Звіт
Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) про діяльність
у 2020 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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Статегічні цілі та завдання Департаменту:
- удосконалення процесу довгострокового та середньострокового
планування та прогнозування соціально-економічного розвитку міста Києва;
- забезпечення економічного розвитку міста Києва за рахунок
ефективної інвестиційної діяльності;
- підвищення економічної ефективності діяльності підприємства,
установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста
Києва;
- підвищення ефективності та вдосконалення механізму залучення,
розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у
створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста Києва;
- забезпечення реалізації державної цінової політики на території міста
Києва;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
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Загальна штатна чисельність Департаменту складає 124 особи.
Керівництво Департаменту:
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, 3 самостійні відділи, 1 сектор у
складі відділу, 1 самостійний сектор та 3 самостійні посади головних
спеціалістів.
Управління правового забезпечення
Начальник управління
Відділ нормативно-правової роботи
Відділ організації позовної роботи та судового представництва
Управління пайової участі у розвитку інфраструктури міста
Начальник управління
Відділ адміністрування пайової участі
Відділ моніторингу виконання договорів пайової участі
Управління з питань капітальних вкладень та розвитку інфраструктури
Начальник управління
Зведений відділ з питань капітальних вкладень
Відділ з питань розвитку соціальної інфраструктури
Відділ з питань розвитку житлово-комунального господарства
Управління координації регіональної економічної політики та
стратегічного розвитку
Начальник управління
Відділ з питань регіональної економічної політики
Відділ з питань стратегічного розвитку та міських цільових програм
Управління ефективності діяльності комунальних підприємств та
розвитку комунальних активів
Начальник управління
Відділ з питань розвитку комунального сектору економіки
Відділ з питань ефективності діяльності комунальних підприємств
Управління з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної політики
Відділ залучення інвестицій
Відділ зовнішньоекономічної діяльності
Відділ супроводження інвестиційних проектів
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Управління цінової політики
Заступник начальника управління
Відділ ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг
Відділ тарифів на комунальні послуги
Відділ ціноутворення на соціально значущі товари та послуги
Самостійні відділи
Відділ по роботі з персоналом
Відділ бухгалтерського обліку та звітності, сектор закупівель (у складі відділу)
Відділ з питань контрольно-аналітичної та організаційної роботи
Сектор централізації публічних закупівель
Головний спеціаліст-уповноважена особа з питань та запобігання і виявлення
корупції
Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту
Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи
Управління персоналом.
Склад Департаменту, рух кадрів та підбір персоналу
Рух персоналу
Штатна
Фактична
Підрозділ
чисельність чисельність Прийняті Звільнені
Керівництво
Управління
правового
забезпечення
Управління
з
питань
капітальних вкладень та
розвитку інфраструктури
Управління
з
питань
інвестиційної
та
зовнішньоекономічної
політики
Управління цінової
політики
Управління ефективності
діяльності
комунальних
підприємств та розвитку
комунальних активів
Управління
координації
регіональної економічної
політики та стратегічного
розвитку
Управління пайової участі у
розвитку інфраструктури
міста
Відділ по роботі з
персоналом
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Підрозділ
Відділ бухгалтерського
обліку та звітності, сектор
закупівель
Відділ з питань
контрольно-аналітичної та
організаційної роботи
Сектор централізації
публічних закупівель

Рух персоналу
Штатна
Фактична
чисельність чисельність Прийняті Звільнені
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Головний спеціаліст з
питань мобілізаційної
роботи
В т.ч. службовці
Всього

Протягом 2020 року звільнилось 8 працівників. Плинність кадрів протягом
звітного періоду складає 6,4 % від штатної чисельності, з причин звільнення
основною є звільнення за угодою сторін.
Аналіз змінюваності чисельності персоналу у Департаменті
2018
2019
2020
Плинність кадрів,
22
12
6,4
%
Звільнено,
24
15
8
осіб
На кінець звітного періоду у Департаменті налічується 12 вакантних посад
(9,7 % від штатної чисельності).
У зв’язку із проведенням профілактичних та протиепідемічних заходів у
місті Києві проведення оголошених конкурсів на заміщення вакантних посад
державної служби у Департаменті було скасовано наказом Департаменту
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 24.04.2020 №32.
У вересні 2020 року було оголошено добір на вакантну посаду з укладанням
контракту про проходження державної служби на період дії карантину, за його
результатами призначено 1 особу.
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Якісний склад працівників Департаменту
За розподілом посад:
- керівництво (директор, перший заступник та заступники) – 4 штатних
одиниці (3%);
- керівники управлінь, відділів, секторів 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 – 92 працівників (82%);
- чоловіки – 21 працівників (18%).
Вікова структура працівників Департаменту:
- до 35 років – 31 працівник (28%);
- до 45 років – 51 працівник (46%);
- до 55 років – 15 працівників (13%);
- понад 55 років – 15 працівників (13%).
Освітня структура працівників Департаменту:
- вища економічна – 78 працівників (70%);
- вища технічна – 11 працівників (9%);
- вища юридична – 20 працівників (19%);
- інша вища – 4 працівники (3%) (у т.ч. неповна вища – 2 працівники).
Забезпечення розвитку персоналу, заохочення працівників до службової
кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності
У 2020 році підвищення кваліфікації пройшли 65 працівників
Департаменту.
Серед них: в Київському центрі підвищення кваліфікації – 25 працівників,
за іншими загальними та спеціальними програмами професійного навчання
(курси, семінари, тренінги, дистанційно) – 40 працівників.
Загальні питання управління персоналом
Розроблені завдання, ключові показники результативності, ефективності та
якості службової діяльності державних службовців, які займають посади
державної служби категорії «Б» та «В» на 2021 рік, складено індивідуальні
програми підвищення рівня професійної компетентності.
Протягом 2020 року розроблені завдання, ключові показники
результативності, ефективності та якості службової діяльності державних
службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В», внесено
зміни (за необхідності).
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З 02 жовтня розпочато оцінювання результатів службової діяльності
98 державних службовців Департаменту, які займають посади державної служби
категорій «Б» і «В».
З нагоди відзначення 90-річного ювілею з дня заснування Міської Планової
Комісії – структури, яка є прототипом сучасного Департаменту економіки та
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та з нагоди Дня державної служби, за значні здобутки у
професійній діяльності, здійснено нагородження 70 працівників Почесною
грамотою Департаменту.
У звітному періоді забезпечено здійснення обліку військовозобов’язаних,
призовників та бронювання військовозобов’язаних працівників Департаменту,
забезпечено контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних та
призовників.

