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

Обсяг 

реалізованої 

промислової 

продукції у 

розрахунку на 

одного 

мешканця   

тис. грн 80,00 88,5*  8,50

Експорт товарів 

у розрахунку на 

одну особу

дол. США 4150,00 2958,6* -1191,00

Бюджет                                                      

міста Києва

6830,0 0,00 14620,00 0,00

Інші джерела:

власні кошти 

промислових 

підприємств

80,00 0,00 160,00 0,00

м.Київ 2021-2023

Кількість 

запланованих 

інноваційних 

проєктів у разі 

отримання 

суб’єктами МСП 

ФКП (у разі 

виділення 

коштів у 

бюджеті міста 

Києва)

од. 25 222 197,00

м.Київ 2021-2023

Кількість 

суб’єктів МСП, 

яким 

заплановано 

надати ФКП (у 

разі виділення 

коштів у 

бюджеті міста 

Києва)     

од. 

м.Київ Кошти з бюджету міста 

Києва на реалізацію проєкту 

у 2021 році  не передбачені                                                                                                                             

*) січень - серпень 2021 р.                                                                                                                                                                                                                                     

0,000,000,00

Кошти з бюджету міста 

Києва на реалізацію проєкту 

у 2021 році  не передбачені                                                                                                                                 

8,0

0,00

55 222 1679500,00 49800,00

про результати проведення моніторингу виконання  Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації  Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 

за січень-вересень 2021 року
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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

прогнозо-

ване 

значення

Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

14,0

Номер і 

найменування  

цілі регіональної 

стратегії

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізається в 

рамках плану 

заходів

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 конкуренто-

спроможності 

економіки                   

м.Києва        

Сектор 1.1. Про-

мисловість та 

розвиток 

підприємництва 

Оперативна ціль 2. 

Перетворення 

Києва у місто, 

відкрите для 

бізнесу   

1.1.2. Надання 

фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктам 

малого та середнього 

підприємництва у 

м.Києві

2021-2023 9500,00

1.1.3. Підвищення 

кваліфікації 

підприємців для 

зміцнення потенціалу 

інноваційного бізнесу

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

0,00

105,542.3. Сприяння 

розвитку 

інноваційного 

підприємництва

Кількість 

проведених 

навчальних 

тренінгів, 

семінарів тощо

од. 4 0 -42021-20232.2. Підвищення 

доступності та 

якості послуг 

міських органів 

влади для бізнесу

Стратегічна ціль 1. 

Підвищення рівня 

конкуренто-

спроможності 

економіки м.Києва

Сектор 1.1. Про-

мисловість та 

розвиток 

підприємництва 

Оперативна ціль 2. 

Перетворення 

Києва у місто, 

відкрите для 

бізнесу

1.1.1. Конкуренто-

спроможна 

промисловість як 

драйвер розвитку 

столичної економіки

Звіт

Обсяг 

реалізованої 

промислової 

продукції 

основних 

фармацев-

тичних про-

дуктів і фарма-

цевтичних 

препаратів 

млрд грн 6,00

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

1200,00 0,00

Строк реалізації 

проєкту

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

Стратегічна ціль:  

1. Підвищення 

рівня конкуренто-

спроможності 

економіки                   

м.Києва        

Оперативна ціль 1. 

Стимулювання 

розвитку 

інноваційно 

орієнтовних 

промислових 

підприємств міста 

Києва

Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

2021-20232021-2023

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді, тис.грн

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

Усього,         

зокрема:

6910,00 0,00 14780,00 0,00

Усього,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

зокрема:

400,00 0,00

Усього,                                                               

зокрема:

9000,00

Бюджет                                

міста Києва

9000,00 9499,01

9499,01

 Бюджет                                                                    

міста Києва

400,00 0,00

0,00

13235,81
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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

прогнозо-

ване 

значення

Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування  

цілі регіональної 

стратегії

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізається в 

рамках плану 

заходів

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

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

Строк реалізації 

проєкту

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді, тис.грн

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

Проведення 

Інвестиційного 

форуму міста 

Києва

од. 1 1 0

Участь у 

Міжнародній 

виставці 

нерухомості 

МІРІМ 

(м.Канни, 

Франція)

од. 1 0 -1 Участь у Міжнародній 

виставці нерухомості МІРІМ 

(м.Канни, Франція) 

перенесено на 2022 рік у 

зв’язку з карантинними 

обмеженнями, пов’язаними з 

пандемією COVID-19

Кількість осіб, 

залучених до 

участі в 

загальноміській 

молодіжній акції 

«ПрофМісто»

осіб 1200 1242 42

Кількість осіб, 

залучених до 

участі в акції, 

спрямованій на 

підвищення 

рівня праце-

влаштування 

молоді  «Як 

стати канди-

датом мрії»

осіб 400 535 135

Участь у 

Міжнародній 

виставці 

нерухомості 

«Експо-Реал» 

(м.Мюнхен, 

ФРН)

0од. 1

Кількість осіб, 

залучених до 

участі в Днях 

кар’єри у 

закладах вищої 

освіти

0,00 Заходи виконувались без 

залучення бюджетного 

фінансування. 

5 заходів  «Дні кар’єри» 

проведено  в онлайн-режимі

51,30

0,002021-2023 2022-2023

Отримано дозвіл на 

відведення 4 земельних 

ділянок для будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

промислового вузла.  

Підготовлено документи на 

проведення відкритих торгів 

із закупівлі послуг з 

дослідження та розробки 

Концепції. Закупівлю у січні-

вересні 2021 року не 

проведено у зв’язку з 

незавершеним процесом 

оформлення земельних 

ділянок в установленому 

законодавством порядку 

1.2. Підвищення 

рівня обізнаності 

населення про 

можливості на 

ринку праці

1.3. Підвищення 

кваліфікації 

робочої сили

Стратегічна ціль 1. 

Підвищення рівня 

конкуренто-

спроможності 

економіки м.Києва

Сектор 1.3.Ринок 

праці

Оперативна ціль 

1.Підвищення 

рівня зайнятості 

мешканців міста 

Києва

Стратегічна ціль 1. 

Підвищення рівня 

конкуренто-

спроможності 

економіки м.Києва  

Сектор 1.2. 

Інвестиції 

Оперативна ціль 1. 

Залучення 

інвестицій до міста 

Києва

1.1. Поліпшення 

інвестиційного 

клімату столиці

1.2. Просування 

інвестиційного 

потенціалу

1.3.6. Профорієн-

таційні заходи для 

молоді з метою 

успішної 

самореалізації на 

ринку праці

1.2.5. Популяризація 

інвестиційного 

потенціалу міста 

Києва

м.Київ

м.Київ

2021-2023 2021

1.1.  Поліпшення 

інвестиційного 

клімату столиці

1.2. Просування 

інвестиційного 

потенціалу

Стратегічна ціль  

1. Підвищення 

рівня конкуренто-

спроможності 

економіки м.Києва  

Сектор 1.2. 

Інвестиції 

Оперативна ціль 1. 

Залучення 

інвестицій до міста 

Києва

1.2.4. Розробка 

Концепції створення 

та функціонування 

промислового вузла

«Київська бізнес-

гавань» (яка стане 

основою для розробки 

концепції 

індустріального 

парку)

м.Київ, 

Київська 

область

2021-2022 2021-2022

од.

1

   -

0

  -

-1 0,00

осіб 5000 940 -4060

Розроблена 

Концепція 

створення та 

функціонування 

промислового 

вузла «Київська 

бізнес-гавань» 

як основи для 

розробки 

концепції 

індустріального 

парку

Розроблена 

Концепція 

індустріального 

парку «Київська 

бізнес-гавань»

од.

