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Додаток 1 

Форма № 02-ЗВІТ (річний) 

 

Звіт 

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

за 2020 рік 

 

№ п/п 
Назва завдання/заходу 

Програми 

Період реалізації 

завдання/заходу 

Програми, 

рік/роки 

Результат 

виконання 

завдання/заходу 

Програми 

Інформація про виконання 

завдань/заходів Програми 

Причини невиконання 

завдань/заходів Програми та 

заходи, які вживалися з метою 

забезпечення їх виконання 

 

1 2 3 4 5 6 

Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва 

Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва 

Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств 

Завдання 1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання 

1 Активізація підготовки 

пропозицій щодо розробки 

механізмів підтримки точок 

зростання 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У 2020 році проведено робочу нараду з представниками 

комунальної науково-дослідної установи «Науково-

дослідний інститут соціально-економічного розвитку 

міста» щодо визначення основних напрямів старт-

спеціалізації промислового комплексу м. Києва у рамках 

підготовки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 

2035 року (25.02.2020). 

Крім того, рішенням Київської міської ради від 28.07.2020 

№ 73/9152 затверджено План заходів на 2021–2023 роки з 

реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року до 

якого, зокрема, внесено проєкт щодо 

конкурентоспроможності промисловості як драйверу 

розвитку столичної економіки (період реалізації проєкту 

2021–2023 роки). 

З метою створення сприятливих умов розвитку 

інноваційно- та експорторієнтованих промислових 

підприємств   комунальною науково-дослідною установою 

«Науково-дослідний інститут соціально-економічного 

розвитку міста» виконано науково-дослідну роботу на тему: 

«Тенденції та перспективи розвитку промисловості  

міста Києва на період до 2035 року»».  

Анотований звіт про виконання наукової роботи та звітні 

матеріали передано Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

для подальшої роботи 
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2 Здійснення заходів з 

формування СМАРТ-

виробничої екосистеми міста 

Києва 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Прийнято рішення Київською міською радою від 19.12.2019 

№ 498/8071 «Про схвалення основних напрямів смарт-

спеціалізації міста Києва». 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) підготовлено пропозиції до 

проєкту Генерального плану міста Києва та його приміської 

зони до 2025 року щодо розвитку промислових територій з 

урахуванням визначених напрямів смарт-спеціалізації. 

Проведено їх обговорення з районними в місті Києві 

державними адміністраціями та керівниками промислових 

підприємств міста Києва 

 

3 Розробка та реалізація плану 

дій для подальшого розвитку 

існуючих, створення та 

якісного освоєння  

промислових зон 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 № 59/7632 

затверджено Комплексну міську цільову програму 

сприяння розвитку підприємництва, промисловості та 

споживчого ринку на 2019–2022 роки, яка включає 

завдання та заходи, направлені на підвищення рівня 

конкурентоспроможності економіки міста Києва шляхом 

забезпечення комплексності та ефективності процесів 

створення сприятливого бізнес-середовища, підвищення 

рівня інноваційного потенціалу малого та середнього 

підприємництва задля виходу його на міжнародні ринки, 

задоволення потреб споживачів у різноманітних товарах та 

послугах на європейському рівні тощо. 

У 2020 році надано пропозиції щодо сприяння роботі 

промисловості в умовах впровадження в місті Києві заходів 

із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Проведено спільне засідання Президії Ради директорів 

підприємств, установ та організацій міста Києва, 

Української спілки промисловців та підприємців за участі 

керівництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), під час 

проведення якого були розглянуті питання стану роботи 

промислового комплексу м. Києва та реалізації комплексу 

заходів щодо його покращення (25.09.2020). 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) підготовлено пропозиції до 

проєкту Генерального плану міста Києва та його приміської 

зони до 2025 року щодо розвитку промислових територій з 

урахуванням визначених напрямів смарт-спеціалізації. 
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Проведено їх обговорення з районними в місті Києві 

державними адміністраціями та керівниками промислових 

підприємств міста Києва 

4 Здійснення організаційної 

підтримки роботи груп 

взаємопов’язаних підприємств 

та кластерів 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У 2020 році взято участь у: 

− виставці товарів легкої промисловості «KyivFashion» у 

Міжнародному виставковому центрі (05.02.2020); 

− вебінарі з обговорення актуальної проблематики 

кластерної взаємодії, який проведено Міністерством 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України за підтримки Організації Об'єднаних Націй з 

промислового розвитку (ЮНІДО) (13.05.2020) 

 

5 Сприяння співробітництву 

наукових закладів з реальним 

сектором економіки міста 

Києва 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) проведено: 

− робочу зустріч з керівництвом Українського союзу 

промисловців і підприємців, Радою директорів 

підприємств, установ та організацій м. Києва щодо 

розгляду розробок Національної академії наук України у 

фармацевтичній галузі та проведення у 2020 році спільних 

заходів (02.02.2020); 

− спільне засідання з керівництвом Національної академії 

наук України та Українським союзом промисловців і 

підприємців щодо питань розвитку промислового 

виробництва, подолання кризових тенденцій у промисловій 

сфері, необхідності утворення Міністерства з питань 

промислової політики України та розробки програми 

розвитку реального сектору економіки, впровадження 

наукових розробок відділень НАН України на промислових 

підприємствах, визначення цілей з підвищення 

конкурентоспроможності, створення механізмів і джерел 

фінансування модернізації та впровадження інновацій у 

високотехнологічних секторах на державному рівні 

(19.02.2020); 

− зустрічі з керівництвом Національної академії наук 

України стосовно співпраці з виконавчим органом 

Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією), планування спільних заходів щодо 

розвитку науково-промислового комплексу міста, 

залучення установ НАН України до  презентацій 

розроблених наукових проєктів та подальшого їх 

використання у міському господарстві (29.07.2020, 

30.08.2020, 29.10.2020); 

 



4 

 
1 2 3 4 5 6 

− нараду з представниками Національної академії наук 

України щодо організації наукового парку «Academ.city» 

тощо 

Завдання 1.2. Просування продукції промислового комплексу міста на внутрішньому та зовнішньому ринках 

6 Розвиток інформаційної 

системи «Промисловість і 

наука Києва» з метою 

популяризації продукції 

промислового комплексу міста 

Києва на внутрішньому та 

зовнішньому ринках 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Продовжувалася робота щодо наповнення інформаційної 

системи «Промисловість і наука Києва» 

(http://ispn.kievcity.gov.ua) інформацією про товари, які 

планується закупити розпорядниками коштів бюджету 

м. Києва (у системі запроваджено автоматичне двостороннє 

інформування: замовників – про виробничі можливості 

промислового комплексу м. Києва, столичних підприємств 

– про потребу міського господарства у товарній продукції).  

Станом на 01.01.2021 система містить відомості про 

18139 видів продукції, що потрібні міському господарству, 

та інформацію від 1606 промислових підприємств м. Києва, 

які звітують до Головного управління статистики в м. Києві 

за формами 1-П та 1-ПЕ. 

Крім того, функціонує версія інформаційної системи 

«Промисловість і наука Києва» англійською мовою для 

представлення можливостей київських промислових 

підприємств за межами України 

 

7 Організація виставкових 

заходів та конкурсів (у т. ч. 

«Кращий експортер року», 

«Столичний стандарт якості» 

тощо) 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Відбулося засідання Комісії з проведення конкурсу 

«Кращий експортер року» за результатами фінансово-

господарської діяльності підприємств за 2019 рік. 

Переможцями конкурсу визначено 16 підприємства 

м. Києва (17.12.2020). 

У 2020 році конкурс «Столичний стандарт якості» не 

проводився у зв’язку із відсутністю фінансування 

 

8 Підтримка та залучення 

київських виробників до участі 

у виставкових заходах, 

конкурсах тощо 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У 2020 році промисловими підприємствами м. Києва взято 

участь у: 

− Міжнародній спеціалізованій виставці взуття, 

шкіргалантереї, хутра та комплектуючих (21–24.01.2020); 

− виставці товарів легкої промисловості KyivFashon 

(05.02.2020); 

− Міжнародній будівельній виставці (18–20.02.2020); 

− Міжнародному форумі виробників та постачальників 

меблів (26–29.02.2020); 

− Міжнародній виставці «Хлібопекарська та кондитерська 

індустрія 2020» (23.09.2020); 

− Міжнародному промисловому форумі (24–27.11.2020) 

тощо. 

З березня 2020 року в умовах загрози подальшого 
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поширення коронавірусної інфекції COVID-19 проведення 

виставкових та інших заходів призупинено до покращення 

епідеміологічної ситуації 

9 Співпраця з Торгово-

промисловою палатою України 

та Київською торгово-

промисловою палатою з питань 

максимального використання 

потенціалу торгових 

представництв України за 

кордоном 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У 2020 році взято участь у спільному розширеному 

засіданні Антикризової ради громадських організацій 

України та правління Українського союзу промисловців і 

підприємців: «Відтворення промисловості – передумова 

економічного зростання», яке відбулось у Торгово-

промисловій палаті України. Під час проведення заходу 

розглянуто питання щодо формування сучасної 

промислової політики та створення відповідної вертикалі 

державного менеджменту, пріоритетів покращення 

ділового середовища, створення передумов для 

промислового підйому, створення сприятливої податкової 

політики, стимулювання внутрішнього ринку, реанімування 

експорту складної продукції та забезпечення реального 

сектору якісними трудовими кадрами тощо (14.02.2020). 

04.09.2020 підписано Меморандум про взаєморозуміння 

між Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та товариством 

з обмеженою відповідальністю «Асоціація експортерів і 

імпортерів «ЗЕД» щодо об’єднання зусиль з підтримки 

експортно орієнтовних підприємств міста Києва та 

просування їх продукції на зовнішні ринки 

 

Завдання 1.3. Підготовка до роботи в умовах зближення з країнами ЄС 

10 Проведення інформаційно-

консультативних заходів з 

імплементації законодавства 

ЄС з питань промислових 

стандартів та оцінок 

відповідності ЄС 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київською 

міською державною адміністрацією) відповідно до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 09.01.2020 

№ 12 «Про підвищення кваліфікації державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування у 2020 році» 

організовано та проведено: 

− тематичний семінар на тему: «Промислове 

співробітництво в рамках діалогу «Країна – Європейський 

Союз» та розроблено проєкт спеціальної короткострокової 

програми підвищення кваліфікації (26.08.2020); 

− семінар з підвищення кваліфікації державних 

службовців за спеціальною програмою «Інноваційні 

перетворення в промисловості регіонів як драйвер 

зростання економіки України» спільно з представниками 
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КНЗ «Київський міський центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій» (29.09.2020) тощо. 

Крім того, підготовлено та надано пропозиції стосовно 

потреб у підвищенні кваліфікації працівників на 2021 рік за 

напрямком імплементації законодавства Європейського 

Союзу з питань промислових стандартів та оцінок 

відповідності Європейського Союзу  

Оперативна ціль 2: Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу 

Завдання 2.1. Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва 

11 Розробка і подання до 

центральних органів виконавчої 

влади дерегуляційних ініціатив 

(у т. ч. щодо спрощення 

адміністративних процедур, 

пов’язаних з відкриттям, 

веденням та закриттям бізнесу). 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У 2020 році Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), отримано лист 

громадської організації «Рух «Збережи ФОП» від 

25.08.2020 № 12/08 щодо збереження і розвитку спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності.  

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

підготовлено звернення, в установленому порядку, до 

постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 

підприємництва та регуляторної політики з проханням 

розглянути відповідний лист і законопроєкти № 3853-1, 

№ 3853-2 та № 3993, як такі, що набувають надважливого 

значення особливо після карантину та повинні стати 

першочерговими. Станом на 01.01.2021 лист не 

розглядався. 

Протягом звітного року до Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

інших звернень з пропозиціями від суб’єктів 

господарювання стосовно спрощення адміністративних 

процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям 

бізнесу не надходило 

 

12 Прозоре обговорення проєктів 

регуляторних актів Київської 

міської ради та КМДА (у т. ч. за 

рахунок залучення суб’єктів 

господарювання міста Києва та 

їх об’єднань до оцінки витрат 

та економічних вигід «Аналіз 

затрат і вигід» та М-Тесту) 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

На Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва 

(https://kyivcity.gov.ua) у 2020 році оприлюднено 51 проєкт 

регуляторного акту з відповідними повідомленнями про 

оприлюднення та аналізами регуляторного впливу, з яких:  

10 – проєктів рішень Київської міської ради (з них – 

1 проєкт оприлюднено повторно); 

41 – проєкт розпоряджень виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) (з 

них – 1 проєкт оприлюднено повторно). 

 

https://kyivcity.gov.ua/
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Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) постійно проводиться 

аналіз регуляторного впливу стосовно дотримання вимог 

Методики оцінки витрат та економічних вигід «cost-benefit 

analysis» та М-тесту, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.12.2015 № 1151, і, у разі 

необхідності, розробнику регуляторного акту надавалися 

відповідні роз’яснення 

13 Співпраця КМДА з Радою 

бізнес-омбудсмена (у т. ч. 

розгляд на експертній групі 

окремих скарг підприємців, 

поданих суб’єктами 

підприємництва на дії чи 

бездіяльність КМДА) 

2018–2020 Не виконано Захід не виконувався У 2020 році до Департаменту 

промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) звернень від 

Ради бізнес-омбудсмена щодо 

розгляду Експертною групою 

скарг підприємців не 

надходило 

14 Проведення опитування 

суб’єктів господарювання щодо 

пропозицій дерегуляції 

господарської діяльності 

2018–2020 Не виконано Захід не виконувався У 2020 році відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 

2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на 

території України гострої 

респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої 

коронавірусом  

SARS-CoV-2» (зі змінами) в 

умовах проведених 

протиепідеміологічних 

заходів опитування не 

проводилася 

Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу 

15 Розвиток та розширення 

напрямків діяльності КП 

«Київський міський бізнес-

центр» (у т. ч. ремонт 

приміщення (сума капітальних 

вкладень буде надана 

додатково, в разі її визначення)) 

 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Для надання допомоги підприємцям з питань ведення 

діяльності у столиці функціонує КП «Київський міський 

бізнес-центр». У 2020 році Центром укладено 65 договорів 

з суб’єктами підприємництва на надання офісних, 

інформаційно-консультативних та інших послуг. Надано 

7,3 тис. консультацій 
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16 Проведення консультацій та 

навчання малого і середнього 

бізнесу з питань провадження 

підприємницької діяльності 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У 2020 році Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) надано 

консультації та роз’яснення з питань здійснення 

підприємницької діяльності на території міста Києва 

50 підприємцям та 26 громадянам, які звернулися на гарячу 

лінію тощо.  

Всі звернення розглянуті в установленому порядку 

 

17 Впровадження інформаційної 

онлайн-служби для підприємців 

з можливістю отримання 

переліку всіх необхідних 

дозволів та ліцензій для 

відкриття різних видів бізнесу 

(віртуальний бізнес-центр) 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) проводилася робота щодо 

актуалізації бізнес-кейсів на вебсайті «Kyiv Business City» - 

інформаційній онлайн-службі для підприємців з 

можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів і 

ліцензій для відкриття різних видів послуг (наповнення 

сайту спільно з Офісом ефективного регулювання BRDO). 

Станом на 01.01.2021 актуалізовано 165 бізнес кейсів 

 

18 Проведення та участь у заходах 

взаємодії бізнесу та влади 

(форуми, координаційні ради 

тощо) 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Продовжено роботу Координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва при виконавчому органі Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). 

У звітному році видано розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 15.06.2020 № 851 «Про зміни в складі 

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва 

при виконавчому органі Київської міської ради (Київській 

міській державній адміністрації)». 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) спільно з членами 

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва 

при виконавчому органі Київської міської ради (Київській 

міській державній адміністрації) сформовано План роботи 

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва 

при виконавчому органі Київської міської ради (Київській 

міській державній адміністрації) на ІІ півріччя 2020 року 

(далі – План роботи). 

План роботи затверджено в установленому порядку 

Київським міським головою В. Кличком (лист 

від 14.07.2020 № 052-3554) та направлено для використання 

в роботі членам Координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва при виконавчому органі Київської міської 

ради (Київській міській державній адміністрації) 
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(лист від 11.08.2020 № 052-4194). 

У 2020 році з метою запобігання поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-Cov-2, засідання Координаційної ради 

не проводилися. 

Продовжено роботу регіональної ради підприємців у 

місті Києві з питань підприємницької діяльності, 

забезпечення відкритого прийняття рішень в економічній 

сфері і організації зворотного зв’язку між суб’єктами 

підприємництва та органами виконавчої влади на засадах 

широкого залучення громадськості до обговорення й 

аналізу ефективності рішень виконавчої влади.  

У 2020 році проведено 3 засідання регіональної ради 

(20.02.2020, 16.06.2020, 08.09.2020). 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) взято участь у: 

− «Форумі регіональної цифровізації», онлайн-подія 

організована Міністерством цифрової трансформації 

України  в партнерстві зі швейцарсько-українською 

Програмою EGAP, під час проведення презентовано напрям 

роботи – цифрову трансформацію регіонів України 

(15.09.2020); 

− Open Data Forum 2020, подія організована 

Міністерством цифрової трансформації України в 

партнерстві з USAID/UK aid проєктом «Прозорість та 

підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS», 

що реалізується Фондом Євразія (18.09.2020); 

− XII Міжнародному онлайн-форумі «Польсько-

українські дні бізнесу» (24.09.2020); 

− XIII Міжнародному бізнес-форумі «Проблеми та 

перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні» 

(12.11.2020) тощо 

Завдання 2.3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва 

19 Організація та регулярне 

проведення Київського 

міського конкурсу бізнес-

проєктів та бізнес-планів 

2018–2020 Не виконано Захід не виконувався У 2020 році заходи не 

реалізовувалися відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів 

України 

від 11 березня 2020 року 

№ 211 «Про запобігання 

поширенню на території 

України гострої респіраторної 
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хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2» (зі змінами) 

20 Проведення та участь у круглих 

столах, навчанні, бізнес-

зустрічах, семінарах, тренінгах 

тощо 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) спільно з Головним 

управлінням державної податкової служби у м. Києві 

проведено семінари: 

− «Новації податкового законодавства» – для юридичних 

осіб (29.01.2020); 

− «Актуальні питання застосування норм податкового 

законодавства фізичними особами-підприємцями» – для 

фізичних осіб-підприємців (30.01.2020) тощо. 

Також, взято участь у проведенні безкоштовних навчальних 

семінарах для підприємців міста Києва, 3 круглих столах, 

10 нарадах, 3 засіданнях та презентації. 

Відповідно до протоколу Постійної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 16.03.2020 № 10 

проведення масових заходів тимчасово призупинено 

 

21 Підтримка створення та 

розвитку об’єктів інноваційної 

інфраструктури (бізнес-

інкубаторів, технопарків, 

програм підтримки стартапів, 

коворкінг-центрів) 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

 

У столиці діє розгалужена мережа об’єктів інфраструктури 

підтримки підприємництва. 

Станом на 01.01.2021 за останніми оперативними даними 

Головного управління статистики у м. Києві налічувалося 

5652 об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва, 

що на 7,4% більше ніж у попередньому році, зокрема: 

163 бізнес-центри, 13 бізнес-інкубаторів, 34 технопарки, 

497 лізингових компаній, 324 кредитні спілки, 65 фондів 

підтримки підприємництва, 1651 інвестиційний фонд і 

компанія, 545 інноваційних фондів і компанії, 

806 інформаційно-консультативних установ, 

336 громадських об’єднань підприємців, 230 бірж та 

988 страхових організацій 

 

22 Надання фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктам малого та 

середнього підприємництва в 

м. Києві 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

 

Київською міською радою 12 листопада 2019 року 

№ 60/7633 прийнято рішення щодо внесення змін до 

Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктам 

малого та середнього підприємництва у місті Києві (далі – 

Положення). Зокрема, Положення приведено до вимог 

Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання», збільшено максимальну суму кредиту, 

що можуть бути надані одному позичальнику з 
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200 тис. євро до 600 тис. євро, розширено коло 

позичальників та перелік видів діяльності, на які 

поширюється фінансово-кредитна підтримка тощо. 

Згідно з рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 

№ 907/9077 «Про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста 

Києва на 2020 рік» виділено кошти у сумі 7 млн грн на 

надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого 

та середнього підприємництва у місті Києві. 

Також, прийнято рішення Київської міської ради 

від 28.07.2020 № 89/9167 «Про деякі питання надання 

фінансово–кредитної підтримки суб’єктам малого та 

середнього підприємництва у місті Києві» та від 28.07.2020 

№ 89/9168 «Про внесення змін та доповнень до 

рішення  Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 

«Про затвердження Положення про фінансово-кредитну 

підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у 

місті Києві».  

У звітному році підписано договори про співпрацю 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) з Фондом підтримки 

підприємництва та: 

−  банками-партнерами: 

• АТ «ПроКредит Банк» (від 24.04.2020 № ФКП-1/2020); 

•  АТ «Вест файненс енд кредит банк» (від 24.04.2020 

№ ФКП-2/2020АТ);  

• АТ «Кредобанк» (від 24.04.2020 № ФКП-3/2020); 

•  ПАТ АБ «Укргазбанк» (від 24.04.2020 № ФКП-4/2020);  

• АТ «Мегабанк» (від 08.05.2020 № ФКП-5/2020); 

• АТ «Державний ощадний банк України» (від 26.05.2020 

№ ФКП-6/2020); 

− уповноваженими банками:  

• АТ «Банк Альянс» (від 09.09.2020 № ФКП-7/2020); 

• АТ «КБ «Глобус» (від 09.09.2020 № ФКП-8/2020); 

• АТ «Альфа – Банк» (від 09.09.2020 № ФКП-9/2020); 

• ПАТ «Банк Восток» (від 09.09.2020 № ФКП-10/2020); 

• АТ КБ «ПриватБанк» (від 09.09.2020 № ФКП-11/2020); 

• АТ «ОТП Банк» (від 02.11.2020 № ФКП-12/2020). 

У 2020 році проведено робочу зустріч з представником 

Фонду розвитку підприємництва (перейменований 
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Німецько-український фонд) з питання відновлення 

фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та 

середнього підприємництва у місті Києві, підписання 

договору про співробітництво та подальшої реалізації 

Програми фінансово-кредитної підтримки, зокрема 

можливість залучення суб’єктів малого та середнього 

підприємства м. Києві, які отримали кредитування за 

Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» у 

рамках співпраці держави та органів місцевого 

самоврядування, задля здешевлення кредитних ресурсів для 

бізнесу м. Києва (16.03.2020, 25.06.2020). 

Станом на 01.01.2021 Департаментом промисловості та 

розвитку підприємництва  виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

погоджено 111 позичальників, які претендують на 

фінансово-кредитну підтримку, банками-партнерами 

видано кредитів позичальникам на загальну суму близько 

200 млн грн, на компенсацію відсотків позичальникам 

(фінансово-кредитна підтримка) з бюджету міста Києва 

перераховано 3,7 млн. грн  

23 Проведення заходів з нагоди 

Дня підприємництва 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року  

Згідно з Указом Президента України від 05.10.1998 

№ 1110/98 «Про день підприємця» Департаментом 

промисловості та підприємництва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) організовано та проведено святкові заходи з 

нагоди відзначення в 2020 році в місті Києві Дня 

підприємця (06.09.2020). У рамках урочистостей 

нагороджено 16 підприємців/працівників 

підприємств/колективів підприємств міста Києва, які 

зробили особистий вагомий внесок у розвиток бізнес-

середовища столиці 

 

Завдання 2.4. Розвиток споживчого ринку 

24 Підвищення подальшого рівня 

якості та культури побутового 

обслуговування населення 

м. Києва шляхом проведення 

міського конкурсу-огляду 

суб’єктів господарювання 

сфери побутового 

обслуговування на присвоєння 

звання зразкового у м. Києві 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Видано розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 07.04.2020 № 578 «Про підсумки проведення міського 

конкурсу-огляду суб’єктів господарювання сфери 

побутового обслуговування на присвоєння звання 

зразкового у м. Києві у 2019 році». Переможцями міського 

конкурсу-огляду визначено 16 об’єктів побуту. 