Документообіг
Загальний документообіг по Департаменту за 2020 рік становив 29 903
документ, в тому числі:
- вхідні – 21 135;
- вихідні – 7 837;
- внутрішні – 931.
Впродовж 2020 року розглянуто 1067 звернень громадян, з них 197
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 687
громадянин та 580 звернень були отримані поштою.
Протягом 2020 року директором Департаменту економіки та інвестицій
було прийнято особисто 3 громадян. Всім заявникам надані в межах компетенції
роз’яснення.
Структура вхідної кореспонденції
Кількість,
Вид документа
шт.
Службова кореспонденція (доручення Кабінету
15997
Міністрів України, Верховної Ради України,
Адміністрації Президента України, профільних
міністерств, голови та заступників Київської міської
державної адміністрації, тощо)
Листи (в т.ч. запити) від правоохоронних органів
153
Листи від органів юстиції та судів
650
Звернення, які надійшли з Саll-центру
302
Депутатські запити та звернення
460
Проекти розпоряджень
705

%
75,69

0,72
3,07
1,42
2,18
3,36
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Кількість,
шт.
Запити від засобів масової інформації
36
Звернення громадян
1067
Запити на отримання публічної інформації
227
Розпорядження
Київської
міської
державної
678
адміністрації
Розпорядження Київського міського голови
130
Рішення Київської міської ради
730
Всього
21135
Вид документа

%
0,17
5,04
1,07
3,21
0,62
3,45
100

Структура вихідних документів
Кількість,
шт.
Правоохоронні та військові установи
115
Центральні органи виконавчої влади
171
Районні в м. Києві державні адміністрації
247
Структурні підрозділи Київської міської державної
1613
адміністрації
Київський міський голова
22
Органи юстиції та суди
253
Органи державної фіскальної служби України
7
Адвокати та адвокатські об'єднання
36
Депутати Верховної ради України та Київської міської
164
ради
Відповіді на звернення громадян
1067
Інші (Товариства, громадські об'єднання, на звернення
4142
СALL-центру, ЗМІ)
Всього
7837
Категорія кореспондента

Структура внутрішніх документів
Кількість,
Вид документа
шт.
Листи
358
Подання
1
Окремі доручення
19
Довіреність
1
Службові записки
541
Звіти
3
Доповідна записка
6
Звіт про відрядження
1
Пояснювальна записка
1
Всього
931

%
1,47
2,18
3,15
20,58
0,28
3,23
0,09
0,46
2,09
13,62
52,85
100

%
38,45
0,11
2,04
0,11
58,11
0,32
0,64
0,11
0,11
100
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Використання коштів за 2020 рік
Бюджетна програма «Керівництво та управління у сфері економіки та
інвестицій»
Асигнування на
рік, тис. грн.

Питома вага %

Фактичне
використання за
рік, тис. грн

Виконання %

41 108,9

63,2

41 059,8

99,9

23 067,3

35,5

9 058,5

39,3

846,0

1,3

814,3

96,3

0,0

-

0,0

-

65 022,2

100

50 932,6

78,3

Заробітна плата та
нарахування на неї
Адміністративні
витрати
Придбання основних
засобів
Придбання
нематеріальних активів
Всього

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

Організація та проведення
заходів з питань
економічного потенціалу та
інвестиційних можливостей
міста Києва, підготовка
презентаційних матеріалів
Розробка незалежного
комплексного річного звіту
за попередній звітний рік
Розроблення прогнозних та
програмних документів,
пов’язаних з соціальноекономічним розвитком
міста, супровід окремих
проектів на постійній основі,
в тому числі розробка
незалежного комплексного
річного звіту за попередній
звітний рік в 2020 році
Придбання основних засобів
для КНДУ «НДІРОМ»

Всього
РАЗОМ по бюджетним
програмах

Асигнування на
рік, тис. грн.

Питома вага
%

Фактичне
використання за
рік, тис. грн

Виконання %

7 000,0

17,8

3 486,0

49,8

1 500,0

3,8

1 313,7

87,6

30 713,2

78,1

28 581,8

93,1

100,0

0,3

99,4

99,4

39 313,2

100

33 480,9

85,2

84 413,5

80,9

104 335,4

Невиконання в повному обсязі бюджетних програм (невикористання
коштів) пов’язані з тим, що деякі закупівлі, що буди передбачені не відбулися,
економією коштів після проведення закупівель товарів та послуг, відміна
міжнародних заходів, в яких планувалось взяти участь, у зв’язку із введенням
карантинних обмежень внаслідок надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширення
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
короновірусом SARS-CoV-2.
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Проведення публічних закупівель
У 2020 році Департаментом проведено 23 закупівлі через систему
електронних закупівель.
При цьому, тендерних процедур закупівель - 12 на очікувану вартість 10,61
млн. грн, фактично укладено договорів на суму 9,94 млн. грн.
Також, через систему електронних закупівель проведено 11 допорогових та
спрощених закупівель на очікувану вартість 1,06 млн. грн, за результатами яких
укладено договорів на суму 627,04 тис. грн.
Загальна економія бюджетних коштів за результатом проведення закупівель
склала 1,07 млн. грн. (9,2 %).