-1

0,00

 -

Участь у Міжнародній 

виставці нерухомості «Експо-

Реал» (м.Мюнхен, ФРН)  не 

взято у зв’язку з 

карантинними обмеженнями, 

пов’язаними з пандемією 

COVID-19

Усього,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

зокрема:

0,00 0,00 1000,00 0,00 3000,00 0,00

Бюджет                           

міста Києва

0,00 0,00 1000,00 0,00 3000,00 0,00

Усього,                                                                                   

зокрема:

1610,30 0,00 4830,90 0,00

Усього,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

зокрема:

4292,02 4292,02 8265,80 4240,40 25918,70 4240,40

Бюджет                                                   

міста Києва

4292,02 4292,02 8265,80 4240,40 25918,70 4240,40

Бюджет                                                                      

міста Києва

1610,30 0,00 4830,90 0,00



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

прогнозо-

ване 

значення

Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування  

цілі регіональної 

стратегії

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізається в 

рамках плану 

заходів

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

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

Строк реалізації 

проєкту

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді, тис.грн

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

0,00

Проведений 

моніторинг 

транспортної 

моделі м.Києва

од. 1 0 -1

Ступінь 

готовності 

містобудівної 

документації

% 100 54 -46

Розроблена 

концепція 

просторового 

розвитку

од. 1 0 -1

Електронна база 

об’єктів 

міського 

простору

од. 1 0 -1

Каталог 

елементів 

благоустрою 

міста Києва

од. 1 0 -1

Рівень розробки 

геоінфор-

маційної 

системи

% 56 0 -56

Кількість 

адміністратив-

них районів, в 

яких проведено 

верифікацію 

адрес

од. 10 0 -10

Кількість 

ортофотопланів

од.   -

Кількість 

розроблених 

вимог до 

інформаційних 

ресурсів 

містобудівного 

кадастру

од.   -

0,00 0,00 7200,00 0,00

0,00

  -

  -Ступінь 

готовності 

автоматизо-

ваної системи 

продажу 

земель/прав 

оренди на землю

%

2022-2023 Створена 

електронна 

система з 

продажу земель 

міста Києва

од.2022-2023

1.4.9. Розвиток 

об’єктів міського 

простору

м.Київ 2021-2023 2021-2023 0,00 0,00

1.1. Реформу-

вання земельно-

господарського 

устрою території 

міста

Стратегічна ціль 1. 

Підвищення рівня 

конкуренто-

спроможності 

економіки м.Києва

Сектор 1.4. Роз-

будова міста і 

земельні відносини

Оперативна ціль 1. 

Підвищення рівня 

конкуренто-

спроможності 

міста Києва

1.4.7. Автоматизація 

процесів продажу 

земель/прав оренди на 

землю через 

електронні торги

2.1. Підвищення 

якості міського 

планування з 

урахуванням 

потреб громади та 

сучасних 

європейських 

практик

Стратегічна ціль 1. 

Підвищення рівня 

конкуренто-

спроможності 

економіки м.Києва   

Сектор 1.4. 

Розбудова міста і 

земельні відносини

Оперативна ціль 2. 

Гармонійний 

розвиток міста з 

урахуванням 

інтересів громади, 

бізнесу та влади

1.4.8. Підвищення 

якості міського 

планування з 

урахуванням потреб 

громади та сучасних 

європейських практик

0,00

2.2. Впровад-

ження прозорої 

системи розвитку 

об’єктів міського 

простору

Стратегічна ціль 1. 

Підвищення рівня 

конкуренто-

спроможності 

економіки м.Києва

Сектор 1.4. 

Розбудова міста і 

земельні відносини

Оперативна ціль 2. 

Гармонійний 

розвиток міста з 

урахуванням 

інтересів громади, 

бізнесу та влади

м.Київ

м.Київ 2021-2022 2021-2022

Усього,                                                                             

зокрема:

Бюджет                                                                       

міста Києва

0,00

73563,70

Проводилася підготовка 

документації для оголошення 

закупівлі послуг на розробку 

геоінформаційної системи 

містобудівного кадастру

0,00 Роботи з  моніторингу 

існуючої та прогнозованої 

транспортної моделі м.Києва, 

розробки плану зонування 

окремих частин міста Києва, 

Концепції збереження та 

розвитку ландшафтів 

м.Києва, Концепції 

просторового розвитку, 

Концепції впорядкування 

встановлення арт-об’єктів та 

інших елементів дизайну 

міського середовища

не здійснювалися у зв"язку з 

відсутністю нового 

Генерального плану міста 

Києва

Реалізація проєкту 

запланована з 2022 року

  -   -

  -   -0,00 7200,00 0,00

Усього,                                                                                                    

зокрема:

8186,60 0,00 10186,60 0,00

Бюджет                                                                               

міста Києва

8186,60 0,00 10186,60 0,00

Усього,                                                           

зокрема:

25870,00 0,00 79940,70 0,00

Бюджет                                                              

міста Києва

25870,00 0,00 79940,70 0,00
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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

прогнозо-

ване 

значення

Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування  

цілі регіональної 

стратегії

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізається в 

рамках плану 

заходів

п
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а
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о
в

и
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ф
а

к
т
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з початку 

реалізації 

проекту

за звітний період

за
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о

в
а

н
а

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

Строк реалізації 

проєкту

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді, тис.грн

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

Кількість 

міжнародних 

виставкових та 

інших 

промоційних 

заходів, в яких 

взято участь

од. 10 42 32

Кількість 

проведених 

рекламних 

кампаній на 

зовнішніх носіях 

в провідних 

туристичних 

центрах світу

од. 1 8 7

Кількість 

встановлених 

інформаційних 

носіїв

од. 67 0 -67

Кількість 

встановлених 

інформаційних 

терміналів 

(infopoint)

од. 2 0 -2

119 651,70 36 160,16 30,22

119 571,70 36 160,16

80,00 0,00

Кількість 

оцифрованих 

інвентариза-

ційних справ

од. 50000 27760 65,08

14од.Клькість 

проведених 

рекламно-

інформаційних 

та промо-турів

-86

2021-20232021-2023

36359,00Забезпечення 

ефективного 

управління 

активами міста

Умова 6. 

Підвищення 

ефективності та 

прозорості роботи 

міських органів 

влади і служб 

2017-2022

12,06

Бюджет міста Києва

Інші джерела 

1.6.11. Створення 

електронної бази 

даних технічної 

документації на 

об'єкти нерухомого 

майна м. Києва

Роботи виконувалися в 

межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті 

міста Києва на 2021 рік

Всього за Програмою 1

м.Київ 2021-2022

 1.1.Просування 

Києва як 

туристичного 

центру

 1.2. Розвиток 

подієвого та 

ділового туризму

2.1. Удоскона-

лення туристичної 

інфраструктури

2.2. Підвищення 

якості сервісу 

обслуговування 

туристів

4.2. Обмін 

досвідом та 

співпраця

4.3. Вдоскона-

лення системи 

моніторингу та 

аналізу розвитку 

туристичної сфери 

міста

Стратегічна ціль 1. 

Підвищення рівня 

конкуренто-

спроможності 

економіки м.Києва

Сектор 1.5. Туризм

Оперативна ціль 1. 

Збільшення 

кількості туристів

Оперативна ціль 2. 

Збільшення 

тривалості та 

покращення 

комфорту 

перебування 

туристів 

Оперативна ціль 4. 