Згідно з затвердженим Планом заходів з проведення 

районних та міського конкурсу-огляду суб’єктів 

господарювання сфери побутового обслуговування на 
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присвоєння звання зразкового у м. Києві у 2020 році 

проведено перший етап конкурсу-огляду та визначено 

переможцями районних конкурсів-оглядів 13 суб’єктів 

господарювання, які включені до переліку учасників у 

міському конкурсі-огляді на присвоєння звання «Зразковий 

об’єкт побутового обслуговування населення у м. Києві» 

(проведення заплановано у 2021 році) 

25 Проведення щоквартального 

моніторингу об’єктів побуту з 

метою надання їм 

консультативної та 

інформаційно-роз’яснювальної 

допомоги, спрямованої на 

дотримання Правил побутового 

обслуговування та забезпечення 

участі підприємств у реалізації 

міських соціальних програм 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У 2020 році обстежено 390 об’єктів побуту з метою надання 

їм консультативної та інформаційно-роз’яснювальної 

допомоги, спрямованої на дотримання Правил побутового 

обслуговування та забезпечення участі підприємств у 

реалізації міських соціальних програм. 

Зокрема, Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) прийнято 

участь у спільних групах, створених при районних в місті 

Києві державних адміністраціях, для здійснення рейдовим 

способом перевірки дотримання правил карантину на 

об’єктах торговельної діяльності продуктами харчування та 

надання послуг громадського харчування (магазинах, ТС 

(МАФ), на агропродовольчих ринках, ресторанах, кафе 

тощо) та об’єктах торговельної діяльності непродовольчою 

групою товарів і надання побутових послуг 

 

26 Залучення на споживчий ринок 

столиці продовольчих ресурсів 

шляхом проведення ярмарків 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про проведення 

ярмарків у місті Києві» (зі змінами) у 2020 році в місті 

проведено 1810 сезонних та сільськогосподарських 

ярмарків, на яких реалізовано близько 43,6 тис. т різної 

сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, а 

саме: 

− плодоовочевої продукції – 32,9 тис. т; 

− м’яса та м’ясопродуктів – 1,3 тис. т; 

− риби та рибопродуктів – 0,6 тис. т; 

− інших продовольчих товарів – 8,8 тис. т 

 

27 Підтримка суб’єктів 

господарювання та залучення їх 

до організації торговельного 

обслуговування під час 

загальноміських заходів, 

тематичних ярмарків та 

фестивалів 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Під час проведення державних та загальноміських заходів, 

виставок, фестивалів здійснювалися заходи щодо 

забезпечення торговельного обслуговування киян та гостей 

столиці, а також надавалася підтримка суб’єктам 

господарювання щодо їх участі у зазначених заходах з 

метою просування і реалізації товарів власного 

виробництва за цінами виробника та створення тимчасових 
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робочих місць. 

Зокрема, у 2020 році організовано торгівельне 

обслуговування при проведенні: 

− культурно-мистецького проєкту «Новий рік – 2020» (на 

Софійській площі – 14.12.2019–12.01.2020, Контрактовій 

площі – 14.12.2019–19.01.2020); 

− культурно-просвітницького заходу у Центральному 

парку культури і відпочинку м. Києва (грудень 2019 року 

по квітень 2020 року); 

− щорічного «Шкільний ярмарок» (15–16.08.2020). 

З метою запобігання поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-

2, на період дії карантину забороняється проведення 

масових (культурних, розважальних, спортивних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів 

Сектор 1.2. Інвестиції 

Оперативна ціль 1: Залучення інвестицій до міста Києва 

Завдання 1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці 

28 Спрощення процедур 

інвестування в різні сфери 

життєдіяльності / економіки 

міста 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження 

Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті 

Києві», прийнятий за основу рішенням Київської міської 

ради від 22.02.2018 № 336/4400, у другому читанні 

12.07.2018 на пленарному засіданні Київської міської ради 

не набрав необхідної кількості голосів. 

У 2020 році, в рамках повторного погодження проєкту 

рішення, депутат Київської міської ради А. Дрепін листом 

від 11.03.2020 № 08/279/08/162-1106 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). 

На сьогодні проєкт рішення знаходиться на опрацюванні 

постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету 

та соціально-економічного розвитку (лист Департаменту 

економіки та інвестицій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

15.09.2020 № 050/07-5651 про підтримку пропозицій 

депутата Київської міської ради В. Гончарова від 02.09.2020 
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№ 08/279/8/022-2634 до проєкту рішення) 

29 Розробка концепції створення 

та функціонування 

промислового вузла «Київська 

бізнес-гавань», яка стане 

основою для розробки 

концепції індустріального 

парку 

2018-2020 Не виконано У 2018 році за 4 земельними ділянками на вул. Пухівській у 

Деснянському районі площами 20,86 га, 23,84 га, 22,07 га, 

36,91 га комунальним підприємством «Київське 

інвестиційне агентство» 24.04.2018 проведено тендер, за 

результатами якого 17.05.2018 укладено договір з 

переможцем – комунальним підприємством «Київський 

міський центр земельного кадастру та приватизації землі» 

про надання послуг з розробки проєкту землеустрою щодо 

відведення відповідних земельних ділянок. 

Проєкти землеустрою, розроблені комунальним 

підприємством «Київський міський центр земельного 

кадастру та приватизації землі» за чотирма земельними 

ділянками загальною площею 107,75 га, у встановленому 

порядку проходять процедуру погодження. 

Після оформлення земельних ділянок на вул. Пухівській у 

Деснянському районі в установленому законодавством 

порядку Департаментом економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) буде забезпечено 

проведення закупівель послуг з дослідження та розробки 

Концепції створення та функціонування промислового 

вузла «Київська бізнес-гавань» 

Процес оформлення 

земельних ділянок в 

установленому 

законодавством порядку не 

завершено, у зв’язку з чим 

відповідна закупівля не 

проводилася 

Завдання 1.2. Просування інвестиційного потенціалу міста 

30 Просування інвестиційного 

потенціалу міста шляхом участі 

у Міжнародній виставці 

нерухомості «МІРІМ» 

(м. Канни, Республіка Франція), 

Міжнародному інвестиційному 

форумі Annual Investment 

Meeting (м. Дубаї, ОАЕ), 

Міжнародній виставці 

нерухомості «Експо-Реал» 

(м. Мюнхен, ФРН) тощо 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У зв’язку з обмеженнями на проведення масових заходів 

через загрозу поширення коронавірусної інфекції COVID-

19 заплановані участі м. Києва у Міжнародній виставці 

нерухомості «МІРІМ» 2020 (м. Канни, Республіка Франція) 

та Міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment 

Meeting 2020 (м. Дубаї, ОАЕ) не відбулися. Участь у 

зазначених заходах перенесена на 2021 рік. 

У 2020 році забезпечено участь у: 

− Українсько-турецькому бізнес-форумі (03.02.2020);  

− щорічній зустрічі компаній-членів Американської 

торгівельної палати в Україні (06.02.2020); 

− спільному засіданні Miжнародного Трейд-клубу в 

Україні з керівництвом та членами Київською торгово-

промислової палати (03.03.2020); 

− Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі «Odesa 5T 

Investment Promotion Forum» (10.09-11.09.2020, м. Одеса); 

− щорічному всеукраїнському форумі Open Data Forum, 

присвяченому розвитку і застосуванню відкритих даних в 
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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 (3.10-7.10.2020, м. Тирана, Республіка 

Албанія); 

− засіданні Четвертої сесії Робочої групи з питань 

державно-приватного партнерства Європейської 

економічної комісії ООН (онлайн, 1.12-2.12.2020,                       

м. Женева, Швейцарська Конфедерація);  

− бізнес-конференції «Нові перспективи співробітництва: 

Україна - Греція», організованій Торгово-промисловою 

палатою 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 (онлайн, 11.12.2020). 

10.09.2020 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 онлайнверсії форуму на 

медіасервісі MEGOGO. 

У рамках Форуму відбулося 5 панельних дискусій, під час 

яких розглядалися питання розвитку локального бізнесу та 
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його впливу на територіальні громади, екологічна безпека 

Київської агломерації, обговорювалися 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 

31 Забезпечення максимального 

використання потенціалу 

закордонних візитів вищого 

керівництва м. Києва для 

залучення міжнародної 

спільноти до інвестування 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У звітному році проводилася 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). 

З березня 2020 року у зв’язку з обмеженнями на проведення 

масових заходів через загрозу поширення коронавірусної 

інфекції COVID-19 організація зустрічей, заплановані 

візити та участь вищого керівництва м. Києва у зазначених 

заходах не здійснюється до покращення епідеміологічної 

ситуації. 

Для представлення інвестиційного потенціалу міста Києва в 

рамках участі у міжнародних заходах та візитах 

виготовлено промо-ролик «Greater Kyiv – Greater Europian 

Agglomeration», який презентовано в рамках Інвестиційного 

форуму міста Києва (10.09.2020) 

 

32 Співпраця з міжнародними 

рейтингами, які проводяться 

Financial Times та іншими 

2018-2020 Виконано  За результатами конкурсів видання Financial Times м. Київ 

отримав 2 відзнаки в номінації «Cost Effectiveness» 

(«Рентабельність»): 

− 5 місце у рейтингу fDi's Major European Cities of the 

Future 2020/21 (березень 2020 року); 

− 4 місце у рейтингу TOP-10 Tech cities of the future 

2020/21 (червень 2020 року). 

З метою підтримки та оновлення своїх кредитних рейтингів 

місто Київ починаючи з 2002 року співпрацює з трьома 

міжнародними рейтинговими агентствами: Moody's, 

Standard & Poor’s та Fitch. У 2020 році організовано та 

проведено 7 конференц-зв’язків з аналітиками зазначених 

міжнародних рейтингових агентств  

 

Завдання 1.3. Розробка нового інвестиційного процесу в рамках виконавчих органів міста 

33 Імплементація нового 

Положення про проведення 

інвестиційних конкурсів у місті 

2020 Не виконано Захід не виконувався Імплементація нового 

Положення про проведення 

інвестиційних конкурсів у 
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Києві місті Києві буде 

здійснюватися після 

прийняття Київською міською 

радою рішення «Про 

затвердження Положення про 

проведення інвестиційних 

конкурсів у місті Києві». 

На сьогодні здійснюються 

організаційні дії щодо 

прийняття зазначеного 

проєкту рішення Київської 

міської ради 

34 Формування єдиного 

публічного реєстру 

інвестиційних проєктів 

2018-2020 Виконано Публічний реєстр (перелік) інвестиційних проєктів 

м. Києва розміщено на вебпорталі «Invest in Kyiv» 

оюhttps://investinkyiv.gov.ua/ua/projects/10. 

У 2020 році на вебпорталі «Invest in Kyiv» розміщено 

інформацію щодо 13 нових проєктів у найважливіших 

сферах міського господарства: соціальній (будівництво 

дошкільних навчальних закладів), медичній (будівництво 

закладу медичного призначення), спортивній 

(облаштування спортивних майданчиків на території парків 

відпочинку; створення зони відпочинку з пляжного 

волейболу; облаштування кемпінгу; облаштування 

спортивних майданчиків на просп. Степана Бандери, 

будівництво спортивних комплексів на вул. Милославській 

та просп. Генерала Ватутіна), нерухомості (будівництво 

офісного центру з концертним залом та центром хорового 

мистецтва), транспортній (реконструкція будівель/споруд з 

будівництвом гаража (паркінгу)) 

 

35 Патронаж після підписання 

інвестиційного договору та 

підтримка інвестора з боку 

міста 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році: 

− укладено 105 додаткових угод до раніше укладених 

інвестиційних договорів; 

− направлено інвесторам 5 листів-претензій та 5 листів-

вимог у зв’язку з невиконанням (неповним виконанням) 

передбачених інвестиційними договорами зобов`язань  

 

36 Розвиток «єдиного вікна» для 

роботи з інвесторами на базі 

комунального підприємства 

«Київське інвестиційне 

агентство» 

2018-2020 Виконано Запроваджено та забезпечено функціонування «єдиного 

вікна» для роботи з інвесторами на базі комунального 

підприємства «Київське інвестиційне агентство». 

У 2020 році до КП «Київське інвестиційне агентство» 

надійшло: 

− 49 анкет ініціаторів інвестиційних ініціатив, 

проводилася робота щодо можливості їх реалізації.  

 

https://investinkyiv.gov.ua/ua/projects/10
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− 4 електронні звернення через розділ «Інвестувати ідеї» 

єдиного інвестиційного порталу м. Києва 

(investinkyiv.gov.ua). Запити стосувалися таких тем: 

ознайомлення з інвестиційними проєктами м. Києва, 

прохання зустрічі з керівництвом Агентства, запити на 

надання інформації щодо зацікавлених інвестиційних 

проєктів, пропозиції щодо інвестування. Інформацію за 

запитами надано. 

КП «Київське інвестиційне агентство» здійснена робота з 

впровадження Рекомендацій щодо стандартів залучення та 

супроводу інвесторів на місцевому та регіональному рівні 

(гармонізовані зі стандартами залучення та супроводу 

інвесторів державної установи «Офіс із залучення та 

підтримки інвестицій») 

37 Розробка стандартів та форм 

для підвищення якості 

підготовки інвестиційних 

програм і проєктів 

2019-2020 Не виконано Захід не виконувався Розробка стандартів та форм 

для підвищення якості 

підготовки інвестиційних 

програм і проєктів буде 

здійснюватися після 

імплементації нового 

Положення про проведення 

інвестиційних конкурсів у 

місті Києві 

38 Проведення відкритих та 

прозорих інвестиційних 

конкурсів 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році: 

− укладено 9 інвестиційних договорів на загальну суму 

інвестицій понад 87 млн грн, а саме: 

• про облаштування зони активних розваг для дорослих та 

дітей з благоустроєм території в парку «Перемога» (від 

11.03.2020 № 050-13/і/211); 

• про облаштування дитячого парку розваг на території 

парку «Відрадний» у Солом'янському районі (від 

29.04.2020 № 050-13/і/212); 

• про облаштування парку активного відпочинку на 

території Голосіївського парку імені М. Рильського (від 

12.05.2020 № 050-13/і/213); 

• про облаштування зони активних розваг та відпочинку з 

благоустроєм території у Голосіївському парку імені 

М. Рильського (від 12.05.2020 № 050-13/і/214); 

• про облаштування спортивних майданчиків на території 

парку відпочинку «Супутник» у Солом’янському районі» 

(від 14.08.2020 № 050-13/і/216); 

• про облаштування футбольного поля на території парку 
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«Совки» у Святошинському районі м. Києва» (від 

23.07.2020 № 050-13/і/215); 

• про облаштування вуличних лав з рекламними носіями в 

місті Києві» (від 16.09.2020 № 050-13/і/217); 

• про облаштування спортивних майданчиків на території 

парку, розташованого на Дніпровській набережній у 

районі затоки Берковщина у Дарницькому районі міста 

Києва (від 15.10.2020 № 050-13/і/218); 

• про комплекс заходів з благоустрою та облаштування 

зупинок громадського транспорту в місті Києві (лот 29) 

(від 15.10.2020 № 050-13/і/219); 

залучено кошти до спеціального фонду бюджету міста 

Києва (відповідно до умов укладених інвестиційних 

договорів) станом на 31.12.2020 – 3063,874 тис. грн 

Сектор 1.3. Ринок праці 

Оперативна ціль 1: Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва 

Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу 

39 Підвищення попиту на ринку 

праці за рахунок створення 

нових робочих місць у 

перспективних секторах 

економіки та залучення нових 

роботодавців до міста 

2018-2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

За останніми наявними даними у січні–листопаді 2020 року 

в місті Києві прийнято на роботу на створені нові робочі 

місця 77,4 тис. осіб, зокрема у юридичних осіб – 

38,7 тис. осіб, у фізичних осіб – 38,7 тис. осіб.  

У 2020 році роботодавці проінформували службу 

зайнятості міста про наявність 67,3 тис. вакансій (2019 рік – 

74,9  тис. вакансій). За видами економічної діяльності: 

кожна шоста вакансія пропонується в оптовій та роздрібній 

торгівлі; по 12% – у сфері державного управління й 

оборони та у транспортній сфері; 11% – у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування; 10% – 

на підприємствах та установах переробної промисловості. 

Станом на 01.01.2021 у базі даних столичної служби 

зайнятості налічувалося 8,2 тис. вакансій. Середній розмір 

заробітної плати за вакансіями становив 8,6 тис. грн 

 

40 Сприяння розвитку 

самозайнятості мешканців 

2018-2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

З метою розвитку підприємництва безробітні громадяни 

проходять навчання з основ підприємницької діяльності за 

сприяння міської служби зайнятості. 

У 2020 році проходили відповідну професійну підготовку 

70 безробітних; 27 осіб з числа безробітних скористалася 

своїм правом та отримали одноразову виплату допомоги по 

безробіттю для організації підприємницької діяльності 

 

41 Проведення інформаційно-

роз’яснювальних кампаній 

серед роботодавців з питань 

2018-2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У 2020 році Київським міським центром зайнятості: 

− проведено 297 семінарів для роботодавців; 8 круглих 

столів; 8 зустрічей роботодавців з претендентами; 
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компенсації витрат на сплату 

єдиного соціального внеску за 

працевлаштування безробітних 

16 презентацій роботодавців; 41 міні-ярмарку вакансій; 

8 заходів «День відкритих дверей роботодавця»; понад 

1,6 тис. відвідувань роботодавців, до участі в яких залучено 

майже 3,3 тис. роботодавців; 

− запроваджено та проведено 118 інформаційно-

консультаційних заходів для роботодавців в режимі онлайн 

на платформі Zoom та засобами Skype; 

працевлаштовано 59 безробітних на нові робочі місця з 

наданням компенсації єдиного внеску роботодавцям 

42 Проведення моніторингу 

створення нових робочих місць 

за рахунок реалізації 

інфраструктурних та 

інвестиційних проєктів міста 

2018-2020 Виконано У 2020 році відповідно до передпроєктних пропозицій до 

умов інвестиційних конкурсів, які розроблені КП «Київське 

інвестиційне агентство» та опрацьовані Департаментом 

економіки та інвестицій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

передбачається створення нових робочих місць у рамках 

реалізації наступних проєктів: 

− «Облаштування спортивних майданчиків на території 

парку, розташованому на Дніпровській набережній у районі 

затоки Берковщина у Дарницькому районі м. Києва» - 

орієнтовна кількість робочих місць 5 одиниць; 

− «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування 

зупинок громадського транспорту в місті Києві» - 

орієнтовна кількість робочих місць 320 одиниць; 

− «Створення зони відпочинку з пляжного волейболу на 

об’єкті «Молодіжний» - орієнтовна кількість робочих місць 

12 одиниць; 

− «Облаштування атракціону канатна переправа через 

річку Дніпро від арки Дружби народів до Труханового 

острова» - орієнтовна кількість робочих місць 10 одиниць;  

− «Облаштування спортивних майданчиків на  

просп. Степана Бандери в Оболонському районі - 

орієнтовна кількість робочих місць 10 одиниць; 

− «Будівництво медичного закладу на бульв. Ігоря Шамо, 

15–А у Дніпровському районі - орієнтовна кількість 

робочих місць 50 одиниць. 

На сьогодні триває процедура проведення інвестиційних 

конкурсів із залучення інвесторів для реалізації цих 

проєктів. 

У 2020 році Департаментом економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) укладено 9 інвестиційних 

договорів про облаштування зони активних розваг для 
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дорослих та дітей з благоустроєм території в парку 

«Перемога» (від 11.03.2020 № 050-13/і/211), про 

облаштування дитячого парку розваг «Відрадний» в 

Солом’янському районі (від 29.04.2020 № 050-13/і/212), про 

облаштування парку активного відпочинку на території 

Голосіївського парку імені М. Рильського (від 12.05.2020 

№ 050-13/і/213), про облаштування зони активних розваг та 

відпочинку з благоустроєм території у Голосіївського парку 

імені М. Рильського (від 12.05.2020 № 050-13/і/214), про 

облаштування футбольного поля на території парку 

«Совки» у Святошинському районі (від 23.07.2020 № 050-

13/і/215), про облаштування спортивних майданчиків на 

території парку відпочинку «Супутник» у Солом’янському 

районі (від 14.08.2020 № 050-13/і/216), про облаштування 

вуличних лав з рекламними носіями в місті Києві 

(від 16.09.2020 № 050-13/і/217), про облаштування 

спортивних майданчиків на території парку, розташованого 

на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у 

Дарницькому районі міста Києва (від 15.10.2020 № 050-

13/і/218), про комплекс заходів з благоустрою та 

облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (від 15.10.2020 № 050-13/і/219) – загальна орієнтовна 

кількість новостворених робочих місць складатиме 

373 одиниці. 

У рамках реалізації інфраструктурних проєктів, програм 

дорожнього будівництва та проєктів з благоустроєм міста 

Києва міською службою зайнятості працевлаштовано 

14 безробітних: у рамках реалізації Комплексної міської 

цільової програми екологічного благополуччя міста Києва 

на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 18.12.2018 № 469/6520, – 3 особи; у рамках 

реалізації проєкту з благоустрою міста Києва «Поточний 

благоустрій (поточний ремонт об’єктів вулично-дорожньої 

мережі м. Києва)», затвердженого наказом Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 03.02.2020 № Н-86, – 11 осіб. 

На виконання інвестиційних договорів про створення 

об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними 

виробами, що користуються найвищим споживчим попитом 

у місті Києві, укладених за результатами інвестиційного 

конкурсу (замовник – Департамент промисловості та 
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розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)), 

станом на 31.12.2020 у столиці функціонує 200 об’єктів 

роздрібної торгівлі, в яких створено додатково 677 робочих 

місць 

Завдання 1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці 

43 Розвиток комунікацій між 

учасниками ринку праці 

(центрами зайнятості, 

роботодавцями, освітніми 

закладами, суб’єктами 

господарювання, які надають 

послуги з посередництва у 

працевлаштуванні, 

громадськими організаціями) 

2018-2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У 2020 році суб’єктами господарювання, які надають 

послуги з посередництва у працевлаштуванні, надано 

1,1 тис. інформаційних консультацій.  

Протягом звітного періоду з центрами зайнятості 

співпрацювало 14,3 тис. роботодавців. 

З метою підвищення ефективності підготовки робітничих 

кадрів, налагодження тісної співпраці з роботодавцями-

замовниками робітничих кадрів та закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти станом на 30.12.2020 

укладено 1471 угоду з 1320 підприємствами, установами та 

організаціями.  

З початку 2020 року міською службою зайнятості 

продовжується тісна співпраця з навчальними закладами, 

громадськими організаціями, соціальними партнерами, яка 

є основою для проведення масових заходів, семінарів, 

тренінгів, круглих столів для різних вікових груп населення 

та цільових аудиторій безробітних 

 

44 Удосконалення роботи центрів 

зайнятості міста Києва (у т. ч. 

шляхом підвищення 

ефективності надання послуг 

населенню, застосування 

сучасних інформаційних 

технологій тощо) 

2018-2020 Виконано З січня 2020 року Київським міським центром зайнятості 

запроваджено новий сервіс для роботодавців – Інститут 

«Консультанта роботодавця». Цей сервіс дає можливість 

роботодавцям замовити підбір кадрів за сприянням служби 

зайнятості та подати звіт про актуальні вакансії засобами 

вебсайту Державної служби зайнятості України 

(www.dcz.gov.ua. через «Електронний кабінет 

роботодавця»). 

У 2020 році роботодавці подали до столичної служби 

зайнятості 12,3 тис. вакансій в електронному вигляді. 

Зокрема, запроваджено роботу сервісу Інституту 

«Кар’єрного радника» у рамках проєкту «Інклюзивний 

ринок праці для створення робочих місць в Україні», який 

забезпечує індивідуальний підхід до кожного клієнта 

служби зайнятості та якісне надання послуг із планування 

кар’єри з урахуванням потреб роботодавців та можливостей 

шукачів роботи. 

В умовах впровадження в місті Києві заходів із запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
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спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, запроваджено 

дистанційні послуги з підбору підходящих вакансій для 

безробітних та послуги в форматі онлайн, зокрема, 

проведення вебінарів, як ефективного та безпечного 

способу комунікації між фахівцями з профорієнтації та 

клієнтами служби зайнятості. Всього проведено 

822 вебінари, до яких залучено 13 тис. осіб 

Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили 

45 Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед 

роботодавців щодо здійснення 

професійного навчання 

працівників на виробництві 

2018-2020 Виконано З метою інформування роботодавців щодо здійснення 

професійного навчання безробітних, зокрема на 

виробництві, фахівцями служби зайнятості проводиться 

системна робота щодо вивчення (шляхом анкетування, 

опитування, тощо) та формування потреби роботодавців в 

організації професійного навчання зареєстрованих 

безробітних. Результати опрацьовуються та 

узагальнюються для формування навчальних груп. 

Стажування на підприємствах за відповідний період 

пройшли 52 особи, з яких працевлаштовано 51 особу 

 

46 Забезпечення організації 

професійного навчання 

зареєстрованих безробітних 

2018-2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У 2020 році Київським міським центром зайнятості 

укладені договори про співробітництво з 16 навчальними 

закладами міста Києва. 