Координація регіональної економічної політики та стратегічний
розвиток
Реалізація завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року
- проведено моніторинг, підготовлено та затверджено Київським міським
головою Кличком В. В. звіти про виконання завдань Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року та з оцінки її результативності за
2019 рік та за І півріччя 2020 року.
Розробка Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки
- підготовлено та надано пропозиції до:
 проєкту Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2027 року (Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки
затверджена постановою КМУ від 5 серпня 2020 року № 695);
 проєкту Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної
стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки.
Реалізація Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року
- проведено засідання Президії робочої групи та 16 засідань експертних
груп робочої групи з відбору проєктів розвитку для формування проєкту Плану
заходів на 2021−2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року (опрацьовано 80 технічних завдань на проєкти розвитку, відібрано
42 технічні завдання);
- розроблено та затверджено План заходів на 2021-2023 роки з реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (рішення Київської міської ради від
28 липня 2020 № 73/9152);
- проведено моніторинг виконання Плану заходів на 2019-2020 роки з
реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, підготовлено та
затверджено звіт за 2019 рік про результати моніторингу та з оцінки
результативності реалізації Стратегії до 2025 року (рішення Київської міської
ради від 28 липня 2020 № 74/9153);
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- забезпечено щоквартальне звітування про результати реалізації проєктів
регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2019-2020 роки з
реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, за 2020 рік;
- опрацьовано та надано зауваження до проєкту постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами
Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 931 та № 932».
Розробка проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року
- утворено робочу групу з розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва
до 2035 року (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 16 січня 2020 № 43);
- проведено 2 онлайн-засідання робочої групи;
- здійснено стратегічний аналіз розвитку міста Києва з визначенням
основних тенденцій і проблем соціально-економічного розвитку міста Києва та
його приміської зони;
- проведено аналіз сильних і слабких сторін міста Києва, можливостей і
загроз (SWOT-аналіз) з урахуванням смарт-спеціалізації м. Києва та
функціонування асоціації «Київська агломерація», надано характеристику
порівняльних переваг, викликів і ризиків перспективного розвитку міста Києва
(SWOT-матрицю);
- розроблено сценарії розвитку міста Києва;
- сформовано стратегічне бачення (візію) на період, що перевищує термін
дії Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року;
- визначено стратегічні цілі розвитку міста Києва, зокрема на засадах
смарт-спеціалізації, відповідно до стратегічного бачення (візії) розвитку міста.
Формування та контроль за виконанням Програми економічного і
соціального розвитку міста Києва
- підготовлено проєкт Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2021-2023 роки та звіт про його стратегічну екологічну оцінку,
вперше проведено їх громадське обговорення відповідно до нормативних актів
України, а також забезпечено супровід та затвердження Програми економічного
і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки на сесії Київської міської ради
(рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23);
- підготовлено та подано на розгляд Київської міської ради узагальнений
річний звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2018-2020 роки за підсумками 2019 року та 3 щоквартальні звіти, які
розглянуті та взяті до відома постійною комісією Київради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку;
- проведено моніторинг виконання Плану перспективного розвитку міста
Києва на 2019-2021 роки за результатами 2019 року, який направлено
Київському міському голові В. Кличку (розпорядженням КМДА від 18.03.2019
№ 454);
- забезпечено координацію роботи з модифікації та наповнення ІС Програм
розвитку міста в частині модуля «ПЕСР».
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Координація роботи з розробки міських цільових програм (МЦП) та
моніторинг їх виконання
- проведено 45 експертиз (з урахуванням повторного розгляду) 3 проєктів
МЦП та 18 проєктів про внесення змін до МЦП, підготовлено висновки щодо
доцільності розробки 11 МЦП та недоцільності 5 МЦП;
- опрацьовано 14 проєктів рішень Київської міської ради про затвердження
та внесення змін до МЦП та 31 проєкт розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про схвалення
МЦП (з урахуванням повторного розгляду);
- підготовлено узагальнені звіти про виконання МЦП у 2019 році.
Аналіз стану і тенденцій економічного та соціального розвитку м. Києва,
прогнозування
Забезпечено підготовку:
- щоквартальної оцінки ефективності діяльності Київського міського
голови Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 35 «Про реалізацію
експериментального проєкту щодо проведення щокварталу моніторингу та
оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій»;
- 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» (за 2019 рік та щоквартальну);
- щоквартальної інформації щодо виконання Державної програми
стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених
обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на
2020-2022 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534);
- інформаційних матеріалів щодо заходів, які вживає місто м. Київ з метою
пом’якшення економічних наслідків у зв’язку з карантинними заходами,
спричиненими коронавірусної хвороби (COVID-19), для направлення депутатам
Київської міської ради, Мінрегіону України, структурним підрозділам КМДА
тощо;
- щомісячного моніторингу соціально-економічного розвитку м. Києва за
статистичними показниками (розміщується на Єдиному вебпорталі
територіальної громади міста Києва), який направлявся структурним підрозділам
КМДА для використання в роботі;
- прогнозу (сценарних орієнтирів) економічного і соціального розвитку
міста Києва на п’ять років:
 для розробки проєкту Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2021-2023 роки та підготовки звіту про його стратегічну екологічну
оцінку;
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 для формування прогнозу бюджету міста Києва на середньострокову
перспективу та проєкту бюджету м. Києва на 2021 рік разом з аналітичними
матеріалами до них;
 для формування проєкту Програми зайнятості населення м. Києва на
2021-2023 роки;
 для проведення щорічних моніторингових досліджень кредитного
рейтингу м. Києва (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:
 Апарату Верховній Раді України;
 Офісу Президента України;
 Кабінету Міністрів України;
 Мінрегіону України;
 на робочі зустрічі, наради керівництва КМДА.
- щомісячної рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві
державних адміністрацій за окремими показниками разом з аналітичними
матеріалами до них, які направлено Київському міському голові В. Кличку, та
проведено роботу та забезпечено актуалізацію показників рейтингової оцінки
діяльності райдержадміністрацій (березень та серпень 2020 року).
Підготовка звітних матеріалів
Підготовлено:
- щорічні звіти Офісу Президента України та Кабінету Міністрів України
«Звіт про результати діяльності виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) за 2019 рік»;
- щомісячні доповіді Президенту України про стан справ у м. Києві (з
червня 2020 року доручення знято з контролю);
- щорічні паспорти м. Києва Верховній Раді України та Кабінету Міністрів
України станом на 01.01.2020;
- підготовлено річний звіт про діяльність виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ,
організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва за
2019 рік з метою публічного звітування київської влади перед суспільством та
іншими зацікавленими сторонами про результати досягнення соціальноекономічного прогресу та фінансових показників діяльності міста Києва.
Підготовка пропозицій до нормативно-правових актів:
- проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
Порядку реалізації експериментального проекту щодо проведення щокварталу
моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій»;
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- проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
засади державної регіональної політики (щодо комплексного удосконалення
системи формування та реалізації державної регіональної політики)».