Підвищення 

ефективності 

управління 

туристичною 

сферою

1.5.10. Smart-steps до 

розвитку 

туристичного 

потенціалу міста 

Києва

м.Київ

-22240

Виконувалися підготовчі 

роботи щодо створення 

мережі сучасних туристично-

інформаційних центрів у 

smart-форматі шляхом 

встановлення сенсорних 

туристично-інформаційних 

терміналів. 

Усього,                                  

зокрема:

6004,12 6004,12 29409,00 3546,86 105593,80 3546,86

Бюджет                                          

міста Києва

6004,12 6004,12 29409,00 3546,86 105593,80 3546,86

Усього,                                                            

зокрема:

29000,00 18873,89 54000,00 59398,06

Бюджет                                                                                                

міста Києва

29000,00 18873,89 54000,00 59398,06

76883,17
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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

прогнозо-

ване 

значення

Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування  

цілі регіональної 

стратегії

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізається в 

рамках плану 

заходів

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и
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й

з початку 

реалізації 

проекту

за звітний період

за
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Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн

Строк реалізації 

проєкту

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді, тис.грн

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

Усього,                                                 

зокрема:

744616,60 141216,40 2311770,63 1694891,23

Державний 

бюджет, всього,                                                                  

зокрема: 

251502,10 110856,60 614381,23 473 735,73

Довжина/ 

протяжність: 

Реконструйо-

ваного 

самопливного 

колектора (І-ІІІ 

черга)

м 272,0 0,0 -272,0

Бюджет                          

міста Києва

493114,50 25035,60 1692165,11 1210607,01 Реконструйо-

ваного 

напірного 

колектора    (І-ІІІ 

черга)

м -      -

Будівництво 

залізобетонних 

колодязів (І-ІІІ 

черга)

шт 3 0 -3

Будівництво 

колектора

км 1,1 0,0 -1,1

Будівництво 

камер

шт 18 0 -18

Продуктивність 

насосної 

станції

тис. м3/добу 600,0 0,0 -600,0

2021-2023

Кількість 

придбаних 

трамвайних 

вагонів

од. 35 2 -33

Кількість 

придбаних 

тролейбусів

од. 90 0 -90

Кількість 

придбаних 

автобусів

од. 100 39 -61

Кількість 

придбаних 

електробусів

од. 5 0 -5

Бюджет                                                                                                        

міста Києва

765944,60 157836,80 3594250,00 417139,50 1742959,70 498897,30

Інші джерела 1931667,70 947021,00 0,00 363298,30 1279229,20 448096,20

Кількість 

придбаних 

вагонів 

метрополітену

од. 5 0

Кількість 

об'єктів 

реконструкції 

інфраструктури 

наземного 

громадського 

транспорту

од. 7 3 1,37 У січні-вересні 2021 року 

тривали процедури 

закупівель кабін для 

фунекулеру та проектних та 

будівельно-монтажних робіт 

на об"єктах:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- "Будівництво та 

реконструкція трамвайної 

лінії від вул.Гната Юри до 

ЗАТ "Кисневий завод";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- "Будівництво та 

реконструкція  трамвайної 

лінії по вул.Алма-Атинській";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- "Реконструкція трамвайної 

лінії від вул.Милославської 

до Дарницького залізничного 

вокзалу";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- "Будівництво трамвайної 

лінії від вул.Старовокзальної 

до Палацу Спорту" 

Кількість 

об'єктів 

будівництва 

інфраструктури 

наземного 

громадського 

транспорту

од. 2 0 -2

18,96 Роботи виконувалися в 

межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті 

міста Києва на 2021 рік

Інші джерела 0,00 5324,20

Довжина/ 

протяжність 

реконструйо-

ваних дюкерів

м 2688,0 0,0 -2688,02675556,50 319971,20

5224,29 10 548,49

м. Київ, 

акваторія 

річки Дніпро

2021-2023 2012-2025Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва

Сектор 2.1. 

Житлово-

комунальне 

господарство

Оперативна ціль 

2.1.1. Підвищення 

ефективності 

використання 

комунальної 

інфраструктури

Сектор 2.5. 

Екополітика та 

охорона довкілля

Оперативна ціль 

2.5.1. 

Забезпечення 

екологічної 

безпеки в столиці 

та зниження 

негативного 

впливу 

промисловості

2.1.1. Відновлення 

основної 

магістральної системи 

водовідведення та 

водопостачання міста 

Києва

1.2. Оптимізація 

транспортного 

попиту

1.3. Оптимізація 

транспортної 

пропозиції

1.6. Зменшення 

негативного 

впливу 

автомобільного 

транспорту на 

навколишнє 

середовище

3.3. Розвиток 

громадського 

транспорту та 

забезпечення 

якісної 

транспортної 

пропозиції

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва

Сектор 2.2. 

Транспорт та 

міська мобільність

Оперативна ціль 1. 

Впровадження 

принципів сталої 

міської 

мобільності міста 

Києва

2.2.3. Оновлення 

рухомого складу 

громадського 

транспорту

м.Київ 2021-2023 2019-2025

 2.1.1.1. 

Модернізація 

існуючої та 

розбудова нової 

інфраструктури

2.5.1.5. Охорона та 

раціональне 

використання 

природного 

середовища

1.2. Оптимізація 

транспортного 

попиту 

1.3. Оптимізація 

транспортної 

пропозиції

1.6. Зменшення 

негативного 

впливу 

автомобільного 

транспорту на 

навколишнє 

середовище

3.3. Розвиток 

громадського 

транспорту та 

забезпечення 

якісної 

транспортної 

пропозиції

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва 

Сектор 2.2. 

Транспорт та 

міська мобільність

Оперативна ціль 1. 

Впровадження 

принципів сталої 

міської 

мобільності 

м.Київ 2008-20252.2.2. Нове 

будівництво та 

реконструкція 

інфраструктури 

наземного 

громадського 

транспорту

-4

21,71

-35

Роботи виконувалися в 

межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті 

міста Києва на 2021 рік

ДФРР 251502,10 110856,60 614381,23 473 735,73

Усього,                                                       

зокрема:

972021,50 366274,30 653739,20 8961,30 7823269,80 580752,90

Бюджет                                                      

міста Києва

972021,50 366274,30 653739,20 8961,30 7823269,80 580752,90

Усього,                                                        

зокрема:

2697612,30 1104857,80 3594250,00 780437,80 3022188,90 946993,50



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

прогнозо-

ване 

значення

Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування  

цілі регіональної 

стратегії

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізається в 

рамках плану 

заходів

п
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а
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Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн

Строк реалізації 

проєкту

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді, тис.грн

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

Усього,                                                                                                         

зокрема:

11946469,40 32245,00 2577017,30 1609779,60 48491941,40 13833315,70 Кількість 

об'єктів 

будівництва 

вулично-

шляхової мережі

од. 7 3 -4

Державний 

бюджет, всього,       

зокрема: 

1300000,00 0,00 66435,60 Кількість 

об'єктів 

реконструкції 

вулично-

шляхової мережі

од. 11 5 -6

ДФРР 200000,00 0,00 36181,50 Кількість 

об'єктів 

будівництва 

штучних споруд

од. 5 2 -3

Інші 1100000,00 0,00 30254,10 Кількість 

об'єктів 

реконструкції 

штучних споруд

од. 6 6 0

Бюджет                                                                                                         

міста Києва

1277017,30 976130,20 9799890,40 Кількість 

об'єктів 

реконструкції 

дощової 

каналізації

од. 3 3 0

Інші джерела 

(митний 

екперемент, 

дорожній фонд)

633649,40 3966989,70 Кількість 

об'єктів 

будівництва 

вело-

інфраструктури

од. 3 1 -2

Кількість 

встановлених 

відеокамер

од. 1400 611.4.Інформатизація 

транспортної 

системи 

 2.1. Зниження 

кількості ДТП, 

смертності та 

травматизму

2.9. Безпека та 

цивільний захист

1.1. Підвищення 

ефективності 

функціонування 

системи безпеки

2.2.5. Розвиток 

комплексної системи 

відеоспостереження 

та систем 

забезпечення безпеки

м.Київ 2021-2023 2019-2023

1.3. Оптимізація 

транспортної 

пропозиції 

 2.1. Зниження 

кількості ДТП, 

смертності та 

травматизму

3.2. Розвиток та 

популяризація 

велосипедного 

руху 

1.5. Охорона та 

раціональне 

використання 

природного 

середовища

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва 

Сектор 2.2. 