Інформування відвідувачів районних філій Київського 

міського центру зайнятості щодо можливості професійного 

навчання за направленням служби зайнятості відбувалося 

шляхом індивідуальних консультацій та на офіційному 

сайті Київського міського центру зайнятості 

(www.dcz.gov.ua/kie). 

У звітному році проходили професійне навчання 

0,5 тис. осіб з числа безробітних. 

Для підтримання конкурентоспроможності деяких 

категорій громадян шляхом перепідготовки або підготовки 

за іншою спеціальністю, підготовки на наступному рівні 

освіти, спеціалізації, підвищення кваліфікації у закладах 

освіти чи у роботодавця за професіями і спеціальностями 

згідно з пріоритетними видами економічної діяльності 

міською службою зайнятості упродовж 2020 року видано 

ваучери 13 особам за 3 спеціальностями 

 

47 Сприяння організації роботи з 

підтвердження результатів 

неформального професійного 

навчання за робітничими 

професіями 

2018-2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Підтвердження результатів неформального навчання осіб за 

робітничими професіями виконується відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340 

«Про затвердження порядку підтвердження результатів 

неформального професійного навчання осіб за робітничими 

 

http://www.dcz.gov.ua/kie
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професіями». 

У 2020 році 162 особи отримали направлення та 133 особи 

підтвердили результати неформального професійного 

навчання за професією «кухар» 

48 Ініціювання розробки та 

впровадження системи 

безперервного підвищення 

кваліфікації, в т. ч. дистанційно 

2018-2020 Виконано З метою покращення якості системи безперервного 

підвищення кваліфікації комунальною науково-дослідною 

установою «Науково-дослідний інститут соціально-

економічного розвитку міста» відповідно до Тематичного 

переліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт на 2019–2020 роки, виконано науково-дослідну 

роботу на тему: 

«Розробка та впровадження системи безперервного 

підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно».  

Анотований звіт про виконання наукової роботи та звітні 

матеріали передано Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) для подальшої роботи 

 

49 Удосконалення професійної 

орієнтації населення, особливо 

молоді, на актуальні на ринку 

праці професії 

2018-2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У 2020 році з метою сприяння посиленню 

конкурентоспроможності молодих осіб на ринку праці 

спеціалістами служби зайнятості проведено 

14 професіографічних екскурсій на підприємства міста 

(охоплено 0,5 тис. учнів). 

Також, спеціалістами служби зайнятості надано 10,7 тис. 

профінформаційних та 13,3 тис. профконсультаційних 

послуг (охоплено 11,3 тис. осіб з числа молоді у віці до 

35 років, які перебували на обліку в службі зайнятості, та 

4,1 тис. учнів загальноосвітніх шкіл). 

Зокрема, спеціалістів Київської міської служби зайнятості 

залучено до проведення: інклюзивного фестивалю «Барви 

надій» за участі громадської організації «Європейський 

захист прав інвалідів» (січень 2020 року), Дня кар’єри для 

учнівської молоді на базі Молодіжного центру 

Міжнародної молодіжної організації «Благодійний фонд 

«СОС Дитячі містечка» Україна» (лютий), Дня відкритих 

дверей «АбітFest» на базі Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» (лютий) тощо.  

В умовах впровадження в місті Києві заходів із запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, стали 

популярними індивідуальні послуги у форматі онлайн, 

зокрема на Платформі державної служби зайнятості з 
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профорієнтації та розвитку кар’єри. Так, до Дня молоді 

Київським міським центром зайнятості проведено перший 

онлайн Форум про кар’єру (червень 2020 року).  

Крім того, у звітному періоді: 

− Департаментом освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) проведено 24 тренінги з різних професій на 

базі 12 закладів загальної середньої освіти міста Києва 

(лютий 2020 року, охоплено 721 учня). Також, в 

умовах впровадження в місті Києві заходів із запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, запроваджено 

нестандартні форми профорієнтаційної компанії: Дні 

відкритих дверей закладів професійної освіти у форматі 

онлайн, відеоролики «Запрошуємо на навчання 2020»; 

віртуальні екскурсії закладами професійної освіти; рубрику 

«Приймальна комісія», висвітлення інформації з 

використанням соціальних мереж тощо; 

комунальною установою «Київський молодіжний центр» 

проведено 237 заходів (тестування, знайомства з 

професіями, ділові ігри, екскурсії на підприємства, 

тренінги, лекції, семінари, майстер-класи, моделювання 

робочого процесу тощо (охоплено 116,3 тис. осіб)) 

50 Сприяння підвищенню рівня 

охоплення професійним 

навчанням осіб з інвалідністю 

2018-2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Станом на 01.01.2021 у місті Києві проходили навчання та 

перекваліфікацію за рахунок коштів Фонду соціального 

захисту інвалідів згідно з укладеними договорами у 

професійно-технічних, вищих (I-IV рівнів акредитації) та 

інших навчальних закладах 376 осіб з інвалідністю. 

У 2020 році за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття проходили навчання 19 осіб 

з інвалідністю, зокрема 2 особи проходили стажування на 

підприємстві. Закінчили навчання та працевлаштовані 

службою зайнятості 16 осіб 

 

Оперативна ціль 2. Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві 

Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні») 

51 Проведення активної співпраці 

з контролюючими та 

правоохоронними органами, 

сторонами соціального діалогу 

з питань детінізації трудових 

відносин та виплати заробітної 

2018-2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У місті активно працюють міська та районні робочі групи 

(комісії) з питань легалізації заробітної плати і зайнятості 

населення, до складу яких входять представники 

податкових органів, органів Пенсійного фонду, Державної 

служби з питань праці та органів Національної поліції 

України. 
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плати «в конвертах» У 2020 році проведено 20 засідань робочих груп (комісій), 

на яких заслухано 75 керівників підприємств та організацій 

столиці, що мають невиправдано низький рівень заробітної 

плати. За результатами засідань суб’єктам господарювання 

рекомендовано вжити відповідних заходів щодо 

поступового підвищення заробітної плати до середнього 

рівня по місту Києву (за відповідним видом економічної 

діяльності) з урахуванням фінансових можливостей (в 

умовах впровадження в місті Києві заходів із запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2). 

За результатами розгляду звернень громадян інформація 

щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати або 

неналежного оформлення трудових відносин направлялося 

до міських підрозділів Державної фіскальної служби 

України, Державної службі України з питань праці та 

Національної поліції України в порядку інформування та 

відповідного реагування 

52 Проведення широкої 

інформаційно-роз’яснювальної 

роботи серед громадян та 

роботодавців щодо негативних 

соціальних наслідків 

нелегальних трудових відносин 

та виплати заробітної плати в 

«конвертах» 

2018-2020 Виконано Інформація щодо економічних та соціальних переваг 

отримання легальних доходів та оформлення належним 

чином трудових відносин, забезпечення участі в системі 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, постійно висвітлюється на Єдиному веб-

порталі територіальної громади міста Києва 

(https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/op

lata_pratsi_ta_zaynyatist/podolannya_nezadeklarovano_pratsi/) 

та на сайті Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

(http://dsp.kievcity.gov.ua/content/rozyasnennya-z-aktualnyh-

pytan.html). 

За інформацією Головного управління Державної 

податкової служби у м. Києві за рахунок проведеної 

індивідуальної роз’яснювальної роботи у 2020 року 

підвищили рівень заробітної плати майже 30,9 тис. 

суб’єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету 

м. Києва понад 140 млн грн податку на доходи фізичних 

осіб) 

 

 

 

 

 

https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/oplata_pratsi_ta_zaynyatist/podolannya_nezadeklarovano_pratsi/
https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/oplata_pratsi_ta_zaynyatist/podolannya_nezadeklarovano_pratsi/
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Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини 

Оперативна ціль 1. Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин 

Завдання 1.1. Реформування земельно-господарського устрою території міста 

53 Інвентаризація земель міста, 

організація землеустрою та 

ведення міського земельного 

кадастру (у т. ч. оновлення 

Державного земельного 

кадастру), включаючи 

розміщення у публічному 

доступі такої інформації: 

2018-2020 Виконано 

 

Реєстрацію земельних ділянок в Державному земельному 

кадастрі відповідно до розроблених технічних 

документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель 

здійснює Головне управління Держгеокадастру у м. Києві. 

У 2020 році КП «Київський інститут земельних відносин» 

на виконання Міської цільової програми використання та 

охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 04.12.2018 № 229/6280, проведено: 

− обстежувальні роботи (збір та аналіз вихідних даних для 

проведення інвентаризації земель), які виконано на 100,0% 

обсягу запланованих робіт; 

− топографо-геодезичні роботи – на 100,0%; 

− проєктно-вишукувальні роботи – на 100,0%. 

За 2020 рік укладено: 

− 122 договори оренди земельних ділянок; 

− 139 додаткових угод 

 

53.1  - реєстру земель комунальної 

власності, договорів 

оренди/продажу землі (вкл. 

оприлюднення повного тексту 

договорів, інформації про 

заборгованість зі сплати 

місцевих податків та зборів); 

2018-2020 Виконано 

 

На Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва 

https://kyivcity.gov.ua, зокрема постійно розміщується 

інформація про: 

− орендарів (користувачів) земельних ділянок згідно з 

договорами оренди: землекористувачів, ставки орендної 

плати, заборгованість за договорами, кадастрові номери, 

термін дії договорів, адреси ділянок, цільове призначення 

земельних ділянок, площа; 

− договори оренди земельних ділянок, термін дії яких 

закінчився 

 

53.2  - реєстру 

власників/землекористувачів (у 

т. ч. орендарів) 

2018-2020 Виконано 

 

Забезпечувалося висвітлення інформації на Єдиному 

вебпорталі територіальної громади міста Києва 

https://kyivcity.gov.ua. Зокрема постійно розміщується та 

оновлюється інформація про: 

− орендарів (користувачів) земельних ділянок згідно з 

договорами оренди: землекористувачів, ставки орендної 

плати, заборгованість за договорами, кадастрові номери, 

термін дії договорів, адреси ділянок, цільове призначення 

земельних ділянок, площа; 

− договори оренди земельних ділянок, термін дії яких 

закінчився. 

Відповідно до статей 125, 126 Земельного кодексу України 

 

https://kyivcity.gov.ua/
https://kyivcity.gov.ua/
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право власності на земельну ділянку, а також право 

постійного користування та право оренди земельної 

ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих 

прав. Державна реєстрація речових прав на землю 

здійснюється відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень». Пунктом 3 частини першої статті 7 зазначеного 

закону визначено, що Міністерство юстиції України 

забезпечує створення та функціонування Державного 

реєстру прав та є його держателем.  

Актуальну інформацію щодо власників земельних ділянок 

можна отримати за допомогою електронного сервісу 

https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1 

53.3  - даних щодо вільних 

земельних ділянок для 

інвестування 

2018-2020 Виконано 

 

Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) постійно опрацьовується можливість 

продажу на земельних торгах (аукціонах) земельних 

ділянок різної площі та з різними видами використання. На 

офіційному вебсайті за посиланням https://kyivland.gov.ua/ у 

розділі «Публічна інформація» можна ознайомитися із 

переліком земельних ділянок, які найближчим часом 

плануються до продажу на земельних торгах, у разі 

прийняття Київською міською радою відповідних рішень 

про продаж земельних ділянок комунальної власності 

територіальної громади м.  Києва або права оренди на них 

 

53.4  - переліку земель, що 

оподатковуються, у т. ч. за 

пільговими ставками 

2018-2020 Виконано 

 

На Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва 

https://kyivcity.gov.ua постійно розміщується інформація 

про: 

− орендарів (користувачів) земельних ділянок згідно з 

договорами оренди: землекористувачів, ставки орендної 

плати, заборгованість за договорами, кадастрові номери, 

термін дії договорів, адреси ділянок, цільове призначення 

земельних ділянок, площа; 

− договори оренди земельних ділянок, термін дії яких 

закінчився 

 

53.5  - графічного зображення 

ділянки на основі 

топографічних зйомок та 

просторової прив’язки в 

масштабах, передбачених 

законодавством України 

2018-2020 Виконано 

 

Сформовані земельні ділянки реєструються у Державному 

земельному кадастрі Головним управлінням 

Держгеокадастру у м. Києві. 

На вебсторінці міського земельного кадастру за 

посиланням http://map.kyivland.gov.ua/public/ забезпечено 

розміщення графічного зображення земельних ділянок на 

основі топографічних зйомок та просторової прив’язки в 

 

https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1
http://map.kyivland.gov.ua/public/
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масштабах передбачених законодавством України 

53.6  - актуальної фотофіксації 

земельних ділянок 

2018-2020 Виконано 

 

На вебсторінці міського земельного кадастру за 

посиланням  http://map.kyivland.gov.ua/public/ забезпечено 

можливість ознайомитися зі супутниковою зйомкою 

земельних ділянок в межах міста Києва. 

Крім того, матеріали фотофіксації долучаються до 

кадастрових справ, які передаються до Київської міської 

ради разом з землевпорядною документацією для розгляду 

питань щодо передачі земельних ділянок у власність, 

користування, оренду, а також при поновленні договорів 

оренди земельних ділянок 

 

53.7  - даних щодо цільового 

призначення земельних ділянок 

(у т. ч. функціональне 

призначення на перспективу 

відповідно до Генерального 

плану міста Києва) 

2018-2020 Виконано 

 

Інформація щодо цільового призначення земельних ділянок 

розміщена на Єдиному вебпорталі територіальної громади 

міста Києва http://map.kyivland.gov.ua/public/. 

У складі Міської інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення містобудівної діяльності «Містобудівний 

кадастр Києва» забезпечена можливість використання 

інструменту для виміру довжини та площі земельної 

ділянки 

 

53.8  - інформації про визначену 

площу під забудову 

2018-2020 Виконано 

 

Інформація про визначену площу під забудову розміщена 

на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва 

https://kyivcity.gov.ua/mistobuduvannia_ta_zemelni_dilianky/. 

У складі Міської інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення містобудівної діяльності «Містобудівний 

кадастр Києва» створена можливість відображення 

основного креслення Генерального плану м. Києва та 

затверджених Київською міською радою детальних планів 

території. 

Інформація про площу сформованих земельних ділянок 

розміщена на вебсторінці Міського земельного кадастру за 

посиланням  http://map.kyivland.gov.ua/public/ 

 

53.9  - інформації про форму права 

власності (власник, користувач) 

як на землю, так і на об’єкти 

нерухомого майна за 

затвердженою системою 

показників 

2018-2020 Виконано 

 

Інформація про користувачів земельних ділянок розміщена 

на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва 

https://kyivcity.gov.ua/mistobuduvannia_ta_zemelni_dilianky/. 

Відповідно до статей 125, 126 Земельного кодексу України 

право власності на земельну ділянку, а також право 

постійного користування та право оренди земельної 

ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих 

прав. Державна реєстрація речових прав на землю 

здійснюється відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень». Пунктом 3 частини першої статті 7 зазначеного 

 

http://map.kyivland.gov.ua/public/
http://map.kyivland.gov.ua/public/
https://kyivcity.gov.ua/mistobuduvannia_ta_zemelni_dilianky/
http://map.kyivland.gov.ua/public/
https://kyivcity.gov.ua/mistobuduvannia_ta_zemelni_dilianky/
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Закону визначено, що Міністерство юстиції України 

забезпечує створення та функціонування Державного 

реєстру прав та є його держателем.  

Інформацію з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно можна отримати, зокрема, за допомогою 

електронного сервісу kap.minjust.gov.ua. 

У складі детальних планів територій визначаються техніко-

економічні показники, зокрема і площа забудови 

53.10 - оціночної вартості 

земельної ділянки тощо 

2018-2020 Виконано 

завдання 2020 

року 

 

Оціночна вартість земельних ділянок визначається шляхом 

виготовлення Департаментом земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) на замовлення 

користувачів землі довідок про розмір нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок 

Для конкретних земельних ділянок оціночна вартість 

встановлюється при визначенні розмірів оподаткування у 

поточному році відповідними службами у порядку, 

затвердженому Фондом державного майна України від 

17.05.2018 № 658, яким не передбачено участь 

КО «Інститут Генерального плану м. Києва» та 

Департамента містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) у встановленні оціночної вартості 

 

54 Вдосконалення процедур 

надання земельних ділянок для 

будівництва (вкл. оформлення 

права користування 

земельними ділянками, орендні 

відносини та удосконалення 

функціонування ринку земель) 

2018 Виконано 

 

Захід виконано у 2018 році. 

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

дерегуляції в нафтогазовій галузі», яким внесено зміни до 

низки законодавчих актів, зокрема до Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» (Закон набрав 

чинності 01.04.2018).  

Змінами до вказаного Закону передбачено випадки передачі 

(надання) земельних ділянок із земель державної або 

комунальної власності у власність чи користування 

фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб у 

разі відсутності затвердженого плану зонування або 

детального плану території 

 

55 Розробка проєкту землеустрою 

щодо встановлення межі міста 

Києва 

2018-2020 Виконано 

завдання 2020 

року 

 

Київською міською радою прийнято рішення від 12 грудня 

2019 року № 445/8018 «Про погодження проєкту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Києва», 

відповідно до пункту 2 якого передбачено погодити з 

Київською обласною радою, Київською обласною 

державною адміністрацією, районними, міськими, 
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сільськими та селищними радами межі та територію міста 

Києва загальною площею 85351,0849 га. 

Київською міською радою погоджено з суміжними 

землекористувачами проєкт землеустрою щодо 

встановлення та зміни меж міста Києва, який направлено 

Верховній Раді України для подальшого затвердження 

56 Стимулювання ефективного 

використання земель та 

отримання плати в 

об’єктивному розмірі, зокрема 

шляхом переходу від оренди 

земель під об’єктами 

нерухомості до 

викупу/суперфіцію, у т. ч.: 

    

56.1 - ефективне використання 

земель та отримання плати за 

землю (у т. ч. орендної плати) 

2018-2020 Виконано 

завдання 2020 

року 

 

За 2020 рік надходження від плати за землю 

становили 4 916 ,1 млн грн (на 12,7% менше ніж у 

2019 році), з них орендна плата за землю – 2 892,6 млн грн, 

земельний податок – 2 023,5 млн грн 

 

Зменшення надходжень від 

плати за землю відбулося у 

зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на 

забезпечення додаткових 

соціальних та економічних 

гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» № 540-

IX (зі змінами) яким за період 

з 1 березня по 31 березня 2020 

року передбачено можливість 

не сплачувати плату за землю 

(земельний податок та 

орендну плату за земельні 

ділянки (державної та 

комунальної власності), що 

перебувають у власності або 

користуванні, зокрема на 

умовах оренди, фізичних або 

юридичних осіб, та 

використовуються ними в 

господарській діяльності на 

період, передбачених 

карантином, встановленим 

Кабінетом Міністрів України 
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56.2 - комплекс землевпорядних, 

землеоціночних робіт і 

містобудівної документації з 

підготовки ділянок до продажу 

2018-2020 Виконано 

завдання 2020 

року 

 

За 2020 рік підготовлено та передано до Київської міської 

ради згідно з Регламентом Київської міської ради, 

затвердженим рішенням Київської міської ради від 

07.07.2016 № 579/579, кадастрові справи із відповідними 

проєктами рішень щодо: 

− 9 земельних ділянок, які заплановано виставити на 

земельні торги (аукціон); 

− 14 земельних ділянок комунальної власності 

територіальної громади м. Києва без проведення земельних 

торгів (прямий продаж); 

− 10 земельних ділянок, за якими потрібно надати дозвіл 

на проведення експертної грошової оцінки. 

Станом на 31.12.2020 у Київській міській раді знаходяться 

кадастрові справи із відповідними проєктами рішень щодо: 

− 10 земельних ділянок, які заплановано виставити на 

земельні торги (аукціон); 

− 14 земельних ділянок  комунальної власності 

територіальної громади м. Києва без проведення земельних 

торгів (прямий продаж); 

− 21 земельної ділянки, за якою потрібно надати дозвіл на 

проведення експертної грошової оцінки 

 

57 Встановлення меж територій з 

особливими режимами 

використання (заповідники, 

природоохоронні території, 

прибережні захисні смуги 

тощо) 

2018-2020 Виконано 

завдання 2020 

року 

 

За 2020 рік Київською міською радою прийняті рішення: 

− від 06.02.2020 № 10/8180 «Про оголошення 

ландшафтного заказника місцевого значення «Золотий ліс» 

на території лісових кварталів Межигірського та Пуща-

Водицького лісництв Святошинського лісопаркового 

господарства орієнтовною площею 2008,7 га; 

− від 06.02.2020 № 11/8181 «Про оголошення природної 

території ландшафтним заказником місцевого значення «Яр 

пролісок» площею 20 га у Голосіївському районі; 

− від 06.02.2020 № 12/8182 «Про оголошення природного 

об'єкта ботанічною пам'яткою природи місцевого значення 

«Дерево Цоя»; 

− від 06.02.2020 № 13/8183 «Про оголошення природної 

території комплексною пам'яткою природи місцевого 

значення «Зелена діброва» площею 5 га; 

− від 06.02.2020 № 14/8184 «Про оголошення природної 

території комплексною пам'яткою природи місцевого 

значення «Витоки річки Нивка» площею 2,5 га; 

− від 06.02.2020 №15/8185 «Про оголошення природної 

території ландшафтним заказником місцевого значення 

«Червонохуторські озера» природної території озер Велике, 
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Блакитне і Рибальське та їх прибережної захисної смуги 

орієнтовною площею 12 га в Дарницькому районі; 

− від 27.02.2020 № 148/8318 «Про оголошення 

ландшафтним заказником місцевого значення «Затока 

Наталка» території Оболонського району орієнтовною 

площею 85,5 га, 84 га, з яких надані у користування 

КП «Плесо», 1,5 га не надані у власність чи користування; 

− від 27.02.2020 № 149/8319 «Про оголошення 

ландшафтним заказником місцевого значення «Озеро 

Редькіне» території Оболонського району, орієнтовоною 

площею 74,2 га, 56,7 га, з яких надані у користування 

КП «Плесо», 17,5 га не надані у власність чи користування; 

− від 28.07.2020 № 92/9171 «Про оголошення 

ландшафтним заказником місцевого значення 

«Троєщинські луки» площею 381, 8 га; 

− від 28.07.2020 № 93/9172 ландшафтний заказник 

місцевого значення «Конча-Заспа» території острова Жуків 

у Голосіївському районі міста Києва орієнтовною площею 

579,7 га, які не надані у власність чи користування; 

− від 28.07.2020 № 94/9173 «Про оголошення 

ландшафтним заказником місцевого значення «Багринова 

гора» площею 16, 8 га; 

− від 28.07.2020 № 95/9174 «Про оголошення 

ландшафтним заказником місцевого значення «Урочище 

Церковщина» площею 130 га; 

− від 28.07.2020 № 97/9176 ландшафтний заказник 

місцевого значення «Деснянські луки» частину природної 

території лівобережної заплави р. Дніпро в межах 

Деснянського району м. Києва загальною площею 314,1 га; 

− від 28.07.2020 № 98/9177 «Про оголошення природної 

території ландшафтним заказником місцевого значення 

«Долина річки Коноплянка» площею 1,4 га; 

− від 28.07.2020 № 99/9178 «Про оголошення природної 

території ландшафтним заказником місцевого значення 

«Совська балка» площею 37,23 га між вулицями Колоскова 

та Петра Радченка; 

− від 24.09.2020 № 468/9547 «Про створення 

ландшафтного заказника «Гора Щекавиця». 

Видано розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

28.08.2020 № 1293 «Про внесення змін до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
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міської державної адміністрації) від 30 березня 2020 року 

№ 528 «Про забезпечення виконання у 2020 році 

природоохоронних заходів у місті Києві», яке погоджено на 

позачерговому засіданні постійної комісії Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 

29.09.2020 (протокол засідання № 18/202) 

Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади 

Завдання 2.1. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик 

58 Розробка та затвердження 

Генерального плану Києва, а 

також відповідної містобудівної 

документації (у т. ч. планів 

зонування, детальних планів 

територій) з урахуванням 

наявних галузевих концепцій 

розвитку і європейських 

норм/стандартів в галузі 

сталого міського планування та 

будівництва 

2018-2020 Виконано 

завдання 2020 

року 

 

КО «Київгенплан» завершено актуалізацію та приведення 

проєкту Генерального плану розвитку міста Києва та 

планування його приміської зони до 2025 року у 

відповідність до вихідних даних, актуальних на 01.01.2019, 

та змін законодавства у сфері містобудівної діяльності, 

будівельних та інших державних норм, стандартів і правил 

(на виконання рішення Київської міської ради від 

18.09.2008 № 262/262).  