Моніторинг ефективності діяльності комунальних підприємств та
розвитку комунальних активів за 2020 рік
З метою покращення діяльності підприємств, установ, організацій, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва,
започатковано та проводиться щоквартальний збір та аналіз динаміки зміни
рівня заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях, що належать
до комунальної власності територіальної громади міста Києва.
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.10.2019 № 6/7579 «Про
реорганізацію закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва» в результаті перетворення закладів охорони
здоров’я вторинного та третинного рівня перелік підприємств, які планують
діяльність відповідно до середньострокових стратегічних планів розвитку
збільшився на 67 реорганізованих некомерційних комунальних підприємств,
підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
У 2020 році опрацьовано 65 поданих на погодження проєктів
середньострокових стратегічних планів розвитку некомерційних комунальних
підприємств сфери охорони здоров’я на 2021 – 2023 роки, з них: погоджено 57
проєктів, 7 проєктів повернуто на доопрацювання.
Всього у 2020 році опрацьовано 149 поданих на погодження відповідно 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 Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна
комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше
як 30 %, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2018 № 2101 проєктів
середньострокових стратегічних планів розвитку комунальних підприємств на
три роки, що належать до комунальної власності територіальної громади міста
Києва, з них: погоджено 79 проєктів, 12 проєктів повернуто на доопрацювання.
У 2020 році опрацьовано поданих на погодження відповідно до Методичних
рекомендацій щодо визначення ключових показників ефективності діяльності та
завдань підприємств, 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,
затверджених
розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 03.12.2018 № 2178 проєктів ключових показників ефективності
діяльності та завдань підприємств на 2020 рік – 125, на 2021 рік – 111, з них:
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- погоджено проєктів: на 2020 рік – 124, на 2021 рік – 76;
- повернуто на доопрацювання проєктів: на 2020 рік – 1, на 2021 рік – 35.
У 2020 році відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 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
поданих на погодження проєктів фінансових планів: на 2020 рік – 348 (в т.ч зі
змінами), на 2021 рік – 236, з них:
- погоджено проєктів: на 2020 рік – 287 (в т.ч зі змінами), на 2021 рік – 198;
- повернуто на доопрацювання проєктів: на 2020 рік – 61, на 2021 рік – 38.
У 2020 році опрацьовано 55 поданих на погодження відповідно до Порядку
укладання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва,
затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 15.07.2013 №
118 (в редакції розпорядження Київського міського голови від 13.06.2018 № 383)
проєктів контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, або
додаткових угод до них, з них: погоджено 55 проєктів.
У 2020 році, ґрунтуючись на здобутому досвіді опрацювання документів
управлінням напрацьовано та запроваджено:
- типовий формат основних змістовних частин середньострокових
стратегічних планів розвитку підприємств;
- уніфікований формат ключових показників ефективності та завдань
підприємств;
- уніфіковані диференційовані показники ефективності, виконання яких є
умовою щоквартального преміювання керівників підприємств згідно з умовами
контрактів.

Капітальні вкладення та розвиток інфраструктури
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.
Показники Програми в частині 2020 року
доведені до головних
розпорядників бюджетних коштів розпорядженнями виконавчого органу
Київської міської ради (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».
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Інформація щодо запланованих обсягів капітальних видатків та їх фактичного
освоєння
млн грн

2020 рік
Найменування
План*

факт

% освоєння з
урахуванням авансових
платежів

ТРАНСПОРТ

4 962,7

4 716,0

95,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

5 464,5

4 331,1

79,3

ОСВIТА

2 148,9

1 925,0

89,6

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

931,6

882,2

94,7

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

137,6

105,8

76,9

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

618,9

582,7

94,2

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ

167,7

104,0

62,0

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

50,5

47,6

94,2

ІНШІ

69,0

30,4

44,0

14 551,3

12 724,7

87,4

ВСЬОГО

______________________
* із змінами, внесеними рішеннями Київської міської ради та розпорядженнями виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Внесення змін в Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на
2018–2020 роки, а саме:
- підготовлено 3 проєкти рішення Київради щодо внесення змін до
Програми в частині капітальних видатків;
- забезпечено підготовку та видання 31 розпорядження Київської міської
державної адміністрації, якими доведено показники Програми, а також здійснено
перерозподіл коштів.
Контроль за станом освоєння капітальних видатків на об’єктах,
передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва
на 2018–2020 роки:
- аналіз звітів головних розпорядників бюджетних коштів щодо освоєння
капітальних видатків;
- моніторинг 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.
Формування проєкту Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2021–2023 роки:
- підготовлено перелік інвестиційних проєктів, реалізація яких планується
за рахунок бюджетних коштів у 2021-2023 роках, який враховано в прогнозі
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бюджету міста Києва на 2021-2023 роки, схваленому розпорядженням КМДА від
16.11.2020 № 1810.
З метою забезпечення ефективного використання коштів бюджету міста
Києва:
- підготовлено та видано розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.10.2020 № 1581
«Про деякі питання формування проєкту Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2021–2023 роки в частині 2021 року та бюджетних запитів
на 2021 рік», згідно з яким визначались критерії відбору інвестиційних проєктів
для включення до Програми на 2021 рік для забезпечення їх фінансування за
рахунок бюджетних коштів;
- відповідно до наказу ДЕІ від 15.09.2020 № 56 утворено Перелік (реєстр)
об'єктів, за якими подаються інвестиційні пропозиції щодо реалізації за рахунок
коштів бюджету м. Києва;
- підготовлено проєкт рішення Київської міської ради про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки в частині
капітальних видатків.
Реалізація проєктів і програм регіонального розвитку за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку:
- реалізовувались 5 проєктів за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку;
- проведено попередній конкурсний відбір проєктів регіонального
розвитку на 2021 рік та затверджено рейтинговий список з 12 проєктів.
Інформація щодо запланованих обсягів коштів державного фонду
регіонального розвитку та їх фактичного використання
млн грн