Транспорт та 

міська мобільність

Оперативна ціль 1. 

Впровадження 

принципів сталої 

міської 

мобільності 

Оперативна ціль 2. 

Підвищення 

безпеки 

дорожнього руху

Оперативна ціль 3. 

Розвиток 

громадського 

транспорту та 

простору для 

пересування 

пішоходів і 

немоторизованих 

транспортних 

засобів

Сектор 2.5. 

Екополітика та 

охорона довкілля

Оперативна ціль 1. 

Забезпечення 

екологічної 

безпеки в столиці 

та зниження 

негативного 

впливу на довкілля

2.2.4. Будівництво, 

реконструкція 

вулично-шляхової 

мережі міста Києва 

(зокрема, розвиток 

велоінфраструктури) 

та штучних споруд

м.Київ 2021-2023 2004-2027

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва

Сектор міського 

розвитку 2.2. 

Транспорт та 

міська мобільність

Оперативна ціль 1. 

Впровадження 

принципів сталої 

міської 

мобільності

Оперативна ціль 2. 

Підвищення 

безпеки 

дорожнього руху

Оперативна ціль 1. 

Зниження рівня 

злочинності

62,47

Роботи виконувалися в 

межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті 

міста Києва на 2021 рік 

4,54-1339Усього,                                                                            

зокрема:

131552,41 29722,31 100000,00 4544,36 560000,00 106374,46

Бюджет                                                              

міста Києва

131552,41 29722,31 100000,00 4544,36 560000,00 106374,46



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

прогнозо-

ване 

значення

Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування  

цілі регіональної 

стратегії

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізається в 

рамках плану 

заходів

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

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

Строк реалізації 

проєкту

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді, тис.грн

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

Кількість 

об’єктів 

будівництва та 

реконструкції

од. 345 0 -345

Кількість 

замінених 

світильників з 

лампами ДРЛ та 

ДНаТ на 

світлодіодні 

світильники

од. 10635 497 -10138

Кількість 

замінених 

світильників з 

лампами ДРЛ та 

ДНаТ на 

світлодіодні 

світильники, за 

рахунок креди-

ту Європейсь-

кого інвестицій-

ного банку

од. 9190 0 -9190

Кількість 

побудованих 

(відремон-

тованих) 

об’єктів 

архітектурно-

декоративного 

та святкового 

освітлення

од. 48 0 -48

Бюджет                                                                                   

міста Києва

3611,60 810942,30 448,60 2796988,00 3611,60 Кількість прид-

баних спеці-

альних автомо-

білів, техніки та 

обладнання для 

утримання 

вуличного 

освітлення

од. 24 0 -24

Інші джерела 295000,00 0,00 590000,00 0,00 Площа 

проведення 

капітального 

ремонту, 

виробничих баз 

підприємства

кв.м 2944,0 0 -2944,0

Бюджет                                                                          

міста Києва

6275344,60 0,00 706000,00 9419,50 70330037,60 4173881,40

Інші джерела 2041,70 0,00 0,00 0,00 1752100,00 2041,70

0

2.1. Зниження 

кількості ДТП, 

смертності та 

травматизму

3.1. Розвиток 

пішохідного 

простору

3.3. Розвиток 

громадського 

транспорту та 

забезпечення 

якісної 

транспортної 

пропозиції

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва

Сектор 2.2. 

Транспорт та 

міська мобільність

Оперативна ціль 3. 

Розвиток 

громадського 

транспорту та 

простору для 

пересування 

пішоходів і 

немоторизованих 

транспортних 

засобів 

2.2.7. Розвиток та 

модернізація 

Київського 

метрополітену

м.Київ 2021-2023 2012-2027

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва

Сектор 2.2. 

Транспорт та 

міська мобільність

Оперативна ціль 2. 

Підвищення 

безпеки 

дорожнього руху

2.2.6. Будівництво та 

модернізація 

світлового 

середовища столиці

м.Київ 2021-2023 2016-2023

Роботи виконувалися в 

межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті 

міста Києва на 2021 рік. 

Виконувалися проєктні та 

будівельно-монтажні роботи 

на об"єкті "Будівництво 

дільниці Сирецько-

Печерської лінії 

метрополітену від 

ст."Сирецька" на 

ж/м"Виноградар" та розробка 

робочої документації на 

об"єкті "Реконструкція 

виходу №1 станції метро 

"Виставковий Центр" 

од. 1 0

Кількість 

об'єктів, 

спрямованих на 

модернізацію 

Київського 

метрополітену

од. 2

1,33Кількість 

об'єктів, 

спрямованих на 

розвиток 

Київського 

метрополітену

-1

-2

У січні-вересні 2021 року  

проводилися підготовчі 

роботи щодо проведення 

капітального ремонту мереж 

зовнішнього освітлення.

Для отримання кредиту ЄІБ  

проводилися підготовчі 

роботи для укладання  

чотиристоронньої 

субкредитної угоди (Угоди 

про передачу коштів позики) 

між КП «Київміськсвітло», 

КМДА, Мінрегіоном та 

Мінфіном 

0,04Усього,                                                                   

зокрема:

3611,60 0,00 1105942,30 448,60 3386988,00 3611,60

Усього,                                                                                     

зокрема:

6277386,30 0,00 706000,00 9419,50 72082137,60 4175923,10
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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

прогнозо-

ване 

значення

Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування  

цілі регіональної 

стратегії

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізається в 

рамках плану 

заходів

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

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

Строк реалізації 

проєкту

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді, тис.грн

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

120756,00

Бюджет                                                                                         

міста Києва

480302,40 28913,30 156812,50 28913,30 813250,00 480302,40

Інші джерела 1376,70 328,40 0,00 328,40 13000,00 1376,70

Бюджет                                                                                                                   

міста Києва

202199,80 22222,30 99636,30 22665,30 493592,50 203590,80

Інші джерела 240245,30 577,50 185038,80 577,50 581009,80 59585,50

Роботи виконувалися в 

межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті 

міста Києва на 2021 рік

1 1 0

м.Київ 2021-2023 81

1.1. Підвищення 

забезпеченості 

соціальною 

інфраструктурою

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва

Оперативна ціль 1. 

Підвищення 

забезпеченості 

соціальною 

інфраструктурою

1.1. Підвищення 

забезпеченості 

соціальною 

інфраструктурою

1.2. Підвищення 

ефективності 

функціонування 

системи соціальної 

допомоги

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва

Оперативна ціль 1. 