16.12.2019 презентовано проєкт Генерального плану 

м. Києва на міжнародному форумі «Майбутнє Києва». 

У 2020 році Українським державним інститутом культурної 

спадщини здійснювалося доопрацювання історико-

архітектурного опорного плану міста у складі проєкту 

Генерального плану міста Києва відповідно до зауважень, 

наданих Департаментом охорони культурної спадщини 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), Міністерством культури, 

молоді та спорту України та з урахуванням нової 

затвердженої науково-проєктної документації. 

На замовлення Департаменту містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) в 

установленому порядку розроблялися 103 детальні плани 

територій (ДПТ) міста згідно з договорами та відповідно до 

рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 

«Про затвердження міської програми створення 

(оновлення) містобудівної документації у м. Києві» (зі 

змінами), Законів України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку», з них 

42 ДПТ - розроблено  

Проведення громадських 

обговорень (слухань) проєкту 

Генплану м. Києва та його 

стратегічної екологічної 

оцінки відповідно до вимог 

чинного законодавства,  

призупинено у зв’язку з 

обмежувальними заходами, 

тимчасово введеними на 

території міста Києва, 

спричиненими коронавірусом 

SARS-CoV-2. 

Після їх скасування 

Департамент містобудування 

та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) повернеться до 

розгляду зазначеного питання 

 

59 Здійснення аналізу/ аудиту 

проєкту Генерального плану 

м. Києва до 2025 року із 

залученням міжнародних 

2018-2020 Виконано 

 

КО «Інститут Генерального плану м. Києва» направив 

основні положення проєкту нового Генерального плану 

м. Києва менеджеру програми Ради Європи (лист від 

12.03.2019 № 001-767) з метою здійснення його аналізу за 
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(німецьких) експертів результатами його опрацювання отримано схвальні відгуки.  

У проєкті Генерального плану міста Києва враховано 

рекомендації відповідних експертів стосовно формування 

Київської агломерації та комфортного розвитку міста, 

запровадження принципів Лейпцизької хартії сталого 

європейського міста 

60 Розробка і впровадження 

механізмів участі громадськості 

у прийнятті містобудівних 

рішень відповідно до сучасних 

європейських практик 

2018-2020 Виконано 

завдання 2020 

року 

 

Відповідно до Законів України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну 

оцінку», постанови Кабінету Міністрів України від 

25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення 

громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів під час розроблення проєктів містобудівної 

документації на місцевому рівні» у 2020 році проведено: 

− 14.01.2020 громадські слухання щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення 

проєкту детального плану території в межах вулиць Юрія 

Кондратюка, Михайла Майорова, північної та західної межі 

лісу в Оболонському районі; 

− 25.02.2020 засідання секції містобудування та 

архітектури архітектурно-містобудівної ради з розгляду 

проєкту будівництва багатофункціонального комплексу на 

вул. Старонаводницькій, 42-44 у Печерському районі; 

− 11.03.2020 засідання секції містобудування та 

архітектури архітектурно-містобудівної ради з розгляду 

наступних питань: 

• проєкт будівництва багатофункціонального комплексу на 

вул. Старонаводницькій, 42-44 у Печерському районі; 

• передпроєктні пропозиції реставрації комплексу стадіону 

«Старт» із пристосуванням до сучасних вимог та 

реконструкцією нежилих будівель на вул. Шолуденка,  

26-28/4 у Шевченківському районі; 

− 15.07.2020 та 24.07.2020 засідання секції містобудування 

та архітектури архітектурно-містобудівної ради з розгляду 

ескізного проєкту (коригування) об’єкту «Комплексна 

забудова території об’єктами житлового і соціально-

побутового призначення (1, 2, 2А мікрорайони) житлового 

масиву Осокорки – Центральні у Дарницькому районі, 

2 черга будівництва. Коригування)»; 

− 21.12 2020 засідання секції містобудування та 

архітектури архітектурно-містобудівної ради з розгляду 

проєкту детального плану території в межах вулиць Юрія 

Кондратюка, Михайла Майорова, північної та західної межі 
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лісу в Оболонському районі 

61 Впровадження сучасної 

нормативної та законодавчої 

бази планування міських 

просторів, зокрема, створення 

київського стандарту та 

бібліотеки типових елементів 

міського середовища для 

підвищення якості міського 

планування з урахуванням 

потреб громади та сучасних 

європейських практик 

2018-2020 Виконано 

 

Планування міських просторів та розташування об'єктів 

архітектури здійснювалося на підставі державних 

будівельних норм: 

− Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; 

− В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» 

 

62 Запровадження конкурсного 

проєктування в галузі розробки 

містобудівної документації, 

архітектурного планування та 

об’єктів ландшафтної 

архітектури 

2018-2020 Виконано 

завдання 2020 

року 

 

У 2020 році: 

− взято участь у нараді «Конкурс на кращу концепцію 

створення арт-скверу на честь видатного українського 

співака Гмирі Б. Р.», а також проведено ряд робочих 

зустрічей з представниками громадськості з приводу 

організації проведення Конкурсу; 

− проводилася робота з організації конкурсу щодо 

спорудження пам’ятника Героям Небесної Сотні у 

Оболонському районі 

 

63 Впровадження процедури 

стратегічної екологічної оцінки 

та інших видів експертиз і 

оцінок, передбачених 

європейським законодавством, 

при розробці Генерального 

плану м. Києва 

2019-2020 Виконано 

завдання 2020 

року 

 

У 2020 році відповідно до Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» у складі проєкту Генерального плану 

міста Києва розроблено розділ «Охорона навколишнього 

природного середовища», який є Звітом про стратегічну 

екологічну оцінку. 

Департаментом містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) призупинено проведення громадських 

обговорень (слухань) проєкту Генплану м. Києва та його 

стратегічної екологічної оцінки відповідно до вимог 

чинного законодавства у зв’язку із введенням 

обмежувальних заходів, тимчасово введених на території 

міста Києва, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2 

 

64 Розробка Концепції 

просторового розвитку м. Києва 

(включаючи сучасні принципи 

забудови міста, дотримання 

заходів безпеки, організації 

покращення зв’язаності 

середовища та якості 

рекреацій), зокрема: 

2018-2020 Виконано 

 

22 жовтня 2019 року відбулася презентація Концепції 

Інтегрованого розвитку Подільського району міста Києва 

(за підтримки німецької урядової компанії Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH). 

Над розробкою цього стратегічного документа впродовж 

2019 року працювали експерти з 12 сфер на чолі з 

німецьким ментором-містопланувальником Катаріною 

Георге. 
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Концептуальні рішення щодо просторового розвитку 

м. Києва визначаються у складі містобудівної документації, 

при актуалізації проєкту нового Генерального плану, 

детальних планів окремих територій. 

Крім того, у рамках реалізації проєкту міжнародної 

технічної допомоги «Інтегрований розвиток міст в Україні 

ІІ» 24.06.2020 підписано Протокол проєкту перемовин про 

співробітництво задля розвитку між Урядом України та 

Урядом Федеративної Республіки Німеччина. Реалізація 

проєкту триватиме з 01.11.2019 до 31.10.2023 

64.1 - визначення інструментів 

добудови проблемних 

житлових будинків/довгобудів 

(у т. ч. за участю комунальних 

підприємств) та їх добудова 

2018-2020 Виконано 

завдання 2020 

року 

 

Проводився збір інформації, організація та проведення, у 

межах наданих повноважень, виїзних нарад, засідань 

робочих груп та комісій за участю зацікавлених сторін з 

метою напрацювання алгоритму подальших дій щодо 

визначення інструментів добудови проблемних житлових 

будинків/довгобудів. 

Крім того, проведено роботу щодо необхідності внесення 

змін у законодавство та направлені відповідні звернення до 

Міністерства розвитку громад та територій України та 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

Верховної Ради України, у зв’язку з чим Департаментом 

будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) ініційовано створення міжвідомчої робочої 

групи з напрацювання змін до законодавчих актів України 

щодо врегулювання проблемних питань об’єктів 

незавершеного будівництва міста Києва, персональний 

склад якої затверджено розпорядженням виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 16.06.2020 № 866 

 

64.2 - розробка та поетапна 

реалізація програми 

комплексної реконструкції 

кварталів застарілої житлової 

забудови («хрущовки», 

панельна забудова першого 

періоду індустріального 

домобудування тощо) 

2018-2020 Виконано 

завдання 2020 

року 

 

У складі проєкту нового Генерального плану розвитку 

м. Києва розроблена схема розміщення кварталів, що 

підлягають комплексній реконструкції та санації, схема 

розміщення житлової забудови, таблиця «Основні техніко-

економічні показники комплексної реконструкції кварталів 

застарілого житлового фонду на етап 40 років», 

уточнювалися показники обсягів реконструкції кварталів 

застарілої житлової забудови: «хрущовки», панельна 

забудова першого періоду індустріального домобудування 

тощо. 

На території мікрорайону, обмеженого вулицями 

У 2020 році асигнування з 

бюджету міста Києва на 

виконання розробки 

Програми комплексної 

реконструкції кварталів 

застарілої житлової забудови 

не передбачені 
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Попудренка, Мініна, Червоноткацькою та 

Червоногвардійською у Дніпровському районі, за рахунок 

залучених коштів: 

− станом на 01.01.2020 введено в експлуатацію 

8 житлових будинків загальною площею 114,6 тис. кв.м. на 

1642 квартир; 

− у 2020 році проводилося будівництво будинка № 2 на 

діл 11 (освоєно 59 366,2 тис. грн залучених коштів). 

На виконання пункту 2 розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)  від 13.07.2017 № 828 «Про деякі питання 

організаційного забезпечення реалізації рішення Київської 

міської ради від 03.09.2016 № 119/119 «Про деякі питання 

здійснення виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією) 

повноважень у сфері комплексної реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду» в 

установленому порядку визначено розробника проєкту 

Програми комплексної реконструкції кварталів застарілої 

житлової забудови та укладено договір та виконано І та ІІ 

етапи, якими, зокрема передбачено аналіз чинної та 

проєктної містобудівної документації та визначення меж 

території комплексної реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду в місті Києві. 

Також, проводилася робота щодо внесення змін до чинного 

законодавства, зокрема, напрацьовано та передано до 

юридичного управління апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) проєкту Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про комплексну реконструкцію 

кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» 

 Завдання 2.2. Впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору 

65 Впровадження інформаційно-

аналітичних інструментів 

прийняття управлінських 

містобудівних рішень (у т. ч. 

ведення містобудівного 

кадастру, оновлення 

інформаційних ресурсів 

містобудівного кадастру, 

моніторинг забудови, 

інструменти аналізу 

2018-2020 Виконано 

завдання 2020 

року 

 

У 2019 році завершено розроблення проєкту «Модернізація 

міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

містобудівної діяльності (ПК МІАС ЗМД) «Містобудівний 

кадастр м. Києва. Етап І». Департаменту містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) удосконалено 

структуру геопросторових даних, розроблено сервіси для 

надання суб’єктам містобудування, автоматизовано 

5 процесів. 

Департаментом містобудування та архітектури виконавчого 
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ефективності використання 

міських територій, поточного 

стану та динаміки розвитку 

інфраструктури, моделювання 

містобудівної ситуації тощо) 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) укладено договір з ТОВ «ЕФ ДІ АЙ 

КАМПАНІ» від 20.11.2019 № 11/2019 про надання послуг з 

Модернізації міської інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення містобудівної діяльності (ПК МІАС ЗМД) 

«Містобудівний кадастр м. Києва (етап 2 та 3)» (зі змінами). 

У 2020 році продовжувалося виконання робіт за етапами II, 

III, зокрема виконувався пп. 2.3 «Тестування програмного 

комплексу та доопрацювання виявлених недоліків. 

Навчання працівників Департаменту містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). Введення в 

експлуатацію модернізованого геопорталу містобудівного 

кадастру». 

У 2018 році Департаментом містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) укладено договір з 

КО «Інститут Генерального плану м. Києва» від 19.04.2018 

№ 1426Т18 про надання послуг з оновлення цифрової 

топографічної основи М1:2000 та М1:10000. 

У 2019 році виконано роботи за підетапами 1.1 – 1.3 етапу I, 

підетапами 2.2, 2.3 етапу ІІ та підетапами 3.1 – 3.6 етапу ІІІ. 

У 2020 році виконано такі роботи за: 

− IV етапом – погодження цифрової моделі М1:2000 з 

даними дистанційного зондування Землі відповідної 

точності з обов’язковим виконанням польових робіт для 

підвищення актуальності матеріалів; 

− етапом VI – створення на основі цифрових 

топографічних планів М1:2000 польових та камеральних 

вишукувань цифрових топографічних планів М1:10000 

66 Інвентаризація об’єктів 

міського простору та розвиток 

системи містобудівного 

кадастру, включаючи 

розміщення у публічному 

доступі актуальної інформації 

про продаж / оренду об’єктів 

комунальної власності (вкл. 

оприлюднення повного тексту 

договорів, інформації про 

заборгованість зі сплати 

місцевих податків та зборів 

2018-2020 Виконано 

 

Перелік діючих договорів оренди, орендодавцем за якими 

виступає Департамент комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), розміщено на офіційному 

сайті Департаменту (http://www.gukv.gov.ua/ оренда – діючі 

договори–оренди).  

Питання оприлюднення повного тексту договорів оренди 

буде реалізовано після введення в дію інформаційно-

аналітичної системи «Управління майновим комплексом 

територіальної громади міста Києва». 

Інформація про укладені договори купівлі-продажу із 

зазначенням номеру, дати договору, покупця та предмету 

 

http://www.gukv.gov.ua/
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тощо), зокрема, розробка вимог 

та регламентів технічної 

взаємодії між інформаційними 

системами 

договору, акту приймання-передачі розміщується на сайті 

Департаменту http://www.gukv.gov.ua/результати-продажу/. 

На виконання пункту 14.1 «Розвиток та впровадження 

міської платформи управління даними та сервісами» 

Комплексної міської цільової програми «Електронна 

столиця» на 2019-2022 роки (рішення Київської міської 

ради від 15.02.2018 № 67/4131 «Про запровадження та 

безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва програмного 

комплексу «VlasCom») доопрацювано модуль (підсистему) 

«Комісія власності» (програмного комплексу VlasCom), 

який впроваджено у дослідну експлуатацію. 

У рамках модуля створено п’ять послуг: «Заяви на оренду», 

«Подати заяву на оренду», «Обрані об'єкти оренди», 

«Договори оренди», «Подати заяву на включення майнових 

об’єктів до переліку вільних» в інформаційній системі 

«Особистий кабінет киянина». Модернізовано модуль 

«Оренда комунального майна» (у межах програмного 

комплексу VlasCom) (далі – модуль «ДКВ») та у межах 

функціональності «подання пакету документів на розгляд 

та отримання результатів розгляду від постійної комісії з 

питань власності» проведено інтеграцію модуля 

(підсистеми) «Комісія власності» (програмного комплексу 

VlasCom) з модулем «ДКВ» Департамента комунальної 

власності міста Києва виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). 

Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) у 2020 році проведено 

інтеграцію між міською інформаційно-аналітичною 

системою забезпечення містобудівглї діяльності 

«Містобудівний кадастр» та геопорталом інформаційно-

аналітичної системи «Управління майновим комплексом 

територіальної громади міста Києва». 

На виконання рішення Київської міської ради від 

19.12.2019 № 507/8080 «Про внесення змін до Концепції 

збереження зелених зон у місті Києві» створено мікросервіс 

(автоматизоване робоче місце) «Реєстр зелених зон» та 

відповідного шару на геопорталі інформаційно-аналітичної 

системи «Управління майновим комплексом територіальної 

громади міста Києва», в якому розміщується інформація 

щодо об'єктів садово-паркового господарства, 

http://www.gukv.gov.ua/результати-продажу/
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лісопаркового господарства, природно-заповідного фонду, 

межі зелених зон згідно з Програмою розвитку зелених зон 

м. Києва, актуальна інформація щодо об'єктів капітального 

ремонту, медіафайли з візуальним відображенням 

результатів проведених робіт з капітального ремонту 

67 Забезпечення розвитку наявної 

і створення нової соціальної та 

інженерно-транспортної 

інфраструктури (а не 

надмірного використання 

ресурсу існуючої), зокрема, 

розроблення Комплексної 

схеми транспорту м. Києва, з 

врахуванням висновків 

Інтегрованого плану розвитку 

транспортної інфраструктури 

міста Києва 

2018-2020 Виконано 

завдання 2020 

року 

 

У 2018 році розпочато роботи з розробки Комплексної 

схеми транспорту міста Києва відповідно до договору, 

укладеного Департаментом містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) з КО «Інститут 

Генерального плану м. Києва», щодо надання послуг 

«Розробка Комплексної схеми транспорту міста Києва у 

складі інтегрованого плану розвитку транспортної 

інфраструктури міста Києва та його приміської зони» від 

19.12.2017 № 131/ГПмд-17. 

У 2019 році проводилася робота над ІІІ етапом з розробки 

Комплексної схеми транспорту м. Києва, зокрема за 

підетапами 3.3-3.8. 

У 2020 році: 

− продовжувалася робота над підетапом 3.9 – розробка 

прогнозованої транспортної моделі – І черга будівництва - 

етап 7 років та перспектива – 40-50 років; 

− розпочато роботу над підетапом 3.10 – І черга 

будівництва, зведені показники комплексної схеми 

транспорту та над IV етапом – розробка плану проєктних 

червоних ліній м. Києва; 

− здійснювалася розробка стратегічної екологічної оцінки 

Комплексної схеми транспорту (виконано І та ІІ етапи 

робіт). 

Департаментом містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) призупинено проведення громадських 

обговорень (слухань) Комплексної схеми транспорту 

міста Києва відповідно до вимог чинного законодавства у 

зв’язку із введенням обмежувальних заходів, тимчасово 

введених на території міста Києва, спричинених 

коронавірусом SARS-CoV-2 

 

68 Створення та оновлення 

топографічної основи 

2018-2020 Виконано 

завдання 2020 

року 

 

У 2018 році Департаментом містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) укладено договір з 

КО «Інститут Генерального плану м. Києва» від 19.04.2018 

№ 1426Т18 про надання послуг з оновлення цифрової 
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топографічної основи М1:2000 та М1:10000.  

У 2019 році виконано роботи за підетапами 1.1 – 1.3 етапу I, 

підетапами 2.2, 2.3 етапу ІІ та підетапами 3.1 – 3.6 етапу ІІІ. 

У 2020 році виконано такі роботи за: 

− IV етапом – погодження цифрової моделі М1:2000 з 

даними дистанційного зондування Землі відповідної 

точності з обов’язковим виконанням польових робіт для 

підвищення актуальності матеріалів; 

− етапом VI – створення на основі цифрових 

топографічних планів М1:2000 польових та камеральних 

вишукувань цифрових топографічних планів М1:10000 

69 Реформування інституту 

пайової участі у створенні 

інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури 

2018-2020 Виконано 

 

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 

інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 № 132-IX 

Київською міською радою  прийнято рішення від 

19.12.2019 № 460/8033 «Про внесення змін до Порядку 

залучення, розрахунку розміру і використання коштів 

пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста 

Києва», відповідно до якого механізм залучення, 

розрахунку розміру і використання коштів пайової участі 

замовників у розвитку інфраструктури міста Києва 

приведено у відповідність до останніх змін в законодавстві. 

Рішення набрало чинності з 01.01.2020 

 

70 Удосконалення процедур 

отримання замовниками 

документів, що дають право на 

виконання підготовчих та 

будівельних робіт, прийняття в 

експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів 

(зокрема, з питань безпеки та 

цивільного захисту, супутніх 

документів та процедур) 

2019-2020 Виконано 

 

У звітному році запроваджено повністю автоматизовану  е-

послугу – подання онлайн-повідомлення про початок 

будівельних робіт, яка здійснюється на підставі 

будівельного паспорту. 

Новації зазначеної електронної послуги полягає у 

наступному: 

− із поданням повідомлення про початок будівельних 

робіт внесення даних до Реєстру дозвільних документів 

Державною архітектурно-будівельною інспекцією 

здійснюється автоматично; 

− електронна взаємодія з Державним реєстром речових 

прав на нерухоме майно Мін’юсту. 

Окрім подання повідомлення про початок будівельних 

робіт, до цього переліку електронних послуг у сфері 

будівництва також належать подання повідомлення про 

початок підготовчих робіт, реєстрація декларації про 

введення будинку в експлуатацію, а також – ліцензування 

будівельної діяльності. 

Електронні послуги у сфері будівництва доступні на сайті 

 

http://91.205.16.115/declarate/list.php
http://e-dabi.gov.ua/
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Державної архітектурно-будівельної інспекції України 

https://e-dabi.gov.ua/ 

71 Ініціювання змін до державних 

будівельних норм з метою 

забезпечення їх відповідності 

сучасним вимогам 

2019-2020 Виконано 

 

Захід виконано в 2019 році 

Міністерством розвитку громад та територій України 

спільно з Українським державним науково-дослідним 

інститутом проєктування міст «Діпромісто» імені 

Ю. Білоконя та за активної участі фахівців, експертів та 

громадськості розроблено нову редакцію державних 

будівельних норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій», у яких додатково враховано важливі 

проблемні питання та пропозиції до чинних норм (наказ 

Міністерства розвитку громад та територій України від 

26 квітня 2019 року № 104, який набрав чинності з 1 жовтня 

2019 року) 

 

72 Оприлюднення інформації 

щодо всіх документів 

забудовників, необхідних для 

створення об’єктів будівництва 

(у т. ч. дозволи на будівництво, 

містобудівні умови та 

обмеження, проєктно-

кошторисна документація 

тощо), зокрема, оприлюднення 

документів на офіційному сайті 

Державної архітектурно-

будівельної інспекції України – 

www.dabi.gov.ua 

2018-2020 Виконано 

завдання 2020 

року 

 

Відповідно до Порядку ведення реєстру містобудівних 

умов та обмежень, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства від 31.05.2017 № 135, 

електронна сканкопія примірника містобудівних умов та 

обмежень є документом безстрокового зберігання, доступ 

користувачів до даних Реєстру здійснюється через вебсайт 

уповноваженого органу містобудування та архітектури або 

його сторінку на офіційному вебсайті органу влади, при 

якому він утворений.  

На сайті Департаменту містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) https://kga.gov.ua/ 

розміщено реєстр містобудівних умов і обмежень; 

відомості щодо документів про присвоєння поштових адрес 

новозбудованим об’єктам нерухомого майна. На сайті 

Департаменту оприлюднено 232 документа. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

01.07.2020 № 559 «Про реалізацію експериментального 

проєкту щодо запровадження першої черги Єдиної 

державної електронної системи у сфері будівництва» 

запущено Портал державної електронної системи у сфері 

будівництва куди вносяться відомості про містобудівні 

умови та обмеження. З 01.09.2020 до Реєстру будівельної 

діяльності першої черги Єдиної державної електронної 

системи у сфері будівництва відомості про містобудівні 

мови та обмеження внесено 83 документа 

 

 

https://e-dabi.gov.ua/
https://kga.gov.ua/
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 Завдання 2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва 

73 Ініціювання законодавчих змін 

щодо посилення 

відповідальності (у т. ч. 

матеріальної) за неоформлення 

користування земельними 

ділянками, самовільне зайняття 

ділянок і самочинне 

будівництво, а також наділення 

місцевих органів влади 

додатковими повноваженнями 

щодо здійснення контролю 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

Виконавчим органом Київської міської ради (Київською 

міською державною адміністрацією) направлялися Кабінету 

Міністрів України пропозиції щодо змін законодавства, 

зокрема з питань земельних відносин (листи Кабінету 

Міністрів України про найбільш актуальні проблемні 

питання розвитку м. Києва разом із пропозиціями щодо їх 

вирішення від 15.01.2020 № 002-55, від 30.01.2020 № 002-

154, від 04.02.2020 № 002-192, від 27.02.2020 № 002-323, 

від 03.04.2020 № 002-583, від 09.06.2020 № 002-941, від 

08.10.2020 № 002-1424)  

 

74 Запобігання прийняттю 

сумнівних / протизаконних 

рішень КМР / структурними 

підрозділами КМДА (вплив 

міського голови на ці процеси, 

зокрема через механізм вето) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

Проєкти рішень Київської міської ради та розпоряджень 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) постійно перевіряються на 

відповідність вимогам чинного законодавства. 