2020 рік
кількість об'єктів, шт

план

факт

%
використання

5

274,9

221,9

80,7

Підготовка проєктів розпоряджень Київської міської державної
адміністрації щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету міста
Києва:
- підготовлено та видано 7 розпоряджень Київської міської державної
адміністрації щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Києва
для здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією та запобіганням виникненню
надзвичайних ситуацій, відповідно до яких передбачено виділення коштів у сумі
334,7 млн грн.
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Інформація щодо використання коштів з резервного фонду Бюджету міста
Києва у 2020 році
Головний
№ розпорядник
п/п бюджетних
коштів

Оболонська
районна в
м. Києві
1 державна
адміністрація
Департамент
охорони
здоров’я

Дата та №
розпорядження
Всього оформлених
розпоряджень
Розпорядження ВО
КМР (КМДА) від
16.03.2020 № 434
Про виділення
коштів з резервного
фонду бюджету міста
Києва
Розпорядження ВО
КМР (КМДА) від
30.03.2020
№ 520 Про виділення
коштів з резервного
фонду бюджету міста
Києва

Напрям виділення коштів з
резервного фонду

Відновлення теплопостачання
приміщення школи І-ІІ ступенів
№ 18 Оболонського району
м.Києва на вул. Академіка
Оппокова, 1 у Оболонському
районі міста Києва

Забезпечення проведення
профілактичних і
протиепідемічних заходів із
попередження завезення і
розповсюдження нової
коронавірусної інфекції (COVID2
19), зокрема закупівлі лікарських
засобів, медичних виробів та
медичного обладнання для
закладів охорони здоров’я, що
визначені базовими для
госпіталізації хворих з підозрою
на COVID-19
Голосіївська
Розпорядження ВО Реконструкція системи
районна в
КМР (КМДА) від
теплопостачання з тимчасовим
м. Києві
встановленням блочно-модульної
12.08.2020 № 1189
державна
«Про виділення
котельної установки на газу за
адміністрація коштів з резервного адресою: проспект Науки, 96 з
3
фонду міста Києва» перепідключенням до неї
споживачів житлового будинку №
98 та гуртожитків № 96 та № 102
на проспекті Науки у
Голосіївському районі
Департамент
Розпорядження ВО Ліквідація наслідків надзвичайної
будівництва та КМР (КМДА)
ситуації техногенного характеру у
житлового
житловому будинку № 1/5 на вул.
від 18.08.2020 №
4 забезпечення 1232 «Про виділення Соломії Крушельницької у
коштів з резервного Дарницькому районі
фонду міста Києва»
Голосіївська
Розпорядження ВО Капітальний ремонт з
районна в
КМР (КМДА) від
підсиленням несучих конструкцій
м. Києві
житлового будинку № 9 на вулиці
17.09.2020 № 1448
5
державна
«Про виділення
Генерала Родимцева у
адміністрація коштів з резервного Голосіївському районі міста
фонду міста Києва» Києва

Сума коштів
Фактично
з резервного
профінансофонду,
вано, тис грн
тис грн
334 673,052

324 973,045

1 045,340

1 045,340

263 043,723

263 043,723

7 218,000

7 181,443

15 700,000

6 107,547

16 585,260

16 514,263
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Головний
№ розпорядник
Дата та №
п/п бюджетних
розпорядження
коштів
Департамент
Розпорядження ВО
охорони
КМР (КМДА) від
здоров’я
08.10.2020 № 1591
«Про виділення
6
коштів з резервного
фонду міста Києва»
Печерська
районна в
м. Києві
7
державна
адміністрація

Розпорядження ВО
КМР (КМДА) від
19.11.2020 № 1832
«Про виділення
коштів з резервного
фонду міста Києва»

Напрям виділення коштів з
резервного фонду
Здійснення заходів з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації
природного характеру, а саме
закупівлю закладами охорони
здоров’я комунальної власності
територіальної громади міста
Києва засобів індивідуального
захисту
Фінансування проведення
аварійно-відновлювальних робіт у
житловому будинку № 81 на
вулиці Великій Васильківський у
Печерському районі міста Києва