Підвищення 

забезпеченості 

соціальною 

інфраструкту-рою

2.3.9. Забезпечення 

житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з 

їх числа, які 

перебувають на 

квартирному обліку

1.1. Підвищення 

забезпеченості 

соціальною 

інфраструктурою

1.2. Підвищення 

ефективності 

функціонування 

системи соціальної 

допомоги

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва

Сектор міського 

розвитку 2.3. 

Соціальна 

підтримка та 

допомога

Оперативна ціль 1. 

Підвищення 

соціальної 

захищеності 

мешканців

2.3.8. Соціальна 

інтеграція осіб (дітей) 

з інвалідністю у 

суспільство

м.Київ 2021 2019-2024 0,01 Роботи виконувалися в 

межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті 

міста Києва на 2021 рік по 

об"єкту "Реконструкція 

нежитлової будівлі на 

вул.Миколи Юнкерова, 28 

для створення Київського 

міського центру реабілітації 

дітей з інвалідністю" 

-43 75,53

Кількість 

комунальних 

об’єктів 

соціальної 

інфраструк-

тури, що 

потребують 

заходів з 

реконструкції

од.

1.1. Підвищення 

забезпеченості 

соціальною 

інфраструктурою

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва

Оперативна ціль 1. 

Підвищення 

забезпеченості 

соціальною 

інфраструктурою

2.3.10. Забезпечення 

житлом, збудованим 

за кошти міського 

бюджету, громадян, 

які потребують 

поліпшення житлових 

умов, у тому числі 

проживаючих у 

аварійних 

(непридатних для 

проживання) 

житлових 

приміщеннях

м.Київ 2019-2023 2019-2023 Кількість сімей, 

забезпечених 

благоустроєним 

житлом

од. 130                                      

(за 

підсумками 

року)

Усього,                                                                                   

зокрема:

481679,10 29241,70 156812,50 29241,70 826250,00 481679,10

38

2019-2023 8,16 Роботи виконувалися в 

межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті 

міста Києва на 2021 рік

Кількість сімей, 

забезпечених 

благоустроєним 

житлом

од 236 28 -208

У тому числі:         

- за схемою 

50/50 (учасники 

АТО)

  - за схемою 

70/30 (інші 

категорії обліку)

59

177

18

10

-41

-167

Усього,                                                                                                         

зокрема:

442445,10 22799,802.3.11. Будівництво 

доступного житла

м.Київ 2019-2023

2021-2023 Кількість 

наданих квартир          

дітям-сиротам

од.

0 -130 18,65

Усього,                                                              

зокрема:

1824,20 0,00 120756,00 12,00 120756,00 1824,20

Бюджет                                                                                                                 

міста Києва

1824,20 0,00 12,00 120756,00 1824,20

284675,10 23242,80 1074602,30 263176,30

Усього,                                                                         

зокрема:

48245,10 48245,10 49000,0064877,00 167838,50 49000,00

Бюджет                                                                   

міста Києва

48245,10 48245,10 64877,00 49000,00 167838,5 49000,00
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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

прогнозо-

ване 

значення

Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування  

цілі регіональної 

стратегії

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізається в 

рамках плану 

заходів

п
л

а
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о
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й

ф
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к
т
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з початку 

реалізації 

проекту

за звітний період
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ф
а

к
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ч
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Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн

Строк реалізації 

проєкту

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді, тис.грн

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

Усього,                                                                                          

зокрема:

15289,80 0,00 695000,00 0,00 2878024,30 15289,80

Державний 

бюджет, всього,       

зокрема: 

150000,00 0,00 495000,00 0,00

Усього,                                                                                             

зокрема:

114781,91 4364,16 157970,50 14047,47 538471,57 40049,13

Державний 

бюджет, всього,       

зокрема: 

0,00 0,00 50000,00 5004,57 160000,00 15278,99

Бюджет                                                                                

міста Києва

107382,01 80,76 107970,50 7139,90 378471,57 21195,54

Інші джерела 7399,90 4283,40 0,00 1903,00 0,00 3574,60

0

Роботи виконувалися в 

межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті 

міста Києва на 2021 рік на 

об"єктах:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- "Реконструкція 

фізкультурно-оздоровчого 

комплексу на вул.Райдужній, 

33-а";                                                                                                                                                                                                

- "Реконструкція спортивної 

споруди зі штучним 

льодовим покриттям з 

прибудовою під 

багатофункціональний 

спортивний комплекс на 

вул.Міста Шалетт, 6";                                  

- "Реставрація комплексу 

стадіону "Старт" із 

пристосуванням до сучасних 

вимог та реконструкцією 

нежилих будівель на 

вул.Шолуденка, 26-28/4"

1.1. Приведення 

закладів охорони 

здоров’я у 

відповідність до 

сучасних потреб   

2.1 Енерго-

заощадження 

комунального та 

бюджетного 

сектора

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва

Сектор 2.4. 

Охорона здоров’я 

та здоровий спосіб 

життя

Оперативна ціль 1. 

Забезпечення 

якісної та 

доступної 

медицини в 

м.Києві

Сектор 2.1. 

Житлово-

комунальне 

господарство

Оперативна ціль 2. 

Підвищення 

ефективності 

споживання 

енергоресурсів

4.2. Розвиток 

інфраструктури та 

матеріально-

технічної бази для 

розвитку фізичної 

культури і спорту, 

активного 

відпочинку та 

оздоровлення 

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва 

Сектор 2.4. 

Охорона здоров’я і 

здоровий спосіб 

життя

Оперативна ціль 4. 

Просування 

здорового способу 

життя серед 

мешканців міста 

3

0

2.4.12. Забезпечення 

якісною та доступною 

медициною в м.Києві 

шляхом розвитку 

закладів охорони 

здоров’я та 

приведення їх у 

відповідність до 

сучасних потреб

3

0

Кошти з бюджету міста 

Києва на об’єкти:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- "Будівництво 

багатопрофільної лікарні на 

території житлового масиву 

Троєщина на перетині 

вулиць Миколи Закревського 

та Милославської у 

Деснянському районі";                                                                                                                                                                                                                                    

- "Реконструкція будівлі 

Київської міської клінічної 

лікарні №6 з розміщенням 

лікарні швидкої медичної 

допомоги "Правобережна" на 

проспекті космонавта 

Комарова, 3 у 

Солом'янському районі 

м.Києва";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- "Реконструкція з 

розширенням будівлі центру 

термічних уражень, 

реконструктивно-

відновлювальної та 

пластичної хірургії Київської 

міської клінічної лікарні № 2 

на вул.Краківській, 13 в 

Дніпровському районі"  у 

2021 році  не передбачені

-3

-4105,94

0

Кількість 

об’єктів 

спортивної 

інфра-

структури, на 

яких ведуться 

роботи з 

реконструкції 

(будівництва)

Загальна площа 

побудованих 

обʼєктів

од.

кв.м

6

4105,94

м.Київ 2021-2023 2017-2023 8,89

-3

0

0,00м.Київ 2021-2023 2018-2026 Кількість 

об’єктів охорони 

здоров᾿я, на 

яких розпочато 

будівельні 

роботи

Місткість 

лікарень 

од.