Департаментом внутрішнього фінансового контролю та 

аудиту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) відповідно до 

п. 6.3 розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 

23.10.2017 № 1316 «Про внесення змін до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 11 вересня 2009 року 

№ 1036 «Про деякі питання функціонування Інформаційно-

аналітичної системи інтернет-порталу «Київаудит» 

здійснювався аналіз розроблених Департаментом 

земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) проєктів 

рішень Київської міської ради щодо набуття та припинення 

прав на землю фізичними та юридичними особами. 

У 2020 році до підготовлених проєктів рішень Київської 

міської ради щодо набуття та припинення прав на землю 

фізичними особами зауважень та пропозицій не було 

 

75 Виявлення та повернення 

самовільно зайнятих ділянок, 

приведення їх в стан, 

придатний для подальшого 

використання 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

Постійно проводяться перевірки з метою виявлення та 

повернення самовільно зайнятих ділянок. 

Матеріали за результатами таких перевірок направляються 

до компетентних органів (зокрема правоохоронних) для 

притягнення винних осіб до відповідальності. 

У 2020 році виявлено 60 самовільно зайнятих земельних 

ділянок площею 17,987 га. Департаментом земельних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
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(Київської міської державної адміністрації) до частини 

зазначених земельних ділянок вживалися заходи цивільно-

правового характеру, а щодо іншої частини –  повідомлено 

компетентні правоохоронні органи 

76 Реалізація містобудівного 

моніторингу та розвиток 

Центру моніторингу забудови 

міста Києва 

2018-2020 Виконано Продовжувалася робота щодо забезпечення 

функціонування та наповнення Міжвідомчого центру 

моніторингу забудови міста (http://monitor.mkk.kga.gov.ua/) 

У 2020 році Департаментом з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю міста Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) проведено 47 перевірок 

щодо дотримання вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних норм, державних 

стандартів і правил стосовно об’єктів незначного (СС1) та 

середнього (СС2) класу наслідків, з них: 

− перевірок під час яких не виявлено порушень - 9; 

− перевірок під час яких виявлено порушення – 38. 

Кабінетом Міністрів України установлено, що створення та 

внесення відомостей про документи, що дають право на 

виконання підготовчих та будівельних робіт, документи, 

що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів, про зміну, відмову у видачі, 

зупинення, скасування та анулювання таких документів 

виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності 

першої черги Єдиної державної електронної системи у 

сфері будівництва є обов’язковим з 6 липня 2020 року по 

31 березня 2021 року. 

Відповідно до п. 60 Порядку ведення першої черги Єдиної 

державної електронної системи у сфері будівництва під час 

реалізації експериментального проєкту, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 

№ 559, невід’ємною архівною складовою частиною Реєстру 

будівельної діяльності є єдиний реєстр документів, що 

дають право на виконання підготовчих та будівельних 

робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на 

доопрацювання, відмову у видачі, скасування та 

анулювання зазначених документів. 

Доступ користувачів до Реєстру будівельної діяльності 

Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва 

здійснюється цілодобово за посиланням https://e-

construction.gov.ua/, через який можна отримати 

 

http://monitor.mkk.kga.gov.ua/
https://e-construction.gov.ua/
https://e-construction.gov.ua/
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інформацію щодо документів, які дають право на 

виконання підготовчих/будівельних робіт, засвідчують 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів тощо 

77 Розвиток потенціалу міської 

громади щодо контролю 

порушень за допомогою 

сучасних технологій (мобільні 

додатки, електронний портал 

тощо) 

2018-2020 Виконано 

 

Діє електронний ресурс інформаційно-аналітична система 

«Майно» (https://gis.kievcity.gov.ua/), який є комплексом 

програмних, технічних та інформаційних засобів 

автоматизації процесів збирання, обліку, актуалізації та 

використання даних. Зокрема, в даній системі розміщено 

інформацію щодо самочинного, законного будівництва, 

дозвільні документи на будівництво тощо. 

Відповідність фактичного використання земельної ділянки 

її цільовому призначенню можна відстежити за допомогою 

міського земельного кадастру за посиланням 

http://map.kyivland.gov.ua/public/ та Державного земельного 

кадастру. 

Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) у звітному році вивчалися 

бізнес-процеси щодо визначення можливості розробки 

нових електронних послуг, доступ до яких забезпечується 

через мобільний додаток «Kyiv Smart City» 

 

78 Вдосконалення орендних 

відносин у сфері 

землекористування шляхом 

забезпечення прав міста 

2018-2020 Виконано Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) здійснювалося постійне інформування 

правонабувачів щодо вжиття ними необхідних заходів для 

оформлення права оренди земельних ділянок 

У 2020 році: 

− надходження від плати за землю 

становили 4 916 ,1 млн грн (на 12,7% менше ніж у 

2019 році), з них орендна плата за землю – 2 892,6 млн грн, 

земельний податок – 2 023,5 млн грн; 

− укладено 122 договори оренди земельних ділянок та 

139 додаткових угод 

 

Зменшення надходжень від 

плати за землю відбулося у 

зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на 

забезпечення додаткових 

соціальних та економічних 

гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» № 540-

IX (зі змінами), яким за період 

з 1 березня по 31 березня 2020 

року передбачено можливість 

не сплачувати плату за землю 

(земельний податок та 

орендну плату за земельні 

ділянки (державної та 

комунальної власності), що 

перебувають у власності або 

https://gis.kievcity.gov.ua/
http://map.kyivland.gov.ua/public/
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користуванні, зокрема на 

умовах оренди, фізичних або 

юридичних осіб, та 

використовуються ними в 

господарській діяльності 

Сектор 1.5. Туризм 

Оперативна ціль 1. Збільшення кількості туристів 

Завдання 1.1. Просування Києва як туристичного центру 

79 Розробка маркетингової 

програми розвитку туризму в 

м. Києві 

2019-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році розроблено Маркетингову стратегію для міста 

Києва (далі – Маркетингова стратегія), основою якої є 

Маркетингова програма розвитку туризму в м. Києві та 

відповідні рекомендації щодо її подальшої реалізації. 

Ключові блоки нової Маркетингової стратегії враховані в 

оновленій концептуальній версії сайту 

kyivcitytravel.com.ua/. 

Представників туристичного бізнесу м. Києва 

поінформовано щодо основних напрямків Маркетингової 

стратегії, які плануються до подальшої реалізації з 

урахуванням карантинних обмежень, пов’язаних із 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – 

COVID-19). 

Концепція «9-Я» (Я – романтик, Я – тусовщик, Я – 

споглядач, Я – прагматик, Я – містик, Я – історик, Я – 

екосвідомий, Я – дослідник, Я – гурман) Маркетингової 

стратегії була врахована при розробленні дев’яти нових 

концептуальних екскурсій по місту Києву для гостей і 

мешканців міста, які були апробовані 26–27 вересня 2020 

року в рамках святкування Всесвітнього Дня туризму та 

Дня туризму в Україні. Ця ж концепція була використана 

при розробці дизайну нової лінійки сувенірної продукції  

«See Your Kyiv» 

 

80 Забезпечення подальшого 

наповнення та просування 

туристичного порталу, лістинг 

міста в реєстрі ТОП-10 

міжнародних сайтів для 

мандрівників і туроператорів 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році забезпечено форматування та подальше 

функціонування туристичного порталу 

(https://kyivcitytravel.com.ua/), зокрема: 

− розроблено оновлену концептуальну версію сайту з 

виділенням окремих рубрик відповідно до ключових блоків 

нової Маркетингової стратегії; 

− створено та наповнено банери для головної сторінки; 

− налаштовано категорії та підкатегорії сайту, створено 

графіку для підкатегорій, оновлено контент; 

− налагоджено координацію та контроль відбору і 

 

https://kyivcitytravel.com.ua/
https://kyivcitytravel.com.ua/
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сортування контенту по сайту; 

− забезпечено моніторинг стану епідеміологічної ситуації 

щодо поширення COVID-19 та оприлюднення актуальних 

даних на туристичному порталі (інформаційні 

повідомлення щопонеділка та щоп’ятниці, 

https://kyivcitytravel.com.ua/covid-19) та на відповідних 

сторінках у соціальних мережах; 

− виконано окремі заходи щодо підвищення рівня безпеки 

сайту від можливих несанкціонованих втручань сторонніми 

особами; 

− створено сторінки музеїв, готелів, ресторанів та інших 

бізнес-представників сфери туризму; 

− сформовано архів для фото-контенту; 

− оформлено авторське право на нове доменне ім’я 

kyivcity.travel (з попередньої версії – visitkyiv.travel) та 

забезпечено функціонування оновленої версії сайту; 

− створено інформаційний текстовий та візуальний 

контент щодо столичних готелів, хостелів, ресторанів, 

музеїв, туристичних маршрутів; 

− забезпечено відстеження новин про культурно-освітні, 

спортивні, туристичні події, культурно-соціальні заходи в 

Києві та висвітлення найцікавіших подій на сайті; 

− забезпечено підтримку та адаптацію профільного 

порталу, оплату хостингу http://kyivfilmcommission.com/, 

https://kyivcitytravel.com.ua/rubrics/kinokomisiya; 

− актуалізовано інформацію щодо функціонування 

конференц-готелів, виставкових площ та залів у м. Києві, 

що використовуються для організації заходів у рамках 

MICE туризму з метою її подальшого розміщення на сайті; 

− забезпечено промоцію в мережі Інтернет окремих 

запланованих на 2020 рік у м. Києві заходів подієвого 

туризму з метою залучення потенційних інвесторів та 

партнерів до їх проведення (Global Health care Travel Forum 

2020, щорічний фестиваль Moto Open Fest, Tourism Women 

Forum тощо). 

Продовжено роботу з підтримки та просування сторінок 

Управління туризму та промоцій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (далі – Управління туризму та промоцій) у 

соціальних мережах, зокрема: 

− розроблено концепцію візуалізації сторінок у медіа-

просторі; 

http://kyivfilmcommission.com/
https://kyivcitytravel.com.ua/rubrics/kinokomisiya
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− створено нові канали комунікації: @kyivcitytraveltiktok, 

@kyivcitytravelTwitter; 

− здійснено аналіз сторінок та цільових аудиторій для 

розширення каналів комунікацій, а саме визначення 

доцільності створення промоційної кампанії на базі Twitter, 

Tik Tok; 

− забезпечено подальше наповнення візуальним і 

текстовим контентом сторінок у соціальних мережах 

Youtube, Instagram, Telegram, Facebook, TikTok, Twitter, 

згідно з контент-планом; 

− забезпечено транслювання 35 відео роликів про 

туристичний потенціал столиці на YouTube-каналі 

KyivCityTravel. Зокрема, в рамках крос-промоції з містами-

побратимами було забезпечено завантаження та 

транслювання 8 промо-роликів, тривалістю до 1,3 хв. 

кожний, українською та англійською мовами. Також, за 

підтримки онлайн-медіа порталу «Біг Київ» було розміщено 

15 нових промо-роликів тривалістю від 1 до 1,5 хвилин. 

Організовано та проведено конкурс на кращий відеоролик 

для промоції туристичного потенціалу столиці 

(інформаційна кампанія в соціальних мережах, 

організаційна підтримка учасників, формування робочої 

групи для визначення переможця, урочисте оголошення 

переможця 18.12.2020). 

Здійснено моніторинг позицій м. Києва у міжнародних 

рейтингах: 

− друге місце в світовому рейтингу від Big 7 Travel серед 

50 кращих куточків планети, які варто відвідати туристам у 

2020 році; 

− загальна позиція м. Києва у рейтингу Numbeo – 152; 

− індекс рівня безпеки (Safety Index) – 52,83, індекс рівня 

злочинності в місті (Crime Index) – 47,17, загальний індекс 

якості життя (Quality of Life Index) – 106,75 вказали на 

помірний рівень безпеки міста 

81 Просування туристичного 

потенціалу та бренду міста 

шляхом проведення PR-заходів 

та участі у міжнародних 

туристичних подіях (ярмарках, 

конференціях тощо) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році, в зв’язку із загальносвітовою проблемою 

поширення COVID-19 та відміною масових заходів у 

країнах проведення запланованих міжнародних 

туристичних виставок, Управлінням туризму та промоцій: 

− сформовано антикризову програму з розвитку туризму в 

місті Києві; 

− взято участь у прес-конференції «VI-ті дні України в 

м. Кошице / Совацько-український Форум 2020» в 
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Посольстві Словацької Республіки в Україні щодо 

співпраці в галузі спорту та туризму; 

− проведено спільну промоакцію з містом-побратимом 

Києва Будапештом (Угорщина) «Light4U», під час якої у 

вікнах порожніх номерів готелів обох міст одночасно 

з’явився світловий надпис «4U!», який символізував 

готовність подолати пандемію коронавірусу спільними 

зусиллями; 

− проведено комунікацію з представниками туристичних 

компаній Канади Canadian Gateway і YYZ Travel Group та 

направлено промоційні відеоролики про туристичний 

потенціал столиці з метою їх подальшого розповсюдження 

серед потенційних туристів; 

− реалізовано промоційні заходи (крос-промоцію) шляхом 

розміщення відеороликів про туристичний потенціал міста 

Києва на туристичних онлайн-ресурсах міст-побратимів: 

Лісабон (Португалія); Гуанчжоу, Пекін, Шанхай (Китайська 

Народна Республіка); Мюнхен (Федеративна Республіка 

Німеччина); Братислава (Словаччина); Будапешт 

(Угорщина); Ташкент (Узбекистан); Єреван (Вірменія); 

Краків (Польща); Анкара (Туреччина); 

− отримано знак відповідності «Безпечні подорожі» (Safe 

Travels Stamp) від Всесвітньої ради з туризму та подорожей 

(WTTC) у рамках промоції м. Києва, як безпечної 

європейської дестинації 

Завдання 1.2. Розвиток подієвого та ділового туризму 

82 Сприяння проведенню у місті 

великих культурних, 

спортивних, ділових подій та 

заходів (фестивалів, виставок, 

ярмарків, конференцій тощо), а 

також їх включення до 

календаря подій міста Києва 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році в столиці України проводилися окремі 

туристично-привабливі події відповідно до Щорічного 

єдиного календаря культурно-масових подій міста Києва 

(розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 14.07.2017 

№ 842). 

На офіційних туристичних онлайн-ресурсах Києва 

(Facebook/VisitKyiv, Facebook/Управління туризму та 

промоцій, https://kyivcitytravel.com.ua/) здійснювалася 

інформаційна підтримка масштабних заходів та 

туристично-привабливих подій, зокрема: 

− Нового року на Софійській площі та на Подолі (Казкове 

містечко «4 королівства» на Софійській площі – з 

14.12.2019 до 19.01.2020; Етнічне містечко на Контрактовій 

площі з 19.12.2019 до 19.01.2020); 

− «Зимова Країна» на ВДНГ (з 06.12.2019 до 01.03.2020); 

 

https://kyivcitytravel.com.ua/
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− Новорічного Фестивалю гігантських китайських ліхтарів 

на Співочому полі (з 13.12.2019 до 02.02.2020); 

− Всеукраїнської Різдвяної виставки у Будинку 

Художника (з 19.12.2019 до 13.01.2020); 

− святкування Міжнародного дня туристичних гідів у 

колонній залі Київської міської державної адміністрації 

(21.02.2020) тощо. 

В умовах карантинних обмежень, спричинених COVID-19, 

у доступному форматі організовано та проведено 

святкування низки урочистих подій міжнародного, 

національного та місцевого значення, зокрема: 

− Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

(09.05.2020); 

− Дня Європи (16.05.2020); 

− Дня Музею (18.05.2020); 

− Дня Вишиванки (21.05.2020); 

− Дня Києва (31.05.2020); 

− Дня велосипедиста України (03.06.2020); 

− Дня Медичного працівника України (21.06.2020); 

− Дня Державної служби України (23.06.2020); 

− Дня Конституції України та Дня Молоді в Україні 

(28.06.2020); 

− Дня Дніпра (04.07.2020); 

− річниці відкриття «Музею Становлення української 

нації» (03.08.2020); 

− Дня Державного Прапора України (23.08.2020); 

− Дня Незалежності України (24.08.2020); 

− Дня народження Андріївського узвозу (12.09.2020); 

− Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні 

(27.09.2020); 

− Дня пам’яті жертв Бабиного Яру (28.09.2020); 

− Всеукраїнського Дня бібліотек (29.09.2020); 

− Міжнародного дня людей похилого віку (01.10.2020); 

− Дня захисників України; Дня українського козацтва; Дня 

створення УПА; Покрова Пресвятої Богородиці 

(14.10.2020); 

− Дня залізничника (04.11.2020); 

− 60 років Київському метрополітену (06.11.2020); 

− Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва, а також Дня української писемності 

та мови (09.11.2020); 
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− Дня радіо, телебачення та зв’язку (16.11.2020); 

− Дня гідності та свободи (21.11.2020); 

− Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору (27.11.2020); 

− Міжнародного дня кіно (28.12.2020); 

− Нового 2021 року (31.12.2020). 

У рамках підготовки та проведення заходів з нагоди 

святкування Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в 

Україні (25 вересня 2020 року, НЗ «Софія Київська»), з 

урахуванням карантинних обмежень, спричинених 

COVID-19, забезпечено: 

− встановлення та відкриття 3D-моделі Софії Київської на 

Софійській площі для людей з вадами зору із 

застосуванням шрифту Брайля (залучені кошти). Меценат 

проєкту – підприємство «Arricano commercial real estate». 

Міні-копія історичної архітектурної споруди створена в 

рамках пілотного проєкту з формування безбар’єрного 

середовища в м. Києві; 

− презентацію нових туристичних путівників по місту 

Києву (видані українською та англійською мовами); 

− нагородження організацій та підприємств туристичної 

сфери подяками; 

− організаційний супровід урочистих заходів та 

висвітлення інформації в соціальній мережі Facebook; 

− розробку та пілотне проведення (26–27 вересня) дев’яти 

нових концептуальних екскурсій по місту Києву відповідно 

до концепції «9-Я» Маркетингової стратегії 

83 Розширення пропозицій та 

промоція подій подієвого і 

ділового туризму з метою 

залучення потенційних 

інвесторів до їх проведення 

2019-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У звітному році забезпечено промоцію окремих 

запланованих на 2020 рік у місті Києві заходів подієвого і 

ділового туризму з метою залучення потенційних 

інвесторів та партнерів до їх проведення, зокрема: 

− Global Health care Travel Forum 2020; 

− щорічного фестивалю Moto Open Fest; 

− Tourism Women Forum; 

− Інвестиційного форуму міста Києва-2020; 

− Київського форуму рівних прав та можливостей тощо 

 

84 Створення офіційного 

конвеншн-бюро міста, 

презентація ділового 

потенціалу столиці на світовій 

арені з метою активізації 

проведення заходів з ділового 

2019-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році організовано та проведено (з дотриманням 

діючих санітарно-епідеміологічних вимог, встановлених на 

період дії карантину у зв’язку з поширенням COVID-19): 

− зустріч з представниками туристичної сфери м. Києва 

щодо обговорення сценарію нового промоційного 

відео-ролику для посилення промоції ділового туризму 
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туризму міжнародного рівня в 

м. Києві 

столиці (02.09.2020); 

− туристичний форум «TourismWomenForum» в Арт-холі 

D-12, на якому були присутні понад 90 учасників, зокрема 

22 спікери (разом з відео зверненнями іноземних партнерів) 

(03.09.2020); 

− низку зустрічей з Торгово-промисловою палатою 

України щодо консолідації туристичних гравців ринку та 

ефективного позиціонування Києва та України на 

міжнародній туристичній арені; 

− низку ділових зустрічей щодо розвитку туризму в період 

кризової ситуації з представниками громадських спілок та 

асоціацій, зокрема Асоціацією індустрії гостинності 

України, Національною туристичною організацією України, 

Асоціацією в’їзних туристичних операторів України, 

Комітетом з питань туризму Торгово-промислової палати, 

Українською спілкою підприємців та Державним 

агентством розвитку туризму України тощо. 

Крім того: 

− підписано 7 Меморандумів про взаємодію щодо 

розвитку туристичної сфери міста Києва з новими 

партнерами; 

− актуалізовано інформацію про конференц-готелі, 

виставкові площі та зали, які функціонують у місті Києві, 

для організації заходів у рамках mice-туризму з метою її 

подальшого розміщення на оновленому туристичному 

порталі міста; 

− створено відео-ролик про туристичні можливості 

столиці України для популяризації ділового туризму в місті 

Києві серед іноземних корпорацій та бізнес туристів, які 

планують проведення ділових заходів та конференцій за 

кордоном (договір від 07.12.2020 № 17/2020) 

85 Створення умов для розвитку 

сучасних видів туризму (у т. ч. 

весільного туризму, 

гастрономічного туризму тощо) 

2019-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Упродовж звітного періоду проводилася робота щодо 

розвитку: 

− медичного туризму, зокрема: 

− взято участь у прес-конференції «Новий етап розвитку 

в’їзного медичного туризму в Україну», присвяченій 

майбутньому Global Health care Travel Forum 2020, спільно 

з Громадською спілкою «Українська Асоціація Медичного 

Туризму» (14.01.2020); 

− забезпечено проведення Міжнародного форуму 

медичного туризму «Global Healthcare Travel Forum 2020» в 

місті Києві (07-09.10.2020); 
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− подієвого туризму, зокрема забезпечено функціонування 

промо-локації Visit Куiv у рамках Новорічно-різдвяної 

ярмарки на Софійській площі (19.12.2019-12.01.2020); 

− воєнного туризму, зокрема, взято участь у науково-

практичному семінарі «Воєнний туризм в Україні: стан, 

потенціал, перспективи» у Центральному будинку офіцерів 

Збройних сил України (24.01.2020); 

− дитячого туризму, зокрема: 

− проведено нараду з дитячого туризму з представниками 

туристичної галузі Києва, дитячих таборів, громадських 

організацій та Департаменту освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), Департаменту культури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та Департаменту молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (05.02.2020); 

− організовано екскурсію містом, з відвідуванням Музею 

Кличка, для гостей з Харківського хокейного клубу 

«Дружба» (05.09.2020); 

− створено новий туристичний продукт – квест-екскурсію 

«Місто мрій» для дітей і підлітків; 

− кіно- та mice-туризму, зокрема, організовано 

промо-кампанію в соціальних мережах на каналах 

KyivConventionOffice і KyivFilmCommission у Facebook 

щодо розвитку ділового туризму та позиціонування 

туристично привабливих локацій Києва для проведення 

відеозйомок (створено понад 100 постів). 

Також: 

− реалізовано проєкт щодо створення сувенірних книг для 

туристів за 4 туристичними напрямами (подієвий, 

гастрономічний, медичний та історичний) та організовано 

його урочисту презентацію громадськості та туристичній 

спільноті в рамках заходів з нагоди святкування 

Всесвітнього Дня туризму із залученням представників 

ЗМІ; 

− проведено низку робочих зустрічей з представниками 

турагентства «Цікавий Київ» (10.09.2020) та Центрального 

парку культури і відпочинку м. Києва (21.09.2020) щодо 

формування пакету туристичних послуг (власних та послуг 
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партнерів) для подальшої їх комерційної реалізації 

туристам. Досягнуто домовленості щодо надання контенту 

для формування туристичних продуктів під комерційну 

реалізацію через туристичний портал міста 

https://kyivcitytravel.com.ua/ 

Оперативна ціль 2. Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів 

Завдання 2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури 

86 Облаштування пішохідних зон, 

туристично привабливих місць 

та зон відпочинку, зупинок 

туристично-екскурсійного 

транспорту в центрі міста 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році виконувався контроль за облаштуванням та 

благоустроєм основних туристичних маршрутів та локацій. 