Сума коштів
Фактично
з резервного
профінансофонду,
вано, тис грн
тис грн

29 997,862

29 997,862

1 082,867

1 082,867

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 – КП «КІА», 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 9 інвестиційних договорів на загальну суму інвестицій понад
87,15 млн грн щодо реалізації проєктів у соціальній (облаштування вуличних лав
з рекламними носіями), транспортній (облаштування зупинок громадського
транспорту), рекреаційній (облаштування зон активних розваг та відпочинку) та
спортивній (облаштування спортивних майданчиків в парках міста Києва)
сферах.
Супровід інвестиційних договорів
- в рамках забезпечення супроводу та моніторингу виконання інвестиційних
договорів підписано 105 додаткових угод (в тому числі договір про заміну
сторони в інвестиційному договорі);
- залучено кошти до спеціального фонду бюджету міста Києва відповідно
до умов укладених інвестиційних договорів у сумі понад 3 млн грн.
Спрощення
процедур
інвестування
в
різні
сфери
життєдіяльності/економіки міста
Проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про
проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві прийнятий за основу у І
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читанні рішенням Київської міської ради від 22.02.2018 № 336/4400, у ІІ читанні
на пленарному засіданні Київської міської ради не набрав необхідної кількості
голосів.
Протягом 2020 року в рамках повторного погодження проєкту рішення
депутат Київської міської ради А. Дрепін листом від 11.03.2020 № 08/279/08/1621106 звернувся до Київської міської ради щодо винесення зазначеного
документу, погодженого Департаментом економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на
розгляд.
Проєкт рішення розглянуто Постійною комісією Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики (Підготовлено
експертний висновок, протокол № 4/96 від 29.04.2020).
Проєкт рішення знаходиться на опрацюванні постійної комісії Київської
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (лист
Департаменту економіки та інвестицій від 15.09.2020 № 050/07-5651
про підтримку пропозицій депутата Київської міської ради Гончарова В.В.
від 02.09.2020 № 08/279/8/022-2634 до проєкту рішення та відсутність
зауважень).
Застосування механізму державно-приватного партнерства до реалізації
інвестиційних проєктів м. Києва
Забезпечено організаційні заходи для підготовки конкурсу із визначення
приватного партнера для реалізації проєкту «Впровадження системи фіксації
порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному
режимі у місті Києві», для його реалізації із застосуванням механізму державноприватного партнерства, зокрема:
- забезпечено підготовку та прийняття рішення Київської міської ради
від 06.02.2020 № 2/8172 «Про здійснення державно-приватного партнерства для
реалізації проєкту «Впровадження системи фіксації порушень у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві»;
- забезпечено підготовку та випуск розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 17.08.2020 № 1226, яким утворено комісію з питань
проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення
державно-приватного партнерства для реалізації вищезазначеного проєкту (далі
– Комісія) та затверджено положення про неї;
- забезпечено підготовку та випуск розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 14.12.2020 № 1964 «Про деякі питання проведення
конкурсу з визначення приватного партнера для реалізації проєкту
«Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві».
На сьогодні здійснюються підготовчі дії для початку роботи комісії, зокрема
оновлюється її склад у зв’язку з формуванням нового складу Київської міської
ради ІХ скликання; розробляється тендерна документація щодо залучення
радника для розроблення спільно з Комісією конкурсної документації до проєкту
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«Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві».
Просування міста Києва на міжнародній арені у сфері інвестицій
Організовано Інвестиційний форум міста Києва «Go local. Think global» в
Київському міжнародному конференц-центрі «Парковий», присвячений темі
соціально-економічного, інвестиційного, культурного та екологічного розвитку
Київщини під час коронакризи.
Форум об’єднав:
- більше тисячі провідних експертів з урбаністики, сталого розвитку,
міжнародних відносин, економіки та інвестицій, лідерів зі стратегічних галузей,
таких як міська інфраструктура, фармацевтика та харчова промисловість, митців
та ідеологів культурного розвитку Київщини;
- 41 спікера з Німеччини, Польщі, Італії, Швейцарії, Франції, США,
Великої Британії, Угорщини, Данії, Словаччини та України;
- представників 50 провідних медіа;
- більше 3000 учасників он-лайн версії форуму на медіасервісі MEGOGO.
В рамках Форуму відбулись 5 панельних дискусій, під час яких
розглядались питання розвитку локального бізнесу та його впливу на
територіальні
громади,
екологічна
безпека
Київської
агломерації,
обговорювались перспективи розбудови інфраструктури та об’єднання громад
Великого Києва, створення потужного мегаполісу з комфортними умовами для
його мешканців, культурна спадщина та можливості підвищення туристичного
потенціалу Київської агломерації, необхідність розвитку індустрії розваг та
фестивалів під час скорочення зовнішнього туризму.
Забезпечено участь представників ВО КМР (КМДА) у вітчизняних та
міжнародних заходах:
- Українсько-турецькому бізнес-форумі (03.02.2020, ТПП України, м.
Київ);
- Щорічній зустрічі компаній-членів Американської торгівельної палати в
Україні (06.02.2020, готель «Hilton Kyiv», м. Київ);
- спільному засіданні Miжнародного Трейд-клубу в Україні з керівництвом
та членами КТПП (03.03.2020, м. Київ, КТПП);
- Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі «Odesa 5T Investment
Promotion Forum» (10-11.09.2020, м. Одеса);
- Щорічному всеукраїнському форумі Open Data Forum, присвяченому
розвитку і застосуванню відкритих даних в Україні (онлайн, 18.09.2020);
- ХІІ Міжнародному форумі «Польсько-українські дні бізнесу» (онлайн,
24.09.2020);
- круглому столі з обміну досвідом в сферах, пов’язаних зі стратегіями
розвитку міст, проєктами державно-приватного партнерства у сферах медицини,
оброблення та утилізації відходів (3-7.10.2020, м. Тирана, Республіка Албанія);
- засіданні Четвертої сесії Робочої групи з питань державно-приватного
партнерства Європейської економічної комісії ООН (онлайн, 1-2.12.2020,
м. Женева, Швейцарська Конфедерація);
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- бізнес-конференції «Нові перспективи співробітництва: Україна-Греція»,
організованій ТПП України та Посольством України в Грецькій Республіці,
Торговою палатою Афін (03.12.2020, онлайн);
- міжнародному форумі Invest Global Hub, присвяченому сприянню
стратегічної співпраці між державою, інвесторами та бізнесом (10.12.2020,
м. Київ, КВЦ «Парковий);
- першій щорічній міжнародній конференції «Україна: інвестиційна гавань
в часи змін», організованій UkraineInvest (11.12.2020, онлайн).
Проводилась робота щодо організації участі делегації м. Києва у таких
заходах:
- Міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ-2020»(м. Канни, Франція);
- Міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting
(м. Дубаї, ОАЕ).
У зв’язку з обмеженнями на проведення масових заходів через загрозу
поширення коронавірусної інфекції COVID-19 запланована участь м. Києва у
Міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ» 2020 (м. Канни, Республіка
Франція) та Міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting
2020 (м. Дубаї, ОАЕ) не відбулась.
Участь у зазначених заходах перенесена на 2021 рік.
Забезпечено участь м. Києва у міжнародних інвестиційних рейтингах
За результатами роботи з експертами світових рейтингів та подання заявок
на участь Київ вперше у 2020 році увійшов до міжнародних рейтингів:
- Global Cities: new priorities for new world та посів 89 місце зі 151 міст світу
(оцінка проводилась за 5-ма показниками: business activity, human capital,
information exchange, cultural expierence and political engagement);
- Global talent competitiveness index та посів 139 місце зі 155 міст світу
(країни змагаються на світовому рівні, щоб створити найкращі умови для
розвитку талантів, залучити потрібний їм талант та утримувати тих спеціалістів,
які вносять вклад у конкурентоспроможність, інновації та зростання).
Також за результатами моніторингу Київ увійшов до:
- ТОП-10 міст світу та зайняв 4-місце за міським плануванням в рейтингу
«Cities in Motion Index IESE» після Нью-Йорку (США), Лондону (Велика
Британія) та Чикаго (США);
- ТОП-50 міст Європи та посів 26 місце в рейтингу «The Global Fintech
Index 2020»;
- займає 77 позицію глобального фінтех-індексу поміж 238 міст світу з 65
країн та посів 117 місце за комерційною привабливістю (commercial
attraction) серед 650 міст світу в рейтингу Jones Lang LaSalle (JLL) – провідного
світового постачальника послуг з управління нерухомістю та інвестиціями.
За результатами участі у міжнародних рейтингах м. Київ отримав 2 відзнаки
в номінації «Cost Effectiveness» («Рентабельність») видання Financial Times:
- 5 місце у рейтингу fDi's Major European Cities of the Future 2020/21
(березень 2020 року);
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- 4 місце у рейтингу TOP-10 Tech cities of the future 2020/21
(червень 2020 року).
Забезпечено підготовку та виробництво інформаційних матеріалів
щодо інвестиційних можливостей м. Києва:
- промо-ролик «Greater Kyiv – Greater Europian Agglomeration», який було
презентовано в рамках Інвестиційного форуму міста Києва та розміщено на вебпорталі «InvestІnKyiv», мережі Facebook та Youtube;
- інформаційно-презентаційні матеріали щодо інвестиційного та
зовнішньоекономічного потенціалів м. Києва (блокноти, ручки, флешки,
сувенірна продукція тощо).
З метою інформування та вільного доступу вітчизняних та зарубіжних
інвесторів до актуальної інформації щодо інвестиційної діяльності та
інвестиційних проєктів міста Києва забезпечено роботу:
- веб-порталу «InvestInKyiv» https://investinkyiv.gov.ua;
- географічної інформаційної системи Києва на базі платформи GIS
Planning https://www.kyivbusinessnavigator.com/sites.html.
Надання адміністративних послуг
Протягом 2020 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:
- оформлено 9 разових (індивідуальних) ліцензій на імпорт та експорт
товарів суб’єктам ЗЕД, до яких застосовано індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності;
- надано 30 консультацій 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.