ліжок

2.4.13. Створення 

сучасних багато-

функціональних 

навчально-

тренувальних, 

спортивних та 

оздоровчих 

комплексів

ДФРР 0,00 0,00 150000,00 0,00 495000,00 0,00

Бюджет                                                                                                

міста Києва

15289,80 0,00 545000,00 0,00 2383024,30 15289,80

ДФРР 0,00 0,00 50000,00 5004,57 160000,00 15278,99
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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

прогнозо-

ване 

значення

Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування  

цілі регіональної 

стратегії

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізається в 

рамках плану 

заходів
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а
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з початку 

реалізації 

проекту

за звітний період
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Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн

Строк реалізації 

проєкту

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді, тис.грн

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

Усього,                                                                

зокрема:

1043322,10 320587,40 570000,00 56434,42 636547,90 293974,00 Кількість 

пускових 

комплексів з 

переробки 

побутових 

відходів

од. 2 0 -2

Державний 

бюджет, всього,       

зокрема: 

0,00 0,00 340000,00 10000,02 10000,00 8044,20 Відновлення 

земель

га   -  -  -

Планування 

схилів

га 15 0 -15

Влаштування 

технологічного 

екрану із 

суглинку

га 21 0 -21

Бюджет                                                                                                      

міста Києва

1042362,20 320458,20 230000,00 46255,70 625 826,10 285081,90 Влаштування 

газового 

дренажу із 

щебню

га 21 0 -21

Інші джерела 959,90 129,20 0,00 178,70 721,80 847,90 Влаштування 

захисного 

екрану із кількох 

шарів

га    -  -  -

Бюджет                                                                                                                         

міста Києва

0,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00

Інші джерела 

(власні кошти)

58 420,88 58 420,88 38 625,00 58 420,88 38 625,00 58 420,88

3

2

0

0

-3

-2

0,25

1.3. Впровадження 

сучасних методів 

переробки твердих 

побутових відходів 

та обмеження їх 

поховання на 

полігонах (мета-

Zerowaste)

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва

Оперативна ціль 1. 

Забезпечення 

екологічної 

безпеки в столиці 

та зниження 

негативного 

впливу на довкілля

7 -1

1.1. Зменшення 

негативного 

впливу 

промисловості

1.3. Впровадження 

сучасних методів 

переробки твердих 

побутових відходів 

та обмеження їх 

поховання на 

полігонах (мета-

Zerowaste)

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва

Сектор 2.5. 

Екополітика та 

охорона довкілля

Оперативна ціль 1. 

Забезпечення 

екологічної 

безпеки в столиці 

та зниження 

негативного 

впливу на довкілля

2.5.14. Впровадження 

сучасних екологічних 

технологій переробки 

побутових відходів та 

знезараження 

шкідливих речовин

м.Київ, 

Обухівський 

та Києво-

Святошин-

ський райони 

Київської 

області

2021-2022 9,90 Роботи виконувалися в 

межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті 

міста Києва на 2021 рік. 

Кошти з бюджету міста 

Києва на виконання робіт по 

об"єктах:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- "Реконструкція  та технічне 

переоснащення полігону 

твердих побутових відходів 

№5 в с. Підгірці 

Обухівського району 

Київської області. 

Рекультивація ділянки №2";                                                                                                                                                                                                                                                                  

- "Будівництво комплексу 

переробки концентрату з 

системою предочистки 

фільтрату на полігоні 

твердих побутових відходів 

№5 в с. Підгірці 

Обухівського району 

Київської області"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

у 2021 році не передбачені

2019-2022

ДФРР 0,00 0,00 340000,00 10000,00 10000,00 8044,20

Усього,                                                                                                            

зокрема:

58 420,88 58 420,88

1.5. Охорона та 

раціональне 

використання 

природного 

середовища

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва

Сектор 2.5. 

Екополітика та 

охорона довкілля

Оперативна ціль 1. 

Забезпечення 

екологічної 

безпеки в столиці 

та зниження 

негативного 

впливу на довкілля

2.5.16. Екологічне 

оздоровлення та 

комфортний простір 

для екологічного 

відпочинку на водних 

об'єктах м.Києва

м.Київ 2021-2023 2021-2023 Кількість 

відремонто-

ваних зон 

відпочинку

Кількість 

водних об’єктів, 

на яких буде 

здійснена 

розчистка

од.

од.

Бюджет                                                                                                  

міста Києва

22692,00 22692,00 106781,00 271,50 306781,00 271,50

Роботи виконувалися в 

межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті 

міста Києва на 2021 рік. 

Інформація щодо 

відремонтованих зон 

відпочинку та розчистки 

водних об"єктів буде надана 

за підсумками сезону

Частка 

роздільно 

зібраних ТПВ за 

двохкон-

тейнерною 

схемою (від 

загального 

обсягу 

утворених ТПВ)

% 82.5.15. Розвиток 

системи роздільного 

збору та вторинної 

переробки побутових 

відходів

м.Київ 2021-2023 2021-2023 142,0641 125,00 58 420,88 41 125,00 58 420,88

Усього,                                                                                              

зокрема:

22692,00 22692,00 106781,00 271,50 306781,00 271,50
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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

прогнозо-

ване 

значення

Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування  

цілі регіональної 

стратегії

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізається в 

рамках плану 

заходів

п
л

а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й

з початку 
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проекту
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Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн

Строк реалізації 

проєкту

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді, тис.грн

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

Усього,                                                                                                                                   

зокрема:

157650,30 25000,00 35000,00 11144,66 197650,00 39522,64 Кількість 

об’єктів

од.   -

Державний 

бюджет, всього,       

зокрема: 

22 650,00 0,00 Ступінь 

готовності 

об’єкта

% 71,8 25,0 -47

Створення 

нових робочих 

місць

од.   -

Кількість нових 

місць у 

притулках міста 

Києва (для 

безпритульних 

тварин)

од. 323 0 -323

Корисна площа 

будівель

кв.м 1457,6 0 -1457,6

Загальний 

будівельний 

об’єм

м куб. 5418,0 0 -5418,0

2.6.18. Створення 

громадського 

простору в історичній 

частині Подільського 

району м.Києва

Подільський 

район міста 

Києва 

2021-2022 2021-2022 Кількість 

облаштованих 

скверів

од. 1 0 -1 0,00 Кошти з бюджету міста 

Києва на реалізацію проєкту 

у 2021 році  не передбачені. 

Підготовлено проєкт 

розпорядження «Про 

затвердження проєкту 

«Реконструкція 

вул.П.Сагайдачного з 

облаштуванням пішохідної 

зони в Подільському районі 

міста Києва», розроблено 

проєктну документацію та 

отримано експертний звіт 

ТОВ «Будпроектекспертиза» 

від 09.04.2020 № 225/18

2.6.19. Створення 

нового Центру 

захисту тварин

м.Київ

1.1. Розвиток 

територій міста

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва

Сектор 2.6. 

Публічний простір

Оперативна ціль 1. 

Впорядкування та 

розвиток 

публічного 

простору

1.1. Розвиток 

територій міста

1.3. Удоско-

налення 

нормативно-

правового 

забезпечення

1.4. Контроль за 

створенням та 

утриманням 

міського простору

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців міста 

Києва

Сектор 2.6. 

Публічний простір

Оперативна ціль 1. 

Впорядкування та 

розвиток 

публічного 

простору

1.1. Розвиток 

територій міста

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців м. 

Києва

Сектор 2.6. 

Публічний простір

Оперативна ціль 1. 

Впорядкування та 

розвиток 

публічного 

простору

2.6.17. Зелене місто – 

киянам

м.Київ 2021-2023 2021-2023

2021-2022 2012-2023

58,42

31,84 Роботи виконувалися в 

межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті 

міста Києва на 2021 рік. 