Виконано демонтаж 3D-конструкції логотипу міста Києва з 

території аеропорту «Бориспіль» (термінал Б) та її 

встановлення на іншій туристичній локації – «Арка Дружби 

Народів». Забезпечено відновлення технічного стану 

металевого п’єдесталу конструкції 

 

87 Забезпечення основних 

туристичних місць навігацією 

та об’єктами санітарно-

гігієнічного призначення 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році: 

− забезпечено щомісячний моніторинг стану туристичної 

навігації міста; 

− перевірено технічний стан 119 об’єктів туристичної 

навігації (зокрема 78 пілонів); 

− надано послуги з ремонту та технічного обслуговування 

36 об’єктів навігації (договір від 22.06.2020 № 06/2020); 

− проведено демонтаж пошкоджених пілонів, що не 

підлягають ремонту; 

− встановлено 18 нових стендів (пілонів) із 

загальноміською, маршрутно-картографічною та 

туристичною інформацією українською та англійською 

мовами (договір від 21.08.2020 № 21/08/20); 

− передано на баланс КП «Київський міський туристично-

інформаційний центр» від КП «Інженерний центр» 4 пілони 

та 5 вказівників; 

− отримано доступ до комплексної системи 

відеоспостереження м. Києва для впровадження заходів із 

забезпечення ведення обліку, захисту та контролю місцевих 

туристичних ресурсів, унеможливлення розкрадання, 

пошкодження комунального майна та створення механізму 

відшкодування шкоди (наказ Департаменту інформаційно-

комунікаційних технологій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

21.05.2020 № 35) 

 

88 Створення туристичних центрів 

та встановлення терміналів з 

метою інформаційного 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році: 

− відкрито 2 туристично-інформаційних центри: на 

першому поверсі будівлі Київської міської ради 
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супроводу туристів із 

застуванням смарт-технологій 

та можливістю інтеграції до 

міських цифрових систем 

(вул. Хрещатик, 36, літера А) та у холі Національного 

музею «Київська картинна галерея» (вул. Терещенківська, 

9); 

− встановлено 2 сенсорних інформаційних термінали: у 

міжнародному аеропорту «Київ ім. І. Сікорського» в зоні 

прильоту аеропорту (підключено до wi-fi мережі аеропорту) 

та на туристичній локації біля Арки дружби народів, в який 

інтегровано інформацію з туристичного порталу міста та 

налаштовано роботу в тестовому режимі. 

Передано на баланс КП «Київський міський туристично-

інформаційний центр» від КП «Інформатика» один 

інформаційний термінал 

Завдання 2.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів 

89 Створення та забезпечення 

роботи гарячої телефонної лінії, 

служби юридичної та 

інформаційної допомоги 

туристам у місті Києві 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Упродовж звітного року забезпечено переформатування 

роботи з туристами через операторів гарячої телефонної 

лінії «15-51» у рамках Меморандуму про співпрацю з 

комунальною бюджетною установою «Контактний центр 

міста Києва» (№ 24/2019 від 13.11.2019), зокрема змінено 

формат роботи зі зверненнями туристів на лінію «15-51» в 

умовах карантину – встановлено переадресацію звернень 

туристів на мобільні телефони. 

Забезпечується робота служби юридичної та інформаційної 

допомоги суб’єктам туристичного ринку задля 

оперативного інформування щодо змін ситуації, пов’язаної 

з COVID-19 у місті Києві (договір від 19.03.2020 № 9/2020) 

 

90 Створення смарт додатків для 

персональних пристроїв з 

метою отримання туристичних 

маршрутів, інформації та з 

можливістю інтеграції до 

додатку функціоналу 

туристичної ID-картки гостя 

столиці (у т. ч. мобільного 

додатка «Kyiv City Guide») 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році: 

− проведено аналіз процесу реновації мобільного додатку 

«Kyiv City Guide»; 

− забезпечено формування нової версії додатку «Kyiv City 

Travel» на платформі Android та IOS з функцією мобільного 

гіда туристичними маршрутами; 

− виконано роботу щодо розробки структури та дизайну 

додатку «Kyiv City Travel»; 

− розпочато роботу з реалізації проєкту створення 

сучасної мультимедійної туристичної платформи у вигляді 

аудіо-візуальної мапи Києва, що забезпечить підвищення 

комфорту, інформаційного та консультативного 

обслуговування туристів під час відвідування столиці 

(оцифровка туристично-привабливої інфраструктури Києва; 

створення соціально-орієнтованої та 

конкурентоспроможної пропозиції на світових ринках 

туристичних послуг тощо) 
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91 Створення єдиної туристичної 

ID-картки гостя столиці та 

налагодження співпраці з 

міжнародними туристичними 

картковими системами, 

програмами та можливістю 

інтеграції потенціалу 

туристичної ID-картки до 

мобільного додатка «Kyiv City 

Guide» 

2019-2020 Не виконано Захід не виконувався. 

У звітному році запропоновано новий концепт 

онлайн-продукту картки гостя шляхом розміщенням на 

офіційному туристичному сайті міста 

https://kyivcitytravel.com.ua/ та реалізації послуги через 

новий мобільний додаток «Kyiv City Travel» 

Фінансування робіт зі 

створення туристичної 

ID-картки гостя столиці із 

бюджету міста Києва у 2020 

році не передбачено 

Завдання 2.3. Розвиток туристичної пропозиції 

92 Розвиток екскурсійної справи 

(у т. ч. розробка порядку 

надання екскурсійних послуг, 

розширення та вдосконалення 

тематики екскурсій, 

підвищення кваліфікації і 

атестація екскурсоводів та 

гідів-перекладачів, координація 

діяльності та підтримка 

громадських об’єднань 

екскурсійних працівників) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році: 

− створено Координаційну раду з туризму та іміджевої 

політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 20.03.2020 № 482) (далі 

– Координаційна рада з туризму); 

− організовано та проведено ряд робочих зустрічей 

(біля 40) у рамках співпраці та консультацій з асоціаціями, 

спілками туристичної та екскурсійної сфер, іншими 

громадськими об’єднаннями; 

− проведено «Курси вдосконалення майстерності 

екскурсоводів та гідів-перекладачів м. Києва» у Київському 

державному коледжі туризму та готельного господарства. 

Учасникам вручені відповідні сертифікати (07-23.09.2020); 

− проведено робочі онлайн-засідання Координаційної 

ради з туризму та сформовано план роботи Координаційної 

ради з туризму на 2021 рік (06.08.2020 та 11.09.2020); 

− організовано та проведено екскурсійний промо-тур по 

Київщині (маршрут: етно-музей Українське село – Вікторія 

Фільм Студіо – Садиба Фон Мека – Добропарк) за участі 

представників виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), КП «Київський 

міський туристично-інформаційний центр», Київської 

обласної державної адміністрації тощо; 

− запущено новий щотижневий (субота – супровід 

українською мовою, неділя – англійською) промоційний 

екскурсійний проєкт «Куiv City Travel» для гостей та 

мешканців міста. Екскурсії здійснюються за маршрутом: 

вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – Європейська 

площа – Арка Дружби Народів – Пішохідно-Велосипедний 

 

https://kyivcitytravel.com.ua/
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міст – Алея Художників – Андріївський узвіз – панорама 

район «Воздвиженка» – Пейзажна Алея (створено та 

налагоджено форму для запису на екскурсії та відправку 

даних клієнта до Telegram боту; подано заявку на 

реєстрацію торгівельного знаку для товарів і послуг 

«KyivCityTravel»); 

− створено новий туристичний продукт – квест-екскурсія 

«Місто мрій» для дітей і підлітків та забезпечено апробацію 

під час обслуговування дітей з міста Миколаєва в рамках 

спільної промоції між містами Миколаїв та Київ; 

− розроблено, організовано та проведено з нагоди 

святкування Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в 

Україні дев’ять нових концептуальних екскурсій по місту 

Києву (26-27.09.2020); 

− організовано та проведено безкоштовну екскурсію 

містом для дітей-сиріт з нагоди святкування Дня святого 

Миколая (святковий пішохідний маршрут «Три ялинки 

Києва»: Ресторан «100 років тому вперед» - Десятинний 

провулок- Пейзажна алея - вул. Велика Житомирська - вул. 

Володимирська - Софійська площа - Михайлівська площа - 

вул. Трьохсвятительська - Європейська площа - Арка 

Дружби Народів - Пішохідно-велосипедний міст - Алея 

художників - Андріївський узвіз - Контрактова площа); 

− створено новий екскурсійний продукт «Київ від історії 

до сьогодення» на базі музею віртуальної реальності «Ріал 

Матрікс», який презентовано 30.12.2020 у рамках співпраці 

з представниками Громадської спілки «Всеукраїнська 

асоціація гідів» 

93 Інвентаризація об'єктів 

туристично-рекреаційного 

значення 

2019-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У звітному році сформовано базу даних щодо 300 об’єктів 

туристично-рекреаційного значення для подальшої її 

інтеграції на міський туристичний портал 

kyivcitytravel.com.ua (договір від 07.12.2020 №18/2020) 

 

Завдання 2.4. Підвищення рівня безпеки 

94 Реалізація інформаційної 

кампанії «Kyiv Safe & Nice» 

2018-2020 Виконано Реалізація інформаційної кампанії «Kyiv Safe & Nice» 

забезпечена у 2018 році, в рамках якої надруковано та 

використано під час промоційних заходів 10 тис. буклетів 

«Kyiv Safe and Nice» 

 

95 Створення роз’яснювального 

довідника по роботі з 

іноземними туристами та 

проведення відповідних 

навчань для поліції Києва 

2019-2020 Не виконано У 2020 році захід не виконувався 
Фінансування робіт із 

бюджету міста Києва у 

2020 році не передбачено 
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Оперативна ціль 3. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму 

Завдання 3.1. Розробка пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів 

96 Внесення змін до законодавчих 

актів щодо направлення коштів, 

отриманих від справляння 

туристичного збору, на 

розвиток туристичної сфери 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Надано пропозиції щодо цільового використання 

туристичного збору, які увійшли до проєкту Закону 

України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України та інших законодавчих актів України щодо 

фінансового забезпечення розвитку туризму» № 3696 від 

19.06.2020 (знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної 

Ради України з 22.06.2020). 

Направлено лист-обґрунтування Міністерству культури та 

інформаційної політики України про внесення ряду змін до 

законодавства України в галузі туризму (26.06.2020 

№ 007-1006), зокрема щодо: 

− закріплення на законодавчому рівні термінології та 

особливостей функціонування «хостелів»; 

− нормативно-правового врегулювання порядку 

здійснення екскурсійної діяльності на місцевому та 

загальнодержавному рівнях; 

− створення спеціального туристичного фонду 

 

Оперативна ціль 4. Підвищення ефективності управління туристичної сфери 

Завдання 4.1. Обмін досвідом та співпраця 

97 Створення єдиної платформи на 

базі КМДА для налагодження 

регулярної взаємодії з 

представниками приватного 

сектора, громадськими 

організаціями та асоціаціями (у 

т. ч. організаторами заходів, 

туристичними операторами 

тощо) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році, у рамках Меморандуму про взаєморозуміння 

щодо співробітництва в галузі розвитку туристичної 

інфраструктури міста Києва, між Управлінням туризму та 

промоцій та асоціацією «Київ туристичний» (від 15.01.2018 

до 31.01.2023) працює єдина платформа для налагодження 

регулярної взаємодії між державними органами, 

підприємствами та організаціями, представниками 

приватного сектору, громадськими організаціями сфери 

туризму. 

На субвебсторінці Управління туризму та промоцій 

Єдиного вебпорталу територіальної громади м. Києва 

регулярно розміщується та оновлюється актуальна 

інформація, за якою звертаються представники приватного 

сектору, громадські організації та асоціації (контактна та 

загальна інформація щодо діяльності Управління, перелік 

податкових агентів, які справляють туристичний збір, схема 

оплати збору, нормативна документація тощо). 

Також, необхідну інформацію можна отримати через 

портали відкритих даних data.gov.ua та kyivcity.gov.ua. 

У 2020 році у рамках партнерства організовано та 

проведено близько 40 ділових зустрічей з представниками: 
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− туристичної галузі м. Києва в рамках презентації 

Американської торгово-промислової палати, на якій 

представлено План основних заходів Управління туризму 

та промоцій на 2020 рік для представників туристичної 

галузі м. Києва (29.01.2020); 

− готельного бізнесу в рамках онлайн-семінару «Життя 

після життя: повернути гостей та…» (15.04.2020); 

− міст та регіонів України: Дніпро, Харківщина, Львів, 

Біла Церква, Одеса, Київ, Полтава для обговорення стану 

галузі в різних регіонах країни, досягнення домовленості 

про реалізацію перехресної промоції в соціальних мережах 

(16.04.2020); 

− туристичного та готельного бізнесу для обговорення 

стану галузі в умовах карантину та плану виходу бізнесу з 

кризи (Win-Win онлайн-зустріч «Співпраця майбутнього 

туризму: готелі-турбізнес» (21.04.2020); 

− туристичного бізнесу в рамках онлайн-конференції 

«Медичний туризм та Covid-19: до чого готуватись?» 

(25.04.2020); 

− експертних груп туристичного та готельного бізнесу в 

рамках робочих зустрічей на конференції «Спільноти 

гостинності України» для обговорення питань: внесення 

окремих змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

04 травня 2020 року № 332 (05.05.2020); умов виходу з 

карантину сфери гостинності (20.05.2020); реалізації рішень 

Міністерства охорони здоров’я України відносно мандрівок 

внутрішніх і зовнішніх туристів (27.05.2020); 

− Комітету з туризму Торгово-промислової палати 

України для обговорення проблем туристичної галузі в 

м. Києві у період виходу з карантину (25.06.2020); 

− туристичного сектору міста Києва та регіонів України в 

рамках онлайн-форуму NTOU Strong DMO щодо створення 

RTO в регіонах України (30.06.2020); 

− туристичного бізнесу України в рамках онлайн-

конференції «Створення конкурентоспроможного 

культурного туристичного продукту» (за програмою 

USAID), присвяченій проблемі розвитку туристичного 

потенціалу та пошуку нових напрямків для залучення 

туристів до Маріуполя (15.09.2020); 

− туристичного сектору для обговорення дискусійних 

питань на тему «Український туризм 2021: рецепти 

розвитку в умовах нової реальності» в рамках засідання 
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Комітету підприємців туристично-готельної індустрії при 

Торгово-промисловій палаті України (30.09.2020); 

− Київського міського центру реабілітації дітей з 

інвалідністю, Надзвичайним і Повноважним Послом 

Чорногорії в Україні Драгіцею Понорац та директором 

Інституту реабілітології Республіки Чорногорія Гордани 

Раджович щодо медичного потенціалу столиці та основних 

шляхів співпраці (10.10.2020); 

− Посольства України в Греції у рамках співпраці, обміну 

досвідом і обговорення наступних кроків щодо виходу з 

кризи і відновлення міжнародного туризму (04.11.2020, 

онлайн-конференція «Туризм 2021: сучасне та майбутнє») 

тощо. 

Управлінням туризму та промоцій підписано Меморандуми 

про співпрацю з новими партнерами: 

− асоціацією готелів та готельних об’єднань міст України 

(20.01.2020); 

− журналом «Український туризм» про спільну роботу над 

створенням позитивного іміджу м. Києва шляхом участі в 

різноманітних галузевих заходах та поширення інформації 

(24.01.2020); 

− громадською спілкою Business Travel Association of 

Ukraine про спільну роботу над створенням позитивного 

іміджу м. Києва, як столиці європейського рівня шляхом 

просування туристичного потенціалу міста Києва та 

розвитку масового туризму міста (10.02.2020); 

− ТОВ «Діджитал Муромець» та КП «Київський міський 

туристично-інформаційний центр» про співпрацю та 

партнерство в сферах туризму та культури міста Києва 

(01.06.2020). 

− громадською спілкою «Асоціація В’їзних Туроператорів 

України» та КП «Київський міський туристично-

інформаційний центр» про співпрацю та партнерство в 

сфері туризму (21.08.2020). 

− благодійною організацією «Благодійний фонд «Інститут 

розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр»» 

про створення сучасного туристичного продукту та 

підвищення якості туристичних послуг (02.10.2020); 

− Національним університетом біоресурсів і 

природокористування України щодо просування 

туристичного потенціалу міста Києва та розвитку масового 

туризму (17.12.2020). 
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У рамках загальнодержавного проєкту з розвитку 

внутрішнього туризму в Україні «Мандруй Україною»: 

− забезпечено співпрацю з Державним агентством 

розвитку туризму України в частині формування 

«туристичних магнітів» та надані пропозиції до цього 

проєкту; 

− взято участь, спільно з 30 представниками регіональних  

туристично-інформаційних центрів, в онлайн-зустрічі 

«Мандруй Україною», на якій прийнято рішення щодо 

спільної праці всіх туристично-інформаційних центрів в 

цьому проєкті, зокрема в розробці спільних туристичних 

маршрутів. 

Налагоджено співпрацю з Управлінням державного нагляду 

за дотриманням санітарного законодавства та 

Міністерством охорони здоров’я України з питань роботи 

закладів розміщення в умовах карантину, спричиненого 

COVID-19, зокрема, отримано роз’яснення щодо окремих 

аспектів роботи готелів та їх структурних підрозділів в 

умовах адаптивного карантину; забезпечено розсилку цієї 

інформації готелям міста Києва для подальшого 

керівництва у роботі та вирішення проблемних 

організаційних питань. 

У рамках реалізації ініціативи «Міста України – відновимо 

український туризм разом»: 

− організовано проведення прес-конференції: «Міста 

України – відновимо український туризм разом» спільно з 

Асоціацією міст України (травень 2020 року); 

− підготовлено соціальний ролик м. Києва, який передано 

для розміщення містам України (липень 2020 року); 

− зібрано соціальні ролики міст для їх подальшого 

розміщення на транспорті комунальної власності 

територіальної громади Києва (липень 2020 року) 

98 Організація співпраці та обміну 

досвідом щодо розвитку 

туристичної галузі з 

міжнародними туристичними 

організаціями (зокрема, 

ЮНВТО), іншими містами 

України та світу 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Продовжується співпраця з міжнародними організаціями 

«ICCA» та «European Cities Marketing». Сплачено відповідні 

членські внески за 2020 рік. 

Налагоджено співпрацю з Всесвітньою туристичною 

організацією UNWTO з питань розробки антикризових 

заходів та шляхів виходу туристичної галузі із економічної 

кризи. 

Під час запровадження карантинних обмежень, 

спричинених COVID-19, забезпечено комунікацію з 

представниками міжнародних організацій «ICCA», 
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«European Cities Marketing» та Всесвітньої туристичної 

організації UNWTO щодо отримання актуальної інформації 

про ситуацію в галузі. 

Забезпечено участь у міжнародних і вітчизняних заходах: 

− онлайн-форумі «Hospitality Tomorrow» щодо впливу 

коронавірусу на туристичну галузь (07.04.2020); 

− вебінарі «European Cities Marketing» «Найбільші 

проблеми для організацій з маркетингу дестинацій в 

найближчі тижні та місяці» (08.04.2020); 

− онлайн-марафоні місцевих експертів Google задля 

обміну досвідом та створення нових можливостей цифрової 

трансформації та покращення туристичного потенціалу 

країни (11.04.2020); 

− семінарі «Перша онлайн-зустріч ICCA для Центральної 

Європи», на якому розпочали серію онлайн-зустрічей та 

познайомилися з менеджерами «ICCA» (16.04.2020); 

− семінарі «Глобальні розмови «ICCA» у колаборації з 

Simpleview», на якому обговорили як COVID-19 змінює 

потреби організаторів зустрічей та відносини з партнерами 

(16.04.2020); 

− онлайн-call «Win Win співпраця та майбутнє 

українського туризму» (21.04.2020); 

− вебінарі «European Cities Marketing» «Наслідки для 

подорожей та туризму» (22.04.2020); 

− Міжнародному готельному марафоні (23.04-27.04.2020); 

− вебінарі з менеджером Міжнародної туристичної 

організації «ICCA» щодо виходу туристичної галузі із 

кризи (04.05.2020); 

− вебінарі «ICCA» «Глобальні маркетингові розмови» 

щодо кризової ситуації у туристичній галузі у світі 

(06.05.2020); 

− вебінарі «European Cities Marketing» «Відновлення та 

стійкість» щодо виведення із кризи туристичної галузі 

(12.05.2020); 

− вебінарі «ICCA» «Глобальні погляди від лідерів 

асоціацій» щодо поглядів на майбутнє туристичної галузі 

(19.05.2020); 

− вебінарі Департаменту міжнародного співробітництва 

Харківської міської ради «Поточний стан та тенденції 

розвитку туризму в сучасних умовах» щодо розвитку 

туризму в умовах кризи (22.05.2020); 
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− онлайн-конференції «Поточний стан та тенденції 

розвитку туризму» з представниками UNWTO, головою 

Державного агентства по туризму та представниками галузі 

(22.05.2020); 

− онлайн-презентації нової методики національної 

системи туристичної статистики від NTOU спільно з 

представниками туристичної галузі (02.06.2020); 

− вебінарі «European Cities Marketing» «Нове майбутнє» 

щодо шляхів виведення із кризи туристичної галузі, 

викликів найближчого майбутнього туризму після пандемії 

та шляхів переорієнтування на нове майбутнє з 

урахуванням COVID-19 (26.06.2020); 

− вебінарі «Безпечні подорожі» від Всесвітньої ради з 

туризму та подорожей (WorldTravel&TourismCouncil 

(WTTC)) щодо нових правил перебування туристів в 

аеропортах та літаках, вокзалах та потягах з урахуванням 

COVID-19; 

− вебінарі «Підготовка до нових реалій у світі гостинності 

після COVID-19» від Європейського банку реконструкції та 

розвитку щодо нових реалій та правил перебування 

туристів у готелях та ресторанах з урахуванням нових 

правил безпеки в умовах COVID-19; 

− міжнародному онлайн-вебінарі від культурного фонду 

«ViaRegiaUkraine» для представників влади, громадського 

сектору, культурно-освітніх та мистецьких організацій 

України і Німеччини, на якому представлено аналіз стану 

туристичного регіону, проблеми та перспективи розвитку 

туризму в Україні, обговорено питання щодо можливостей 

формування спільного культурно-туристичного продукту 

(07.07.2020); 

− робочій нараді з представниками державних та місцевих 

органів влади і туристичної індустрії України, 

організованій Українським союзом промисловців і 

підприємців (17.07.2020); 

− засіданні робочої групи щодо питання функціонування 

будівлі «Гостинного двору» (Контрактова площа, 4), де 

презентовано та обговорено концепцію подальшого 

використання будівлі, зокрема, з розташуванням в ній 

міського туристично-інформаційного центру (23.07.2020) 

тощо. 

Започатковано: 

− проєкт «Міста України – відновимо український туризм 
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разом» з метою об’єднання міст України для спільної 

промоції та заохочення українців подорожувати Україною 

(спільно з Асоціацією міст України); 

− рубрику «Україна – дивовижна країна» задля підтримки 

та розвитку внутрішнього туризму в Україні (у соціальній 

мережі Facebook). 

Також, взято участь у Всеукраїнській туристичній 

конференції «Туризм 2020: криза чи досвід?» (31.07.2020, 

м. Одеса), на якій презентовано: 

− «туристичні магніти» Києва; 

− антикризові заходи щодо подолання кризи та напрями 

співпраці з туристичними організаціями; 

− спільну ініціативу Управління туризму та промоцій, 

Асоціації міст України та комітету з туризму Торгово-

промислової палати України «Міста України – відновимо 

український туризм разом»; 

− ініціативи столиці задля спільної промоції Києва та 

Київської області у рамках агломерації 

Завдання 4.2. Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста 

99 Проведення маркетингових 

досліджень з метою визначення 

якості послуг підприємств 

готельного господарства, 

кількісних та якісних 

показників туристичних 

потоків 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Маркетингові дослідження у 2020 році не планувалися. 

Одночасно у 2020 році забезпечено: 

− моніторинг туристичного та готельного ринку з 

доступних інформаційних джерел (сформована відповідна 

база даних з контактною та операційною інформацією по 

більш ніж 200 закладам розміщення м. Києва за найвищими 

рейтинговими позиціями в спеціалізованих ресурсах 

Booking, Hotels24, Yourhostel); 

− контроль за дотриманням суб'єктами господарювання 

установлених санітарно-технічних норм, зокрема розмірів 

житлової площі на одну особу під час розміщення та 

перебування осіб чи сімей у готелях, хостелах та 

гуртожитках у період дії карантину (п.5.8 протоколу № 10 

засідання Кабінету Міністрів України від 25.03.2020); 

− інформування закладів розміщення міста Києва, 

внесених до бази даних Управління туризму та промоцій, 

щодо обмежувальних заходів в умовах карантину для 

суб'єктів господарювання, громадян та гостей столиці; 

− моніторинг закладів розміщення міста Києва на предмет 

відкриття та виходу з карантинного обмеження 

Відсутність фінансування 

робіт із бюджету міста Києва 

у 2020 році 

100 Вдосконалення системи збору 

та обробки статистичних даних, 

проведення аналізу і 

2019-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Встановлення окремими країнами світу ряду обмежень 

щодо внутрішнього і зовнішнього пересування та 

безпосередньої взаємодії між людьми практично призвело 
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планування туристичної 

діяльності 

до відсутності туристичних потоків на невизначений період 

через непередбачуваність загрози та непрогнозованість 

подальшої ситуації поширення коронавірусної хвороби 

COVID-19. 