Цінова політика
Протягом 2020 року, на виконання завдань Департаменту в частині
реалізації державної цінової політики на території міста Києва,
 Видано 87 розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) з питань ціноутворення, якими
встановлено 10408 тарифів та 3916 структур тарифів для 69 суб’єктів
господарювання, в тому числі:
- 45 розпоряджень, якими встановлені 5286 тарифів на платні послуги, які
надаються 31 закладом охорони здоров’я (5 – державні та 26 – комунальні);
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- 34 розпорядження, якими встановлено для 34 суб’єктів господарювання
10408 тарифів та 3916 структур тарифів на теплову енергію, виробництво,
транспортування та постачання теплової енергії, комунальні послуги з
постачання теплової енергії та постачання гарячої води;
- 1 розпорядження, яким встановлені 38 тарифів на послуги з перевезення
пасажирів у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному
режимі руху, для 2 підприємств транспорту КП «Київський метрополітен» та КП
«Київпастранс»;
- 1 розпорядження, якими встановлені 20 тарифів на ритуальні послуги, які
включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних
послуг, що надає Державний історико-меморіальний Лук’янівський заповідник;
- 1 розпорядження, якими затверджено 2 тарифи на послуги з вивезення
побутових відходів 1 суб’єкту господарювання;
- 5 розпоряджень, щодо втрати чинності тарифів на теплову енергію,
послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, з вивезення
побутових відходів та з інших питань.
 Розроблено проєкт рішення Київської міської ради щодо 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, яке було
підтримано депутатами Київської міської ради 12 березня 2020 року № 236/8406.
 Проведено експертизи 17 проєктів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які містять
питання ціноутворення та (або) застосування цін на товари і тарифів на послуги.
 Опрацьовано розрахункові матеріали 109 суб’єктів господарювання
щодо встановлення 21348 тарифів, 5546 структур тарифів та 417 внесків за
обслуговування вузлів комерційного обліку, в тому числі:
- 52 суб’єктів господарювання щодо встановлення 11977 тарифів та
5546 структур тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води,
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
- 51 закладу охорони здоров’я щодо встановлення 9345 тарифів на платні
медичні послуги;
- 2 суб’єктів господарювання щодо встановлення 4 тарифів на послуги з
поводження з побутовими відходами (твердими та рідкими);
- 2 суб’єктів господарювання щодо встановлення 417 внесків за
обслуговування вузлів комерційного обліку комунальних послуг з
централізованого водопостачання та з постачання гарячої води, та теплової
енергії;
- 1 суб’єкта господарювання щодо встановлення 20 тарифів на ритуальні
послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів
ритуальних послуг;
- 1 суб’єкта господарювання щодо встановлення 2 тарифів на послуги за
користування громадськими вбиральнями.
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 Проведено 160 моніторингів тарифів на комунальні та ритуальні
послуги.
 Погоджено:
- 3 довідки щодо структури тарифів на теплову енергію та/або надання
комунальних
послуг
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»,
встановлених
розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23.04.2020 № 636 та від 23.09.2020 № 1487;
- результати 2 моніторингів з визначення середньої ціни на ритуальні
послуги для фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на
здійснене поховання учасників бойових дій та інвалідів.
Забезпечення ефективного розрахунку тарифів у сфері комунальних
послуг
Розроблено зміни до форм, визначених в наказі Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 12
вересня 2018 року № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами
місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на
комунальні послуги, поданих для їх встановлення», які є обов’язковими для
ліцензіатів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) при встановленні одноставкових тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування та постачання, та послуг з постачання
теплової енергії та гарячої води.

Пайова участь
У 2020 році плановий показник надходжень до цільового фонду бюджету
міста Києва від сплати пайових внесків на створення соціальної та інженернотранспортної інфраструктури та компенсації витрат за інженерну підготовку
території (в тому числі гідронамив) становив 280 000 000,00 грн.
У 2020 році між Департаментом економіки та інвестицій та Замовниками,
які здійснють або мають намір здійснити нове будівництво/реконструкцію
об’єктів у м. Києві укладено 237 договорів пайової участі на суму 303 531 182,06
грн.
Надходження коштів пайової участі у 2020 році склали
332 767 279,78 грн, що ставить 118,85 % від планових показників.
Станом на 04.01.2021 обліковується поточна заборгованість по
115 договорах пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженернотранспортної інфраструктури міста Києва, яка без урахування штрафних
санкцій, становить 495,8 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
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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 6 позовів про стягнення заборгованості по сплаті пайової
участі на загальну суму 24,3 млн грн та стягнуто згідно рішень суду
заборгованості по сплаті пайової участі у сумі 0,5 млн грн.