Розпочато будівництво І 

пускового комплексу

18,0 17,0 -1,0

9,0 9,3 0,3

Площа 

озеленення

Площа твердого 

покриття парків, 

скверів, об’єктів 

зеленого 

господарства

га

га

Усього,                                                                                                               

зокрема:

0,00 0,00 250000,00 0,00 390000,00 0,00

Бюджет                                                                                                                           

міста Києва

0,00 0,00 250 000,00 0,00 390 000,00 0,00

Усього,                                                                                   

зокрема:

216400,00 216400,00 195000,00 113918,50 779250,000 113918,500

Бюджет                                                                   

міста Києва

216400,00 216400,00 195000,00 113918,50 779250,000 113918,50

ДФРР 22 650,00 0,00

Бюджет                                                                                                         

міста Києва

157650,30 25000,00 35000,00 11144,66 175000,00 39522,64
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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

прогнозо-

ване 

значення

Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування  

цілі регіональної 

стратегії

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізається в 

рамках плану 

заходів

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
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л
а

н
о

в
а

н
а

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

Строк реалізації 

проєкту

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді, тис.грн

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

Усього,                                                                                   

зокрема:

1741541,30 166060,40 385744,20 166060,40 2166733,00 1741541,30

Державний 

бюджет, всього,       

зокрема: 

150000,00 0,00 480000,00 0,00

2

770

1

720

-1

-50од.

ДФРР

-450

Кошти з бюджету міста 

Києва на реалізацію проєкту 

у 2021 році  не передбачені 

0,00

2021-2023

43,05 Роботи виконувалися в 

межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті 

міста Києва на 2021 рік

Заклади освіти, 

введені в 

експлуатацію

Кількість 

додатково 

створених місць 

для учнів та 

вихованців

од.

Кількість 

заявників, які 

скористалися 

чат-ботом (від 

загальної 

кількості 

звернень до Call-

центру)

% 20 0 -202021-2023

1.2. Кадрове 

забезпечення   

2.3.Впровадження 

системи 

управління якістю 

адміністративних 

послуг

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва

Сектор 2.7. 

Адміністративні 

послуги

Оперативна ціль 1. 

Створення 

сучасної та 

розгалуженої 

системи центрів 

надання 

адміністративних 

послуг 

європейського 

зразка

Оперативна ціль 2. 

Підвищення якості 

надання 

адміністративних 

послуг

2.7.20. Створення 

корпоративного 

університету 

адміністраторів 

центрів надання 

адміністративних 

послуг м.Києва

м.Київ 2021-2023 2021-2023

1.1. Розвиток 

дошкільних 

навчальних 

закладів та 

закладів загальної 

середньої освіти, у 

тому числі шляхом 

будівництва, 

реконструкції, 

капітального 

ремонту та 

відновлення 

непрацюючих 

закладів  

2.1.Енергозаощад

ження 

комунального та 

бюджетного 

сектора

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва

Сектор 2.8. Освіта

Оперативні ціль 1. 

Підвищення рівня 

забезпеченості 

освітньою 

інфраструктурою 

та її оновлення 

відповідно до 

вимог часу   

Сектор 2.1. 

Житлово-

комунальне 

господарство

Оперативна ціль 2. 

Підвищення 

ефективності 

споживання 

енергоресурсів

2.8.22. Розвиток 

мережі закладів 

освіти, підвищення 

рівня забезпеченості 

освітньою 

інфраструктурою та її 

оновлення у 

відповідності до 

вимог часу

м.Київ 2021-2023 2019-2024

2.1. Надання 

адміністративних 

послуг в 

електронному 

вигляді

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва

Сектор 2.7. 

Адміністративні 

послуги

Оперативна ціль 2. 

Підвищення якості 

надання 

адміністративних 

послуг

2.7.21. Впровадження 

чат-боту на базі 

інформаційної 

системи «Міський 

WEB-портал 

адміністративних 

послуг в місті Києві»

Кількість 

адміністра-

торів, що 

пройшли 

навчання

0,00 Кошти з бюджету міста 

Києва на реалізацію проєкту 

у 2021 році  не передбачені 

%

осіб

85

450

85

0

0Частка 

відвідувачів, 

задоволених 

наданими 

адміністра-

тивними 

послугами

м.Київ

Усього,                                                                                         

зокрема:

0,00 0,00 800,00 0,00 980,00 0,00

Бюджет                                                                

міста Києва

0,00 0,00 800,00 0,00 980,00 0,00

Бюджет                                                                                         

міста Києва

1741541,30

150 000,00 0,00 480000,00 0,00

166060,40 235744,20 166060,40 1686733,00 1741541,30

Усього,                                                                                           

зокрема:

0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00

Бюджет                                                                                                            

міста Києва

0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00
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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

прогнозо-

ване 

значення

Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування  

цілі регіональної 

стратегії

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізається в 

рамках плану 

заходів

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

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

Строк реалізації 

проєкту

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді, тис.грн

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

Кількість 

навчальних 

заходів

од 25 63 38

Кількість 

виготовлених 

відеоінструкцій 

од. 4 4 0

Бюджет                                               

міста Києва

498,60 498,60 915,00 498,60 4050,00 498,00

Інші джерела 0,00 0,00 150,00 0,00 600,00 0,00

103,27Налагодження 

комунікації «влада-

громадськість»

Умова 4. 

Залучення 

громадян до 

процесів 

формування, 

реалізації та 

контролю міської 

політики

2.10.24. Створення 

громадських хабів

м.Київ 2021-2023 2021-2023 Кількість 

створених хабів

од. 1 1 0

2.1. Підвищення 

ефективності 

превентивних 

заходів у сфері 

цивільного захисту

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців міста 

Києва

Сектор міського 

розвитку 2.9. 

Безпека та 

цивільний захист

Оперативна ціль 2. 

Забезпечення 

цивільного захисту 

населення

2.9.23. Посилення 

безпеки та цивільного 

захисту міста Києва

м.Київ 2021-2023 2021-2023 Кількість груп 

товарів для 

поповнення 

матеріального 

резерву міста 

Києва

Кількість виїздів 

на ліквідацію та 

попередження 

надзвичайних 

ситуацій

од.

тис.виїздів

4

2,7

0

2,1

-4

-0,6

71,11 Досягнення індикаторів 

заплановано у ІV кварталі

Налагодження 

комунікації «влада-

громадськість»

Умова 4. 

Залучення 

громадян до 

процесів 

формування, 

реалізації та 

контролю міської 

політики

2.10.26. Київ медіа 

простір

м.Київ та 

передмістя

2021-2023 2021-2023 Тренінгові 

програми

Загальна 

кількість 

робочого часу на 

всіх 

майданчиках 

хабів 

циклів/рік

год/рік

Налагодження 

комунікації «влада - 

громадськість»

Умова 4. 

Залучення 

громадян до 

процесів 

формування, 

реалізації та 

контролю міської 

політики

2.10.25. Школа 

місцевої демократії

м.Київ 2021-2023 2021-2023

Кількість 

виготовленої 

методологічної 

поліграфічної 

продукції 

од.

0,00 Кошти з бюджету міста 

Києва на реалізацію проєкту 

у 2021 році  не передбачені. 