Від початку дії карантину на території міста Києва 

здійснювався моніторинг доступних інформаційних джерел 

щодо стану туристичного та готельного бізнесу, плану 

виходу з кризи після введення обмежень, пов'язаних із 

епідемією коронавірусної хвороби COVID-19. 

За даними Держприкордонслужби України місто Київ у 

2020 році відвідало 499 тис. осіб, що в 3 рази менше, ніж за 

аналогічний період 2019 року (1550,3 тис. осіб). 

Туристичний збір за 2020 рік склав 34,7 млн. грн 

Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва 

Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство 

Оперативна ціль 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури 

Завдання 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури 

101 Визначення та впровадження 

ефективних механізмів 

управління теплоенергетичним 

господарством міста Києва з 

метою забезпечення мешканців 

якісними та доступними 

комунальними послугами 

(удосконалення управлінських 

процесів у сфері 

теплопостачання) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Рішенням Київської міської ради від 24.04.2018 № 517/4581 

«Про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації 

проєкту управління та реформування енергетичного 

комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між 

Київською міською державною адміністрацією та 

акціонерною енергопостачальною компанією «Київенерго», 

повернуто з управління ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у 

комунальну власність на баланс новоствореного 

комунального підприємства «Київтеплоенерго»: ТЕЦ-5 і 

ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод «Енергія», 194 котельні, 

2618 теплових пунктів, 19 насосних станцій та теплові 

мережі протяжністю близько 2700 км у двотрубному вимірі. 

З метою впровадження ефективних механізмів управління 

теплоенергетичного комплексу м. Києва 21.03.2019 

підписано  Меморандум між виконавчим органом Київської 

міської ради (Київська міська державна адміністрація), 

КП «Київтеплоенерго»,  Європейським банком 

реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) та Міжнародною 

фінансовою корпорацією, Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID), у рамках якого 

впроваджується програмно-апаратний комплекс SCADA, 

що забезпечить високий рівень контролю за роботою 

обладнання всього теплового комплексу м. Києва. 

У результаті співпраці з вказаними міжнародними 

донорами КП «Київтеплоенерго» на безоплатній 
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основі  отримало в користування програмний продукт для 

бухгалтерського та управлінського обліку «Управління 

виробничим підприємством для України». 

Крім того, до опалювального сезону 2020/2021 

КП «Київтеплоенерго» інтегрувало SCADA до електричної 

частини ТЕЦ-5 та системи хімічної водоочистки. 

Продовжується робота з підключення на ТЕЦ-5: окремі 

функції SCADA впроваджені на усіх енергоблоках. На 

ТЕЦ-6 SCADA запрацювала в повному обсязі на 

енергоблоці № 1. Частково система працює і на енергоблоці 

№ 2: фіксує та реєструє аварійні ситуації, забезпечує 

моніторинг температурного контролю на генераторі та на 

водогрійному котлі № 6 

102 Ініціювання розробки на 

національному рівні нових 

методів тарифоутворення (у 

т. ч. стимулюючих) та участі 

міста Києва у пілотних 

проєктах щодо їх впровадження 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Законом України «Про внесення змін до Закону України 

«Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва 

теплової енергії з альтернативних джерел енергії» 

передбачено встановлення стимулюючих тарифів 

теплопостачальним підприємствам на теплову енергію, 

вироблену з альтернативних джерел, для потреб бюджетних 

установ і населення, на рівні 90% тарифу на теплову 

енергію, вироблену з газу для потреб бюджетних установ і 

населення. 

На виконання вимог зазначеного Закону протягом 

2020 року прийнято 18 розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) щодо встановлення тарифів на теплову 

енергію, вироблену на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, тарифів на виробництво 

теплової енергії на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, для потреб населення та 

бюджетних установ 

 

Енергетичне господарство 

103 Модернізація теплогенеруючих 

потужностей та ліквідація 

малоефективних 

2018-2019 Не виконано Роботи не виконувалися У 2020 році виділення 

асигнувань з бюджету 

м. Києва не передбачено 

104 Ремонт, оновлення та розбудова 

електричних і теплових 

інженерних мереж (включаючи 

оптимізацію схеми 

енергопостачання міста) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році за рахунок коштів бюджету м. Києва 

виконувалися роботи з:  

− реконструкції теплових мереж (завершено перекладку 

5352,0 м теплових мереж на 4 об’єктах); 

− капітального ремонту теплових мереж (завершено 

капітальний ремонт 10103,0 метрів теплової мережі різних 

діаметрів на 11 об’єктах та на 3 об’єктах розроблено  
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проєктно-кошторисну документацію).  

Крім того, Програмою економічного і соціального розвитку 

м. Києва на 2018-2020 роки у 2020 році проводилися роботи 

з: 

− реконструкції ЦТП по вулиці Беретті, 10-А – роботи з 

благоустрою території виконано в повному обсязі; 

− розробки схеми теплопостачання м. Києва на перiод до 

2030 року: 

• І етап – відповідно до договору від 22.10.2019 № 73 

відокремленим підрозділом «Київський обласний 

експертний центр енергоефективності» Державного 

підприємства «Київоблбудінвест» виконано розробку 

І етапу схеми; 

• ІІ етап – розробка гідравлічної моделі, гідравлічних 

розрахунків та постановка прикладних задач можливо за 

умови  безпосередньої розробки схеми теплопостачання, 

що виконується як окремий проєкт. Реалізацію проєкта 

перенесено на 2021 рік 

Водопостачання та водовідведення 

105 Реконструкція Бортницької 

станції аерації 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У рамках проєкту міжнародної технічної допомоги, яка 

надається Урядом Японії через Японське агентство 

міжнародного співробітництва (JICA), здійснюється 

реалізація проєкту «Реконструкція споруд очистки стічних 

каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по 

обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації».  

Отримано погодження JICA проєкту тендерної 

документації на закупівлю робіт та розпочато процедуру 

відкритих торгів на визначення генпідрядника. Початок 

реалізації безпосередньо будівельних робіт заплановано на  

2021 рік. Консультаційні роботи вели відповідно до Закону 

України від 02.09.2015 № 664-VIII «Про ратифікацію 

Договору (у формі обміну нотами) між Урядом України та 

Урядом Японії про надання кредиту для реалізації проекту 

модернізації Бортницької станції очистки стічних вод  

 

106 Заміна і санація зношених, а 

також розбудова нових 

водопостачальних мереж 

(включаючи оптимізацію схеми 

водопостачання міста) 

2018-2020 Не виконано Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки у 2020 році передбачено будівництво та 

реконструкцію водопровідних мереж, зокрема: 

− будівництво водопровідної мережі Д=1400 мм від 

вул. М. Гречка до Великої кільцевої дороги  та  

реконструкція водопроводу Д=1400 мм від станції метро 

«Дніпро» (роботи не виконувалися); 

− будівництво водопроводу для підключення житлових 

Відповідно до листа 

Департаменту фінансів 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської 

міської державної 

адміністрації) від 15.04.2020 

№ 054-2-3-10/1103 зазначені 

об’єкти потрапили до 
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будинків на вул. Зрошувальній, 3-Б, 4,10,14 та дитячо-

юнацької спортивної школи «Атлет» на вул. Зрошувальній, 

4-А – виконано монтаж трубопроводу 

переліку об’єктів, джерелом 

фінансування яких у 2020 

році є внутрішні місцеві 

запозичення. Враховуючи, що 

залучення внутрішніх 

місцевих запозичень не 

відбулося, роботи на об’єктах 

не велися 

107 Розвиток міської 

централізованої системи 

каналізації шляхом подальшого 

будівництва та реконструкції 

колекторів і мереж 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки здійснювалася реконструкція 

наступних каналізаційних мереж, а саме: 

− реконструкція Шліхтеровського КК – здійснено 

коригування ПКД. Отримано експертні звіти. Закінчено 

щитову проходку AVN 1200 від камери К15 до к12 та 

будівництво шурфа К15/. Здійснювалося будівництво 

шурфів К19, К20, К20/; 

− реконструкція Каунаського КК – проведено процедуру 

відкритих торгів, укладено договір з переможцем 

ТОВ «Інжкомпроект» від 22.12.2020 № 22/12-20; 

− реконструкція КК Д=1000-1200-2000-2200 мм по 

просп. Правди – розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 11.03.2020 № 415 затверджено проєктну 

документацію. Проєктною організацією ТОВ «ЕНЕРГО-

ТЕХНІК» виконувалися роботи з розробки проєктної 

документації стадії «Р»; 

− реконструкція КК Д=800-900-2000 мм по вул. Вербовiй 

– визначена проєктна організація – 

ТОВ «ІНЖПРОЕКТСЕРВІС», завершено роботи з розробки 

проєктної документації стадії «Р». Генеральна підрядна 

організація ТОВ «Славія-Акб», договір від 27.05.2020 

№ 2720. Отримано дозвіл ДАБІ на виконання робіт, 

підписано акт приймання-передачі будівельного 

майданчика, оформлено картку порушення благоустрою. 

Виконувалися роботи з влаштування мереж тимчасового 

електропостачання та шурфів. 

Не велись роботи на таких об’єктах, передбачених 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки: 

− будівництво каналізаційного колектору (далі – КК) від 

Мостицького до Головного міського,  будівництво КК по 

вул. Стеценка з метою ліквідації КНС «Нивки», 
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реконструкція КК по вул. Луначарського – роботи не 

виконувалися, здійснювалася передача функцій замовника; 

− реконструкція Головного мiського КК – ініційовано 

проєкт розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 26.07.2019 №1328 в частині зміни  виду 

реконструкції об’єкта з капітального будівництва на 

капітальний ремонт, який наразі проходить процедуру 

погодження у виконавчому органу Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації); 

− реконструкція Лівобережного колектора – відповідно до 

норм абзацу четвертого частини другої статті 31 Закону 

України «Про публічні закупівлі» закупівля з виконання 

будівельних робіт по зазначеному об’єкту (UA-2019-12-20-

005239-b) визнана такою, що не відбулася на підставі 

скорочення видатків на здійснення закупівлі; 

− будівництво Південно-Західного КК – генеральною 

підрядною організацією ТОВ «КОНЦЕРН 

«КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД» не повернуто перераховані 

кошти на умовах попередньої оплати та не надано 

документи, що підтверджують придбання матеріалів, 

конструкцій та виробів, необхідних для виконання робіт по 

об’єктах. Відповідним розпорядженням ГДСКУ у м. Києві 

зупинено операції з бюджетними коштами на рахунках 

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд 

м. Києва»; 

− реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького КК – 

генеральною підрядною організацією 

ТОВ «НАВІГАТОРСПЕЦБУД» не повернуто перераховані 

кошти на умовах попередньої оплати та не надано 

документи, що підтверджують придбання матеріалів, 

конструкцій та виробів, необхідних для виконання робіт по 

об’єктах. Відповідним розпорядженням ГДСКУ у м. Києві 

зупинено операції з бюджетними коштами на рахунках 

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд 

м. Києва» 

108 Застосування нових технологій 

раціонального 

водокористування, підвищення 

ефективності очищення стічних 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2019 році розпочато підготовку до реконструкції 

дюкерних переходів через р. Дніпро. Виконавець 

будiвельних робiт – ТОВ «Натеко енерго монтаж». У 

2020 році тривали будівельно-монтажні роботи, зокрема на 
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вод та запобігання 

забрудненню водних об’єктів 

правому та лівому берегах р. Дніпро здійснювалися 

підготовчі роботи з: 

− підготовки території будівництва; 

− вертикального планування та влаштування тимчасового 

електропостачання на лівому та правому берегах р. Дніпро; 

− влаштування камери К-5 та монолітної залізобетонної 

камери К-6. 

Проєктною організацією ДП «Інститут «Київінжпроект» 

ТОВ «ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС» виконано роботи з 

коригування документації стадії «П» та отримано проєктну 

документацію стадії «Р» 

109 Реконструкція каналізаційних 

насосних станцій з 

впровадженням енергоощадних 

технологій 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році продовжувалися роботи з реконструкції споруд 

першої черги Бортницької станції аерації на 

вул. Колекторній, 1-А, зокрема насосної станції І підйому 

(далі – НСПП). Станом на 01.01.2021 будівельна готовность 

об’єкту становила 61% (продовжувалися роботи з 

прокладання напірних колекторів та улаштування 

надземної частини НСПП) 

 

110 Будівництво свердловин малої 

потужності для відновлення 

роботи бюветних комплексів 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році проводилися  роботи з будівництва 

артезіанських свердловин на: 

− вул. Прирічній, 19 (роботи виконано в повному обсязі); 

− бульв. Перова, 40-А (роботи виконано в повному 

обсязі); 

− просп. Голосіївському, 5-15 (роботи виконано в повному 

обсязі); 

− просп. Голосіївському, 87-Г (тривало оформлення 

дозвільних документів для початку будівництва). 

Завершення робіт перенесено на 2021 рік; 

− вул. Митрополита Володимира Сабодана, 2-Б (тривало 

оформлення дозвільних документів для початку 

будівництва). Завершення робіт перенесено на 2021 рік 

 

Житлове та ліфтове господарство 

111 Реконструкція, модернізація та 

заміна застарілих і зношених 

ліфтів (у т. ч. диспетчерських 

систем) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 

30.03.2020 № 521 «Про реконструкцію об’єктів ліфтового 

господарства у 2020 році» (зі змінами) затверджений 

адресний перелік, яким передбачено виконання  робіт на 

497 об’єктах (930 ліфтів), зокрема:  

− перехідних – 253 об’єктах (424 ліфти) – введено в 

експлуатацію 223 об’єкта (364 ліфти), по 30 об’єктах 

(60 ліфтах) роботи перенесені на 2021 рік; 

− нових – 244 об’єктах (506 ліфтів): 
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• по 166 об’єктах (294 ліфтах) - проведена процедура 

закупівель по визначенню проєктної організації, 

розроблена проектно-кошторисна документація, яка 

пройшла державну експертизу та отримано експертні 

звіти; 

• по 4 об’єктах (10 ліфтах) - процедура закупівель з 

визначення проєктної організації не проводилась у 

зв’язку з технічною помилкою в адресному переліку; 

• по 2 об’єктах (8 ліфтах) - проведена процедура закупівель 

з визначення проєктної організації, розроблена проєктно-

кошторисна документація, завершення робіт 

передбачається у 2021 році; 

• по 72 об’єктах (194 ліфтах) - процедура закупівель по 

визначенню проєктної організації не проводилася 

112 Запровадження комплексної 

програми капітального ремонту 

житлового фонду із 

застосуванням енергоощадних 

технологій і обладнання за 

принципом співфінансування з 

мешканцями (власником житла) 

2019-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році 100 проєктів, поданих ОСББ та ЖБК, стали 

переможцями конкурсу із реалізації впровадження 

енергоефективних проєктів у житлових будинках ОСББ та 

у кооперативних будинках на умовах спільного 

фінансування (міська програма 70/30 для ОСББ і ЖБК). 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 

01.06.2020 № 775 «Про виконання робіт у рамках проектів, 

які перемогли у 2018-2020 роках у конкурсах проектів з 

реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках 

міста Києва, в яких створені об’єднання багатоквартирних 

будинків, а також у кооперативних будинках» затверджено 

поадресний перелік робіт на об’єктах переможців конкурсу. 

Роботи виконувалися на 99 об’єктах (освоєно близько 

90 млн грн з бюджету м. Києва). 

Крім того, у рамках виконання Комплексної цільової 

програми підвищення енергоефективності та розвитку 

житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 

2016-2020 роки реалізуються міські механізми 

співфінансування:  

− міський механізм співфінансування реконструкції, 

реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного 

переоснащення спільного майна у багатоквартирних 

будинках, термін експлуатації яких перевищує 10 років, за 

прогресивною шкалою фінансування робіт, виконавцями 

якої є комунальні підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду» у відповідних районах 

м. Києва, розпорядниками бюджетних коштів – відповідні 
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районні в місті Києві державні адміністрації (Програма 

співфінансування капітальних ремонтів – рішення 

Київської міської ради від 20.11.2018 № 56/6107); 

− міський механізм надання фінансової підтримки 

проведення відповідного необхідного ремонту 

багатоквартирного будинку, в якому створено об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку (рішення 

Київської міської ради від 05.03.2019 № 186/6842) 

113 Створення програмно-

апаратного комплексу 

диспетчеризації в житлово-

комунальному господарстві 

2018-2020 Виконано  Здійснено перехід об’єднаних диспетчерських служб 

районів на єдиний програмно-апаратний комплекс. Надання 

послуг операційно-диспетчерського обслуговування 

мешканцям цих районів здійснюється у єдиній 

інформаційно-електронній базі, інформація яких 

узагальнюється центральною диспетчерською службою 

1557 

 

Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів 

Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора 

114 Проведення комплексної 

термомодернізації (у т. ч. із 

застосуванням ЕСКО-

механізму) 

2018-2020 Не виконано У 2020 році роботи не виконувалися У 2020 році виділення 

асигнувань з бюджету 

м. Києва не передбачено 

115 Впровадження енергоощадних 

технологій 

2018-2020 Не виконано У 2020 році укладено договори по 2 закладах освіти для 

впровадження енергоощадних технологій: 

− спеціалізована школа-дитячий садок І ступеня «Золотий 

ключик» з поглибленим вивченням іноземної мови з 1-ого 

класу, вул. Івана Пулюя, 3-А; 

− дошкільний навчальний заклад № 63 м. Києва, 

вул. Кадетський гай, 5 

У 2020 році виділення 

асигнувань з бюджету 

м. Києва не передбачено 

116 Створення систем 

дистанційного управління 

енергоспоживанням 

2018-2019 Виконано Завдання виконано у 2019 році. 

Завершено установку 35 модульних індивідуальних 

теплових пункти (далі – ІТП). Роботи виконувалися за 

рахунок грантових коштів фонду E5P. 

Виконано в повному обсязі роботи з модернізації 66 ІТП. 

У результаті реконструкції та модернізації індивідуальні 

теплові пункти було оснащено системою дистанційного 

управління енергоспоживанням 

 

117 Модернізація 

електроспоживаючого 

обладнання та освітлення 

2018 Виконано Оснащення установ, що фінансуються з бюджету міста 

Києва, енергоефективними кухонними плитами – проєкт 

завершено у 2014 році. 

Модернізація систем освітлення в установах, що 

фінансуються з бюджету міста Києва – проєкт завершено у 

2017 році 
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Завдання 2.2. Енергозаощадження житлового господарства 

118 Оснащення будинків 

приладами обліку 

енергоресурсів 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Станом на 01.012.2021: 

− рівень оснащення житлових будинків приладами 

комерційного обліку теплової енергії в зоні обслуговування 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» становив 88,2%; 

− у зоні надання послуг з централізованого опалення та 

гарячого водопостачання ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» 

рівень оснащення приладами обліку теплової енергії 

становив 94%; 

− за інформацією ПрАТ «АК «Київводоканал» стан 

оснащеності будівель вузлами комерційного обліку питної 

води становив 86%. 

Відповідно до Закону України «Про комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання» оснащення будинків 

приладами обліку енергоресурсів здійснюється оператором 

зовнішніх мереж 

 

119 Впровадження систем 

регулювання споживання тепла 

(індивідуальні теплові  

пункти) 

2018-2020 Не виконано У 2020 році роботи не виконувалися У 2020 році виділення 

асигнувань з бюджету 

м. Києва не передбачено 

120 Комплексна термомодернізація, 

в т.ч. через застосування 

ЕСКО-механізму, 

співфінансування з 

громадянами, впровадження 

системи кредитування 

2018-2020  Рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 565/565 

затверджено Положення про стимулювання впровадження 

енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках 

шляхом відшкодування частини кредитів (міська 

стимулююча програма відшкодування «теплих» кредитів), 

які реалізували енергоефективні заходи та оснастили 

будинки енергоощадним устаткуванням і обладнанням.  

У 2020 році бюджетом міста Києва передбачено кошти у 

сумі 10 млн грн на реалізацію зазначених заходів. 

Департаментом житлово-комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) були укладені додаткові 

договори на 2020 рік до договорів про співробітництво із 

уповноваженими державними банками. 

Станом на 01.01.2021 на підставі наданих уповноваженими 

банками України реєстрів позичальників 41 позичальнику 

відшкодовано частину кредиту у рамках Міської програми 

здешевлення «теплих кредитів» на суму 9,6 млн грн 

 

121 Створення центру 

енергоефективності в м. Києві 

та запровадження системи 

навчання та інформування з 

2020 Виконано На базі КП «Група впровадження проекту з 

енергозбереження в адміністративних і громадських 

будівлях м. Києва» діє Київський Центр 

Енергоефективності (КЦЕ), створений для популяризації 
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питань енергозбереження ідей ощадного використання енергоресурсів в бюджетних 

установах, житлових та офісних будівлях, на 

підприємствах. У КЦЕ представлені технології, обладнання 

та матеріали, що дозволяють заощаджувати енергію, 

підвищують комфорт, а також сприяють покращенню 

екології. Спеціалісти КЦЕ надають кваліфіковану 

консультацію з питань підвищення енергоефективності, а 

діючі зразки обладнання та матеріалів дозволять оцінити їх 

ефективність. У рамках роботи КЦЕ проводяться семінари 

та консультації на теми енергоефективних технологій, 

відновлюваних джерел енергії, екології, ЕСКО-механізму 

та енергоменеджменту 

Оперативна ціль 3. Покращення якості сервісу та вдосконалення системи самоврядного контролю в сфері житлово-комунальних послуг 

Завдання 3.1. Правове забезпечення регуляторної та контрольної діяльності житлово-комунальної інспекції в м. Києві 

122 Створення правового підґрунтя 

для впровадження системи 

контролю за діяльністю 

надавачів житлово-

комунальних послуг усіх форм 

власності 

2018 Виконано Кабінет Міністрів України прийняв постанову 

від 27.12.2018 № 1145 «Про затвердження Порядку 

проведення перевірки відповідності якості надання деяких 

комунальних послуг та послуг з управління 

багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим 

договором про надання відповідних послуг» 

 

123 Запровадження стандартів ЄС у 

сфері захисту прав споживачів 

житлово-комунальних послуг 

2018 Виконано Кабінет Міністрів України прийняв постанову 

від 27.12.2018 № 1145 «Про затвердження Порядку 

проведення перевірки відповідності якості надання деяких 

комунальних послуг та послуг з управління 

багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим 

договором про надання відповідних послуг» 

 

124 Запровадження систем оцінки 

якості надання комунальних 

послуг 

2018 Виконано Кабінет Міністрів України прийняв постанову 

від 27.12.2018 № 1145 «Про затвердження Порядку 

проведення перевірки відповідності якості надання деяких 

комунальних послуг та послуг з управління 

багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим 

договором про надання відповідних послуг» 

 

Завдання 3.2. Забезпечення подальшого розвитку Центру комунального сервісу 

125 Розвиток територіальних 

підрозділів Центру 

комунального сервісу 

2018 Виконано Станом на 01.01.2021 в комунальному концерні «Центр 

комунального сервісу» (далі – Концерн) створено 

33 сервісних центри, що діють за принципом «Єдиного 

вікна» (10 центральних районних сервісних центрів та 23 

центри у зоні «пішої досяжності»).  

У 15 сервісних центрах прийом споживачів здійснюється за 

допомогою програмного комплексу «Електронна черга» з 

функцією голосового сповіщення та можливістю 

попереднього запису через сайт https://cks.com.ua/equery.  
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З лютого 2020 року в 15 сервісних центрах додатково 

встановлено модуль статистики (для фіксування часу 

очікування та часу обслуговування клієнта) та модуль 

друку на талонах електронної черги (для розміщення 

інформаційних повідомлень). 

Для прискорення обслуговування споживачів збільшено 

кількість робочих місць у сервісних центрах: 

− Голосіївского району, пр. Голосіївський, 118-Б (на одне 

робоче місце); 

− Дарницького району, вул. Заслонова, 22 (на два робочих 

місця) та вул. А. Ахматової, 2-А (на одне робоче місце); 

− Оболонського району, просп. В. Івасюка (на два робочих 

місця); 

− Печерського району, Кловський узвіз, 24 (на два 

робочих місця). 

З метою покращення умов очікування клієнтів розширено 

зону очікування в сервісному центрі Оболонського району 

(просп. В. Івасюка, 57).   

У всіх 33 сервісних центрах замінені дошки оголошень, 

«куточки споживачів» приведено до єдиного стандарту. 

Проведено часткову модернізацію оргтехніки в сервісних 

центрах. 