Юридичний супровід
Управлінням правового забезпечення у 2020 році проведено координацію
правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання
та забезпечення виконання вимог законодавства України, здійснено роботу з
опрацювання проектів розпоряджень, договорів, контрактів та вжито заходи,
спрямовані на виконання договірних зобов'язань Департаменту, належним
чином підготовлено за дорученням керівника проекти відповідей на запити
органів державної влади, правоохоронних та контрольно-наглядових органів,
підприємств, установ, організацій, громадян тощо, здійснено представництво
інтересів Департаменту, Київської міської ради та виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) в судах.
Узагальнено практику Департаменту для удосконалення проформ
фінансово-господарських договорів. Унормовано роботу структурних
підрозділів Департаменту шляхом підготовки регламентів, порядків або
інструкцій.
Організовано ефективну взаємодію з Міністерством розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України, Антимонопольним комітетом
України, правоохоронними та контрольно-наглядовими органами з питань
віднесених до компетенції.
Проведено консультації з працівниками Департаменту, підготовлено
57 правових висновків, 38 інформаційних довідок, 29 консультативних
висновків, 91 аналітична довідка.
Здійснено експертизу всіх проектів наказів Департаменту, опрацьовано та
погоджено договори про пайову участь, інвестиційних договорів проекти
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
Управлінням забезпечено в установленому порядку здійснено
представництво інтересів Департаменту, Київської міської ради та виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
судах, органах державної виконавчої служби з урахуванням заходів, вжитих
щодо боротьби із епідемією з питань, що належать до компетенції Департаменту.
Претензійно-позовна робота здійснювалася відповідно до вимог
законодавства України. Протягом 2020 року управління правового забезпечення
здійснювало представництво у 100 судових справах, зокрема у 48 справах з
питань пайової участі у розвитку інфраструктури міста, у 16 справах з питань
інвестиційної діяльності, у 20 справах цінової політики та у 16 справах з інших
питань.
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Проведено роботу щодо стягнення заборгованості за договорами пайової
участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури міста Києва.
Завдяки заходам із досудового врегулювання спорів, організованим
управлінням, до бюджету міста Києва залучено 9 789 535,48 грн.
Управлінням протягом 2020 року сформовано позитивну судову практику
щодо визнання договорів про пайову участь, укладеними в редакції
Департаменту, на загальну суму 8 679 943,83 грн.
За результатами проведених управлінням правового забезпечення заходів
по стягненню заборгованості за договорами пайової участі подано заяви на
примусове виконання рішень на загальну суму 247 986,69 грн.
Боржниками за договорами пайової участі у розвитку соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва протягом 2020 року на
виконання судових рішень сплачено 556 257,13 грн.
Управління забезпечує методичне керівництво юридичними службами
підприємств, установ та організацій територіальної громади міста Києва,
віднесених до сфери управління Департаменту.

Запобігання та протидія корупції
Протягом звітного періоду з метою виконання вимог антикорупційного
законодавства та відповідно до наказу Національного агентства з питань
запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 102/20 «Типове положення про
уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та
виявлення корупції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня
2020 року за № 361/34644, головним спеціалістом – уповноваженою особою з
питань запобігання корупції здійснено низку заходів щодо запобігання та
виявлення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, зокрема:
- здійснювались заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог
Закону України «Про запобігання корупції»;
- здійснено та організовано роботу щодо оцінки корупційних ризиків, яка
була спрямована на виявлення найбільш вразливих до корупції процесів під час
здійснення працівниками Департаменту своїх повноважень, а також причин і
умов, що сприяють виникненню потенційних корупційних правопорушень;
- реалізовано виконання завдань Антикорупційної програми виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на
2019-2020 роки;
- проведено 8 семінарів/тренінгів серед працівників Департаменту щодо
змін антикорупційного законодавства та роз’яснення практичних аспектів
декларування;
- щомісячно проводилась письмова роз’яснювальна робота серед
працівників щодо процедур дотримання антикорупційного законодавства
України та недопустимість вчинення корупційних діянь;
- було вжито вичерпних заходів щодо запобігання та виявлення конфлікту
інтересів, здійснено контроль за дотриманням вимог законодавства щодо
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врегулювання конфлікту інтересів (розроблено практичні рекомендації щодо
запобігання конфлікту інтересів);
- постійно вживалися організаційні заходи по дотриманню державними
службовцями Департаменту Загальних правил етичної поведінки державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом
Національного агентства з питань державної служби 05.08.2016 № 158,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 №1203/29333 та вимог
Розділу VI «Правила етичної поведінки» Закону України «Про запобігання
корупції»;
- проведено аналіз на сприятливі для вчинення корупційних
правопорушень ризики в діяльності працівників Департаменту, та
підпорядкованих установ та організацій, керівникам було надано пропозиції
щодо усунення таких ризиків та недоліків;
- надавалась допомога в заповненні декларацій особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- розглядалися запити на інформацію в межах компетенції;
- проводився моніторинг фактів подання електронних декларацій
суб’єктами декларування Департаменту у строки та в порядку, визначені
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016
№ 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами
декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції», у кількості : 117 – щорічних декларацій та 10 – декларацій
звільненими працівниками, а також при прийнятті на роботу, всі декларації
успішно подані;
- здійснювалась підготовка звітів за результатами періодичного перегляду
та оцінки виконання антикорупційної програми;
- протягом звітного періоду було проведено антикорупційну експертизу
329 наказів з кадрових питань, 26 проєктів наказів з основної діяльності;
- забезпечувалась дієва взаємодія із структурним підрозділом з питань
запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації);
- за звітний період здійснювалась локальна антикорупційна експертиза всіх
проєктів розпоряджень, ініційованих Департаментом, та тих погодження яких
відноситься до компетенції.
В результаті в діяльності Департаменту було мінімізовано наявність
корупційних ризиків, удосконалено організаційно-правову діяльність
уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції, підвищено
рівень доброчесності працівників Департаменту та їх правової свідомості.
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