн до бюджету міста Києва у 2019 році. 

 

Запобігання та протидія корупції 

 

Протягом 2019 року з метою виконання вимог антикорупційного 

законодавства та відповідно до Типового положення про уповноважений 

підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706, 

здійснено низку заходів для запобігання та виявлення корупційних або 

пов’язаних із корупцією правопорушень, зокрема: 

- проведено семінари/тренінги серед працівників Департаменту щодо 

змін Антикорупційного законодавства та роз’яснення практичних аспектів 

декларування; 

- проведено роз’яснювальну роботу серед працівників щодо процедур 

дотримання антикорупційного законодавства України та недопустимість 

вчинення корупційних діянь; 

- надавалась методична допомога з питань дотримання вимог 

антикорупційного законодавства; 

- постійно здійснювався контроль щодо недопущення та виявлення 

конфлікту інтересів в структурних підрозділах; 

Крім того, ефективно реалізовано заходи щодо моніторингу та оцінки 

виконання Антикорупційної програми. Забезпечувалась дієва взаємодія із 

структурним підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). Головним спеціалістом-уповноваженою особою з питань 

запобігання та виявлення корупції організовано та проводено заходи, 
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спрямовані на підвищення правової свідомості працівників Департаменту з 

метою уникнення загроз вчинення працівниками дій, які можуть 

кваліфікуватись за ознаками корупційних правопорушень або правопорушень, 

пов’язаних з корупцією.  

У 2019 році здійснено локальну антикорупційнійну експертизу всіх 

проєктів розпоряджень, ініційованих Департаментом.   
 

Цінова політика 
 

Протягом 2019 року, на виконання завдань Департаменту в частині  

реалізації державної цінової політики на території міста Києва,  

видано 114 розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) з питань ціноутворення, якими 

встановлено 3 794 тарифів та 18 773 внесків для 105 суб’єктів 

господарювання, в тому числі: 

- 60 розпоряджень, якими встановлено для 60 суб’єктів господарювання 

349 тарифів на теплову енергію, виробництво, транспортування та постачання 

теплової енергії, централізоване водопостачання і водовідведення, комунальні 

послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, 3 структури 

тарифів для ліцензіатів КМДА (в тому числі 42 розпорядження встановлення 

тарифів на виробництво теплової енергії на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії);  

- 32 розпорядження, якими встановлено 3 407 тарифів на платні послуги, 

які надаються 29 закладами охорони здоров’я (3 - державні та 26 – 

комунальні); 

- 4 розпорядження, якими затверджено 38 тарифів на послуги з вивезення 

побутових відходів 13 суб’єктам господарювання;  

- 2 розпорядження щодо встановлення 62 тарифів на ритуальні послуги, 

що включені до Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних 

послуг, які надає Ритуальна служба СКП «Спецкомбінат підприємств 

комунально-побутового обслуговування»; 

- 2 розпорядження, яким затверджено 18 773 внесків за обслуговування 

вузлів комерційного обліку комунальних послуг з централізованого 

водопостачання, з постачання гарячої води та теплової енергії; 

- 1 розпорядження щодо погодження розміру втрат підприємств «Про 

уповноваження Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

здійснювати погодження розрахунку розміру втрат ліцензіатів (підприємств), 

які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та 

їх оприлюднення»; 

- 13 розпоряджень щодо втрат чинності тарифів на теплову енергію, 

послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та на послуги з 

вивезення побутових відходів; 
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опрацьовано 25 проєктів розпоряджень виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), підготовлених 

іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), які містять питання 

ціноутворення та (або) застосування цін на товари і тарифів на послуги; 

погоджено: 

- результати моніторингу з визначення середньої ціни на ритуальні 

послуги станом на 01.06.2019 для фінансування витрат на поховання або 

відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій та 

інвалідів війни; 

- структуру тарифів на теплову енергію КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», 

встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2018 № 2340, на 

виконання Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із 

спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з 

постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.2018 № 217; 

- розрахунки розміру втрат, які виникли протягом періоду розгляду 

розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення двом суб’єктам 

господарювання - КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та ТОВ «Ковальська-

Житлосервіс»; 

 проведено 153 моніторингів тарифів на комунальні послуги які 

надавались для узагальнення та використання в роботі Міністерству розвитку 

громад та територій України, Департаменту фінансів та Департаменту 

житлово-комунальної інфраструктури; 

 підготовлено проєкт рішення Київської міської ради «Про 

встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів 

будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, 

будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної 

громади міста Києва» та розпочато процедуру його прийняття. 

У зв’язку із набранням чинності з 01.05.2019 в повному обсязі Закону 

України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» 

суттєво змінено систему договірних взаємовідносин між виконавцями 

комунальних послуг та споживачами, назви комунальних послуг, а також 

вимоги до формування та встановлення тарифів на комунальні послуги 
тощо, фахівцями Департаменту протягом другої половини 2019 року 

проводилась роз’яснювальна робота із суб’єктами господарювання-

ліцензіатами КМДА, які виробляють, транспортують та постачають теплову 

енергію, а також надають комунальні послуги. 

Для забезпечення єдиних підходів до формування одноставкових тарифів 

на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої 

води ліцензіатами виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), Департаментом розроблено форми, які є 

обов’язковими для заповнення ліцензіатами Київської міської державної 

адміністрації. Зазначені форми та листи-роз’яснення направлені всім 
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ліцензіатам, а також розміщені на офіційному сайті Департаменту економіки 

та інвестицій.  

На виконання Закону України «Про особливості доступу до інформації у 

сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, 

централізованого постачання гарячої води, централізованого питного 

водопостачання та водовідведення», пунктів 5,6 розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)       

від 26 липня 2016 року № 593 «Про організаційні заходи щодо виконання 

Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання 

електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого 

постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та 

водовідведення» на Офіційному порталі Києва в рубриці «Інформація для 

споживачів» розділу «Публічна інформація» 05 березня та 12 червня 2019 року 

і у газеті «Хрещатик. Київ» від 14.06.2019 № 29 (5221) розміщувалась 

інформація щодо тарифів на теплову енергію, комунальні послуги з 

централізованого опалення і постачання гарячої води, стосовно тарифів на 

теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, ліцензіатів КМДА, а також  інформація щодо 

прав споживачів та обов’язків виконавців у сфер теплопостачання, 

централізованого постачання гарячої води, централізованого питного 

водопостачання та водовідведення відповідно до основних нормативно-

правових актів у цих сферах. 

В зв’язку із набранням чинності Закону України «Про доступ до 

об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 

телекомунікаційних мереж» право укладати договори про доступ до об’єктів 

комунальної власності передано комунальним підприємствам, на балансі яких 

знаходиться відповідне майно. З цих питань надано консультативно-

методологічну допомогу 34 комунальним підприємствам щодо 

розрахунку 2 332 одноразових та періодичних плат 