Реалізація проєкту 

здійснювалось в межах 

коштів, виділених на основну 

діяльність телеканалу "Київ"

Бюджет                                                                                     

міста Києва

0,00 0,00 3000,00 0,00 10000,00 0,00

2100020000 1000

46,82 Роботи виконувалися в 

межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті 

міста Києва на 2021 рік

Організація 

онлайн курсу з 

підвищення 

рівня обізна-

ності киян з 

інструментами 

участі

од. 1 01

18

2904

13

1576

-5

-1328

Усього,                                                                                           

зокрема:

6691,72 6691,72 6480,00 6691,72 6691,72 6691,72

Бюджет міста 

Києва

6691,72 6691,72 6480,00 6691,72 6691,72 6691,72

Усього,                                                                                                                 

зокрема:

35629,21 35629,21 50104,00 35629,21 186416,00 35629,21

Бюджет                                                                                                              

міста Києва

35629,21 35629,21 50104,00 35629,21 186416,00 35629,21

Усього, зокрема: 498,60 498,60 1065,00 498,60 4650,00 498,00

Усього,                                                                                     

зокрема:

0,00 0,00 3000,00 0,00 10000,00 0,00
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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

прогнозо-

ване 

значення

Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування  

цілі регіональної 

стратегії

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізається в 

рамках плану 

заходів

п
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а
н

о
в

и
й

ф
а

к
т
и

ч
н

и
й
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проекту
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Сума вибраних коштів у звітному періоді, 

тис.грн

Сума вибраних коштів з початку 

реалізації проєктів, тис.грн

Строк реалізації 

проєкту

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді, тис.грн

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

12 786 905,70 3 119 421,39 24,40

зокрема: 2 241 502,10 125 861,17

1 141 502,10 125 861,17

1 100 000,00 0,00

10 026 589,80 1 929 879,85

518 813,80 1 063 680,38

Всього за Програмою 2

0 0,00 Кошти з бюджету міста 

Києва на реалізацію проєкту 

у 2021 році  не передбачені. 

Розроблено технічні вимоги 

для проведення закупівлі 

"Будівництво ситуацiйного 

центру протидiї загрозам у 

мiстi Києвi на вул. 

Дегтяпівській, 37 у 

Шевченківському районi 

м.Києва"

2021-2023 2021-2023

0 -500 0,00 Кошти з бюджету міста 

Києва на реалізацію проєкту 

у 2021 році  не передбачені.     

Здійснювалися організаційні 

заходи з впровадження IoT-

платформи та міської 

опорної мережі LoRaWAN

Усього,                                                                                      

зокрема:

0,00 0,00 30000,00 0,00

Державний бюджет, у тому числі:

Умова 5. 

Реалізація 

концепції 

KyivSmartCity

Кількість 

центрів

од. 03. Інтеграція та 

координація 

окремих функцій і 

служб міста задля 

оптимізації 

вирішення 

комплексних 

проблем та 

прискорення 

міжвідомчої 

взаємодії

Умова 6. 

Підвищення 

ефективності та 

прозорості роботи 

міських органів 

влади і служб

2.12.28. Створення 

ситуаційного центру 

протидії загрозам у 

м.Києві

м.Київ

1. Створення 

сучасної 

ефективної 

платформи 

управління 

міською 

інфраструктурою 

та даними

2.11.27. Створення та 

супроводження 

платформи Інтернету 

речей (IoT)

м.Київ 2021-2023 2021-2023 Кількість 

датчиків та 

сенсорів

од. 500

0

100000,00 0,00

Бюджет                                                                                                                                       

міста Києва

0,00 0,00 30000,00 0,00 100000,00 0,00

Усього,                                                                                                                

зокрема:

0,00 0,00 150000,00 0,00 270000,00 0,00

Бюджет                                                                                                                                                 

міста Києва

0,00 0,00 150000,00 0,00 270000,00 0,00

ДФРР

інші

Бюджет міста Києва

Інші джерела 
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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

прогнозо-

ване 

значення

Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів

Номер і 

найменування  

цілі регіональної 

стратегії

Назва програми 

регіонального 

розвитку, що 

реалізається в 

рамках плану 

заходів

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

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

Строк реалізації 

проєкту

Терито-

ріальна 

спрямо-

ваність 

проєктів 

Джерела 

фінансування у 

звітному 

періоді

Назва проєктів 

регіонального 

розвитку, що  

включені до 

програми 

регіонального 

розвитку

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у звітному 

періоді, тис.грн

фактичне 

значення

відхилення 

(+/-)

од.

673 394,80 93 510,73 13,89

зокрема:

673 394,80 93 510,73

13 579 952,20 3 249 092,28
23,93

зокрема: 2 241 502,10 125 861,17

1 141 502,10 125 861,17

1100000,00 0,00

10819556,30 2059550,74

518893,80 1063680,38

Бюджет міста Києва

Інші джерела 

Роботи виконувалися в 

межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті 

міста Києва на 2021 рік

Кількість 

оновлених 

закладів 

культури

од. 9 5 -4 13,17

Бюджет міста Києва

РАЗОМ за Планом заходів

Всього за Програмою 3

Державний бюджет, у тому числі:

ДФРР

інші

33,54 Роботи виконувалися в 

межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті 

міста Києва на 2021 рік

1.3.Популяризація 

культурної 

спадщини

Стратегічна ціль 3. 

Збереження 

історичної 

самобутності та 

розвиток культури 

у м.Києві

Стратегічна ціль 1. 

Збереження та 

розвиток об’єктів 

культурної 

спадщини міста 

Києва

3.1.2. Популяризація 

культурної спадщини 

міста Києва

м.Київ 2021-2023 2020-2023 Кількість 

проведених 

воркшопів

од. 10 0 -10 0,00 Кошти з бюджету міста 

Києва на реалізацію проєкту 

у  2021 році  не передбачено

1.1. Реставрація та 

розвиток об’єктів 

культурної 

спадщини

Стратегічна ціль 3. 

Збереження 

історичної 

самобутності та 

розвиток культури 

у м.Києві

Оперативна ціль 1. 

Збереження та 

розвиток об’єктів 

культурної 

спадщини міста 

Києва

3.1.1. Збереження 

об’єктів культурної 

спадщини міста Києва

м.Київ 2021-2023 Кількість 

об`єктів, на яких 

будуть 

проведені 

ремонтно-

реставраційні 

роботи

4 1 -3Усього,                                                                                            

зокрема:

1.1. Створення 

нових об’єктів 

культури 

1.2. Оновлення 

наявних об’єктів 

культури у 

відповідності до 

вимог часу 

Стратегічна ціль 2. 

Підвищення 

комфорту життя 

мешканців 

м.Києва 

Сектор 2.6. 

Публічний простір

Оперативна ціль 1. 

Впорядкування та 

розвиток 

публічного 

простору

Завдання 1.1. 

Розвиток території 

міста

Сектор 3.2. 

Культура 

Оперативна ціль 1. 

Забезпечення 

галузі культури та 

креативних 

індустрій 

сучасною 

інфраструктурою

3.2.3. Забезпечення 

галузі «Культура» та 

креативних індустрій 

сучасною 

інфраструктурою

м.Київ та 

пердмістя

2021-2023 2020-2023

2020-2023 33644,39 2777,03 23847,00 7999,40 118527,10 7999,40

Бюджет                                                                                   

міста Києва

33644,39 2777,03 23847,00 7999,40 118527,10 7999,40

Усього,                                                                 

зокрема:

191819,12 191819,12 649447,80 85511,33 1830060,50 85511,33

Бюджет                                                                                           

міста Києва

191819,12 191819,12 649447,80 85511,33 1830060,50 85511,33

Усього,                                                                                                 

зокрема:

0,00 0,00 100,00 0,00 300,00 0,00

Бюджет                                                                                

міста Києва

0,00 0,00 100,00 0,00 300,00 0,00