З 18 березня 2020 року у зв’язку з запровадженням 

протиепідемічних заходів та обмежень у м. Києві 

Концерном тимчасово припинено особистий прийом 

споживачів (вирішення питань споживачів переведено в 

дистанційний режим). Станом на 01.01.2021 на вхідних 

групах 20 сервісних центрів облаштовано «куточок 

споживача»: розміщено оголошення про способи 

дистанційного зв’язку, скриньки для прийому показань та 

звернень, шаблони заяв, візитки з корисною інформацією 

126 Перенесення послуг в 

електронний формат (через 

електронний портал) 

2018-2020 Виконано З метою оперативного та ефективного вирішення будь-яких 

питань споживачів, зокрема здійснення оплати за житлово-

комунальні послуги, споживачам запропоновані наступні 

способи дистанційного обслуговування: 

− для оплати в онлайн-режимі та передачі показань 

індивідуальних засобів обліку тепла, гарячого та холодного 

водопостачання - особистий кабінет на сайті Концерну  

(https://cks.com.ua/cabinet); 

− для вирішення усіх питань з можливістю додати скріи 

необхідних документів - мессенджер у Facebook 

(www.facebook.com/cks.com.ua); 
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− для оперативних консультацій - зворотний зв’язок на 

сайті Концерну (cks.com.ua/feedback); 

− для оформлення заявок, зокрема на опломбування, 

розпломбування, контрольного зняття показань 

індивідуальних  засобів обліку - розділ на сайті Концерну 

«Дистанційне обслуговування» (cks.com.ua/remote);  

− для отримання доступу до електронного рахунку – 

оформлення заявки у розділі на сайті Концерну 

(cks.com.ua/bill) або на електронну пошту bill@src.kiev.ua                    

(ПІБ, телефон, адресу) 

− для оперативних консультацій та передачі показань 

індивідуальних засобів обліку тепла, гарячого та холодного 

водопостачання - сall-центр  (044) 247-40-40; 

− для передачі показань індивідуальних засобів обліку 

тепла, гарячого та холодного водопостачання  - додаткові 

10 багатоканальних стаціонарних номерів для споживачів, 

які не мають технічної можливості  перевести свої 

телефони у тоновий режим; 

− для вирішення усіх питань з можливістю додати скріни 

необхідних документів - Skype-зв’язок (20 логінів); 

− для передачі показань лічильників з мобільного – 

безкоштовна телефонна лінія 0-800-404-407; 

− для прийому показань лічильників та звернень – 

скриньки. 

Актуальна інформація щодо діючих каналів дистанційного 

обслуговування постійно розміщується на: 

− зворотній сторінці рахунків-повідомлень;  

− вхідних групах сервісних центрів (оголошення, візитки); 

− розділі «Наші сервіси» на сайті Концерну; 

− офіційній сторінці Концерну у Facebook; 

− інших засобах масової інформації. 

Крім того, навчальним центром «Платформа комфорту» у 

2020 році проведено лекції для 948 споживачів різних 

вікових груп за темою «Онлайн комуналка» 

Завдання 3.3. Забезпечення відповідності якості комунальних послуг затвердженим нормативам 

127 Ініціювання запровадження 

стандартів ЄС у сфері 

комунальних послуг 

2018 Виконано Кабінет Міністрів України прийняв постанову 

від 27.12.2018 № 1145 «Про затвердження Порядку 

проведення перевірки відповідності якості надання деяких 

комунальних послуг та послуг з управління 

багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим 

договором про надання відповідних послуг» 

 

mailto:bill@src.kiev.ua
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128 Впровадження системи 

моніторингу та санкцій за 

недотримання встановлених 

нормативів щодо якості 

комунальних послуг 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Моніторинг дотримання встановлених нормативів щодо 

якості комунальних послуг проводиться шляхом 

проведення контрольних заходів, виїзних перевірок, 

інспектувань. 

У 2020 році проведено: 

− 393 виїзні перевірки щодо забезпечення мешканців міста 

Києва послугою з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій; 

− 562 перевірки щодо виявлення та усунення порушень у 

сфері надання послуг з централізованого опалення та 

гарячого водопостачання; 

− обстеження  наявності оголошень щодо оповіщень 

КП «Київтеплоенерго» мешканців міста Києва про 

тимчасові відключення теплопостачання (ЦО та/або ГВП) у 

зв’язку із пошкодженнями на зовнішніх теплових мережах з 

повідомленням про причини відсутнього ГВП на під’їздах 

413 житлових будинків.  

За результатами виявлено 180 будинків, в яких виконавцем 

послуг порушувалися права споживачів. 

Крім того, проведено перевірки 151 дитячого та 

спортивного майданчиків щодо забезпечення безпечної 

експлуатації ігрового та спортивного обладнання. 

Проведено перевірки 880 житлових будинків щодо якості 

підготовки до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років 

 

Оперативна ціль 4. Залучення власників квартир до управління житловим фондом 

Завдання 4.1. Участь власників в управлінні житловим фондом шляхом створення ОСББ 

129 Стимулювання створення 

ОСББ через механізми 

відшкодування з бюджету міста 

адміністративних витрат на 

підготовку документації, 

утворення та реєстрацію 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Рішенням Київської міської ради від 19.04.20I8 № 512/4576 
«Про організацію ресурсних центрів створення та 
функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків на базі комунального концерну «Центр 
комунального сервісу» створено ресурсні центри для ОСББ, 
які діють за принципом «єдиного вікна» і допомагають 
ОСББ у питаннях реєстрації та функціонування. Зокрема, в 
ресурсних центрах пропонується безкоштовний юридичний 
і бухгалтерський супровід протягом 9 місяців з дня 
реєстрації ОСББ. 
Також, ресурсні центри надаватимуть безкоштовну 
допомогу ініціативним групам на етапі створення ОСББ з 
таких питань: 

− отримання інформації про співвласників будинку;  

− підготовка та допомога у проведенні загальних зборів 

мешканців будинку: розробка статуту для новостворених 

ОСББ (проведення письмового опитування співвласників 
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багатоквартирного будинку, проведення державної 

реєстрації ОСББ, реєстрація ОСББ як неприбуткової 

організації). 

Робота ресурсних центрів розпочнеться за умови 

фінансування їх діяльності з бюджету м. Києва 

130 Супроводження створення та 

діяльності ОСББ, включаючи 

запровадження цільових 

навчальних програм та 

проведення інформаційно-

роз'яснювальних заходів 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

За ініціативи Київської міської державної адміністрації діє 

«Школа обізнаного киянина» (Ш.О.К.), де можна 

записатися на навчання та у онлайн-форматі «питання-

відповіді» отримати роз'яснення щодо подальших 

перспектив управління багатоквартирним житловим 

фондом, пов'язаним із прийняттям Закону України «Про 

особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку». Лекторами  школи є фахівці 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та комунальних 

підприємств, керівники успішних ОСББ та ЖБК, юристи, 

економісти, які навчають як самостійно управляти 

багатоквартирним будинком, створювати ОСББ тощо. 

Також, в районних в місті Києві державних адміністраціях, 

сервісних і ресурсних центрах Комунального концерну 

«Центр комунального сервісу» надаються консультації 

щодо порядку створення та реєстрації ОСББ. Крім того, при 

Комунальному концерні «Центр комунального сервісу» 

існує Центр навчання ефективним комунікаціям 

«Платформа комфорту», який проводить семінари щодо 

управління житловим будинком, створення ОСББ, вибору 

управителя та впровадження енергозберігаючих заходів у 

житлових будинках. 

У 2020 році в 149 будинках обрано форму управління 

багатоквартирним будинком (98 ОСББ та 51 управитель) та 

забезпечено супроводження 96 ОСББ 

 

131 Створення системи 

моніторингу і контролю за 

діяльністю керуючих компаній 

з обслуговування житлового 

фонду районів м. Києва з 

управління житловим фондом 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Згідно з рішенням Київської міської ради від 09.10.2014 

№ 284/284 «Про уповноважену особу багатоквартирного 

будинку з питань житлово-комунального господарства» у 

2020 році видано 28 посвідчень уповноваженим особам 

багатоквартирних будинків 

 

132 Затвердження цільових програм 

щодо поліпшення житлового 

фонду та проведення 

енергоефективних заходів на 

умовах співфінансування з 

2018-2020  У рамках реалізації Комплексної цільової програми 

підвищення енергоефективності та розвитку житлово-

комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки 

(рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232) 

продовжувалася реалізація:  
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мешканцями багатоквартирних 

будинків 
− програми 70/30 (конкурс проєктів) з реалізації 

впровадження енергоефективних заходів у 

багатоквартирних будинках ОСББ/ЖБК (рішення Київської 

міської ради від 26.12.2014 № 865/865); 

− міського механізму співфінансування реконструкції, 

реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного 

переоснащення спільного майна у багатоквартирних 

будинках, термін експлуатації яких перевищує 10 років, за 

прогресивною шкалою фінансування робіт, виконавцями 

якої є комунальні підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду» у відповідних районах 

м. Києва, розпорядниками бюджетних коштів – відповідні 

районні в місті Києві державні адміністрації (Програма 

співфінансування капітальних ремонтів – рішення 

Київської міської ради від 20.11.2018 № 56/6107); 

міського механізму надання фінансової підтримки 

проведення відповідного необхідного ремонту 

багатоквартирного будинку, в якому створено об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку (рішення 

Київської міської ради від 05.03.2019 № 186/6842) 

133 Закріплення пріоритету 

фінансування 

енергоефективних заходів у 

житловому фонді в разі 

розподілу профіциту бюджету 

2018-2020 Виконано Видано розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

30.08.2019 № 1544 «Про прогноз бюджету міста Києва на 

2020-2022 роки», яким визначено 12 основних пріоритетних 

напрямів фінансування, серед яких заходи з 

енергоефективності 

 

Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність 

Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності 

Завдання 1.1. Прийняття Плану сталої міської мобільності міста Києва 

134 Розробка та затвердження 

стратегічного документа з 

розвитку міського транспорту 

«План сталої міської 

мобільності міста Києва» 

2020 Не виконано Захід не виконувався У 2020 році асигнування з 

бюджету м. Києва на 

виконання робіт не 

передбачені 

Завдання 1.2. Оптимізація транспортного попиту 

135 Стримування приросту рівня 

автомобілізації шляхом 

підвищення комфорту та 

популяризації громадського 

транспорту, а також 

використання індивідуального 

велотранспорту для щоденних 
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трудових поїздок: 

135.1 - інформаційно-

комунікаційні кампанії з 

популяризації громадського 

транспорту та заохочення 

користування велосипедним 

транспортом 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Рішенням Київської міської ради від 08.02.2018 № 7/4071 

затверджено Концепцію розвитку велосипедної 

інфраструктури в місті Києві, відповідно до якої серед типів 

велопарковок обрано стійки для велосипедів, оскільки вони 

розраховані для одного чи двох велосипедів та є 

оптимальним рішенням для короткотривалого паркування. 

З метою популяризації користування велосипедами видано 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 23.01.2020 

№ 79 «Про встановлення паркувальних велосипедних 

стійок біля закладів культури, освіти, охорони здоров’я, 

об’єктів транспортної інфраструктури, в парках та скверах 

міста Києва, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва». На кінець 2020 року 

встановлено 678 велосипедних стійок згідно з адресним 

переліком. 

Також, у 2020 році з метою популяризації та заохочення 

користування велосипедним транспортом 

КК «Київавтодор» по кожному об’єкту окремо організовано 

зустрічі з представниками громадськості, підрядними 

організаціями, проєктувальниками та відповідальними 

працівниками корпорації. 

Крім того, при підготовці технічних завдань на проєтування 

на всіх об’єктах будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту КК «Київавтодор» вимагає, за технічної 

можливості, влаштування велодоріжок (велосмуг)  

 

135.2 - реконструкція існуючих та 

будівництво нових мереж 

громадського транспорту 

(трамвайне, тролейбусне, 

автобусне сполучення) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

КП «Київпастранс» розроблено проєктну документацію на 

реконструкцію трамвайних ліній загальною протяжністю 

55,7 км в одноколійному вимірі, що підтверджено 

експертними звітами, а саме: 

− Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від 

вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод» - 13,4 км; 

− Реконструкція трамвайної лінії по вул. Алма-Атинській - 

4,3 км; 

− Реконструкцiя трамвайної лiнiї вiд вул. Милославської 

до Дарницього залiзничного вокзалу в Деснянському районi 

- 38,0 км. 

У 2020 році фактично на запроєктованих об’єктах виконано 

робіт з реконструкції трамвайних колій протяжністю 

38,0 км. Роботи виконувалися згідно з графіками до 

договорів підряду та відповідно до фінансування 
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Завдання 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції 

136 Розвантаження міста від 

зовнішнього вантажного 

транзиту та впровадження 

системи вагового контролю 

вантажного транспорту на 

в'їздах до м. Києва: придбання 

пристрою системи зважування 

автотранспорту в русі 

2019 Виконано Захід виконано у 2019 році. 

На сьогодні у постійному режимі (цілодобово) на в’їздах до 

міста Києва працюють 5 ваговимірювальнних комплексів 

 

137 Підвищення транспортної 

ефективності відрізків вулично-

дорожньої мережі шляхом 

ліквідації «порожньої» 

пропускної спроможності 

перегонів та розподілу 

надлишкового поперечного 

профілю вулиць між іншими 

категоріями учасників 

дорожнього руху (влаштування 

виділених та відокремлених 

смуг громадського транспорту, 

велосмуг та велодоріжок) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році розроблено нові схеми організації дорожнього 

руху з демократичним перерозподілом сталої надлишкової 

ширини проїзної частини між всіма учасниками руху, за 

рахунок чого влаштовано велосипедні смуги та паркувальні 

місця для авто. 

Схеми розроблені та реалізовані на об'єктах: 

− вул. Ярославів вал - 0,8 км; 

− вул. Рейтарська - 0,75 км; 

− вул. Золотоворітська - 0,25 км; 

− вул. Липинського - 0,4 км; 

− вул. Ольгинська - 0,2 км; 

− вул. Заньковецької - 0,25 км; 

− вул. Бастіонна - 1,5 км; 

− вул. Труханівська - 2,1 км 

− вул. Академіка Стражеско - 0,5 км; 

− вул. Академіка Білецького - 0,5 км; 

− вул. Героїв Севастополя - 2,1 км; 

− вул. Стрілецька - 0,1 км; 

− вул. Леоніда Бикова - 1,0 км; 

− вул. Івана Франка - 0,2 км; 

− вул. Олеся Гончара - 1,25 км; 

− вул. Михайло Коцюбинського – 0,2 км; 

− Ботанічна площа – 0,1 км 

 

138 Оптимізація маршрутної 

мережі громадського 

транспорту шляхом 

імплементації рекомендацій 

звіту «Дослідження сталого 

розвитку міського транспорту», 

виконаного в результаті 

спільної роботи експертів 

КМДА та Світового Банку 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У звітному році видано розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 12.03.2020 № 431 «Про будівництво 

трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції 

Київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на 

Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському 

районах міста Києва».  

Тривала плідна співпраця з представниками Світового 

банку щодо залучення коштів для реалізації проєкту 

У 2020 році асигнування на 

виконання робіт з розробки 

техніко-економічного 

обґрунтування не 

передбачено 
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139 Покращення дорожньої 

навігації: 

    

139.1 - придбання та встановлення 

інформаційних табло змінної 

інформації на вулично-

дорожній мережі м. Києва 

2018-2020 Не виконано У 2020 році проведено конкурсні закупівлі на придбання 

16 дорожніх табло змінної інформації з автоматичною 

системою візуального і статистичного моніторингу 

транспортного потоку, які не відбулися у зв’язку з 

поданням менше 2 пропозицій 

Торги з інформаційних табло 

не відбулися 

139.2 - заміна, відновлення та 

впровадження дорожніх знаків 

та знаків маршрутного 

орієнтування 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році проводилися роботи з заміни, відновлення та 

впровадження дорожніх знаків та знаків маршрутного 

орієнтування до вимог ДСТУ 4100-2014 «Безпека 

дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. 

Правила застосування», зокрема: 

− впроваджено 3501 дорожній знак та знак маршрутного 

орієнтування; 

− замінено 7747 дорожніх знаків та знаків маршрутного 

орієнтування;  

− відновлено 482 дорожніх знака та знака маршрутного 

орієнтування 

 

Завдання 1.4. Інформатизація транспортної системи 

140 Впровадження інтелектуальних 

систем керування дорожнім 

рухом та рухом громадського 

транспорту на основі 

динамічної транспортної 

моделі: 

    

140.1 - будівництво ІІ черги 

автоматизованої системи 

керування дорожнім рухом 

(АСКДР) з реконструкцією та 

розширенням будинку 

центрального пункту керування 

(вул. Б. Хмельницького, 54) 

2019-2020 Не виконано Упродовж 2020 року проводилися роботи з підготовки до 

коригування кошторисної документації проєкту 

«Будівництво ІІ черги автоматизованої системи керування 

дорожнім рухом (АСКДР) з реконструкцією та 

розширенням будинку центрального пункту керування 

вул. Б. Хмельницького, 54», а саме: 

− розділення на І, ІІ, ІІІ пускові комплекси; 

− визначення залишків обсягів робіт; 

− проведення моніторингу цін на матеріали, що 

застосовуються; 

− обстеження покрівлі на предмет протікання, обстеження 

технічного стану вітражу В-4 (вісі К-Л) 

У 2020 році асигнування на 

виконання робіт не 

передбачено 

140.2 - будівництво ліній зв’язку 

автоматизованої системи 

керування дорожнім рухом 

(АСКДР) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

КП «Центр організації дорожнього руху» визначено 

замовника виконання робіт відповідно до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 16.01.2019 № 71 «Про 

будівництво ліній зв’язку автоматизованої системи 
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керування дорожнім рухом (АСКДР)». 

За рахунок власних коштів КП «Центр організації 

дорожнього руху» розроблено проєктно-кошторисну 

документацію (стадія П), отримано експертні висновки на 

4 етапи будівництва (на кожний окремо) на загальну суму 

100231,4 тис. грн. 

У 2020 році проводилися роботи щодо розроблення 

технічного завдання на розробку ПКД (стадія РД). 

Враховуючи, що захід буде фінансуватися за рахунок 

кредитних коштів Європейського інвестиційного банку 

(ЄІБ) відповідно до фінансової угоди між Україною та 

Європейським інвестиційним банком в рамках реалізації 

проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах 

України», яка 19.12.2019 була ратифікована Верховною 

Радою України, строки реалізації заходу перенесені. 

На сьогодні КП «Центр організації дорожнього руху»  

співпрацює з експертами ЄІБ щодо початку реалізації 

заходу у 2021 році 

140.3 - будівництво 

автоматизованої інформаційної 

системи керування дорожнім 

рухом на вулично-шляховій 

мережі м. Києва (інформаційні 

електронні табло, керовані 

дорожні знаки, детектори 

транспорту та метеонагляду, 

відеокамери) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У звітному році КП «Центр організації дорожнього руху» за 

рахунок власних коштів проведено обстеження: 

− комплектності обладнання для забезпечення його 

працездатності та функціонування по об’єктам 

побудованим по проекту «Будівництво автоматизованої 

інформаційної системи керування дорожнім рухом на 

вулично-шляховій мережі м. Києва (інформаційні 

електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори 

транспорту та метеонагляд)»; 

− технічного стану арочної металевої конструкції та її 

фундаментів за адресою: просп. Степана Бандери, поворот 

на вул. Семена Скляренка. 

У рамках виконання пункту «Розвиток комплексної 

системи відеоспостереження та систем забезпечення 

безпеки» Комплексної міської цільової програми 

«Електронна столиця» на 2019-2022 роки», затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512, 

у 2020 році: 

− встановлено 48 засобів відеофіксації, зокрема 3 у зоні 

перетину Великої кільцевої дороги та вулиці Богатирської в 

Оболонському районі міста Києва; 

− укладено договір з ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» 

від 18.06.2020 № 21/20-06 стосовно дооснащення 

комплексної системи відеоспостереження міста Києва на 
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території в межах вулиць Милославської, Лисківської, 

Радунської, В. Маяковського, М. Цветаевої, 

М. Закревського, С. Лифаря, Крайньої, Електротехнічної, 

Т. Драйзера (71 відеокамера); 

− закуплено 308 засобів відеофіксації для встановлення в 

Київському метрополітені, із них: 75 од. з функцією 

вимірювання температури тіла людини; 140 оглядових 

відеокамер; 90 од. з функцією детекції облич; 

− організовано отримання та встановлення кваліфікованих 

електронних печаток для забезпечення функціонування 

20 стаціонарних комплексів автоматичної фото/відео 

фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, інформації з яких про зафіксовані події 

передається до автоматизованої системи обробки даних 

Міністерства внутрішніх справ України. 

Загальна кількість засобів відеофіксації, що підключено до 

складу комплексної системи відеоспостереження міста 

Києва, становила 6705 од.  

140.4 - автоматизована система 

управління транспортом 

м. Києва. Автоматизована 

система керування дорожнім 

рухом. Автоматизована система 

диспетчерського управління. 

Програмно-технічний комплекс 

центрального пункту керування 

2018-2020 Виконано На базі комунальної корпорації «Київавтодор» 11.12.2018 

відкрито диспетчерський центр моніторингу роботи 

комунального транспорту та збору інформації, створено 

моніторингову залу для нагляду за роботою комунального 

транспорту (розташування, маршрут руху технологічного 

транспорту тощо). 

У 2020 році забезпечено доступ до інтернету бортових 

комп’ютерів, встановлених на 600 транспортних засобах 

 

141 Інтеграція єдиної міської 

системи відеоспостереження із 

системою керування дорожнім 

рухом та рухом громадського 

транспорту 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році:  

− встановлено 48 засобів відеофіксації, зокрема 3 у зоні 

перетину Великої кільцевої дороги та вулиці Богатирської в 

Оболонському районі міста Києва; 

− укладено договір з ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» 

від 18.06.2020 № 21/20-06 на загальну суму 3 842,0 тис. грн 

стосовно дооснащення комплексної системи 

відеоспостереження міста Києва на території в межах 

вулиць Милославської, Лисківської, Радунської, 

В. Маяковського, М. Цветаевої, М. Закревського, 

С. Лифаря, Крайньої, Електротехнічної, Т. Драйзера 

(71 відеокамера); 

− закуплено 308 засобів відеофіксації для встановлення в 

Київському метрополітені, із них: 75 од. з функцією 

вимірювання температури тіла людини; 140 оглядових 

відеокамер; 90 од. з функцією детекції облич; 
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− організовано отримання та встановлення кваліфікованих 

електронних печаток для забезпечення функціонування 

20 стаціонарних комплексів автоматичної фото/відео 

фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, інформації з яких про зафіксовані події 

передається до автоматизованої системи обробки даних 

Міністерства внутрішніх справ України. 

Загальна кількість засобів відеофіксації, що підключено до 

складу комплексної системи відеоспостереження міста 

Києва, становила 6705 од. 

142 Автоматизація диспетчерського 

керування міським та 

приміським громадським 

транспортом (обладнання 

транспорту GPS-трекерами та 

бортовими комп’ютерами, 

впровадження електронних 

шляхових листів тощо): 

    

142.1 - придбання та встановлення 

GPS-трекерів в громадському 

транспорті 

2018-2020 Виконано Рухомий склад громадського транспорту 

КП «Київпастранс» оснащений бортовими комп’ютерами з 

вбудованим GPS-трекером у рамках впровадження 

безготівкової системи оплати проїзду (далі - АСОП).  

У звітному році: 

− уточнювався перелік комунальних транспортних засобів 

міста Києва, опрацьовано бізнес-процеси для формування 

технічних вимог щодо закупівлі та встановлення GPS-

трекерів в громадському транспорті; 

− проведено інвентаризацію встановленого обладнання на 

транспортних засобах комунальної корпорації 

«Київавтодор»; 

− забезпечено доступ до інтернету бортових комп’ютерів, 

встановлених на 600 транспортних засобах 

 

143 Створення єдиного 

транспортного інтернет-

порталу Києва: 

    

143.1 - вдосконалення та 

об’єднання даних з існуючих 

інтернет-ресурсів в одну 

платформу (сайт) 

2018-2019 Виконано Створено та забезпечено функціонування порталу «Єдиний 

диспетчерський центр міста Києва» 

https://clean.kyivcity.gov.ua/.  

В інтерактивному режимі усі зацікавлені можуть 

контролювати роботу комунального транспорту міста 

Києва на основі даних з GPS-трекерів, встановлених на 

транспортних засобах, що передаються до 

 

https://clean.kyivcity.gov.ua/
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геоінформаційної системи. 

Також, робоча група «Kyiv Traffic Group» проводить збір 

статистики по автомобільному трафіку міста Києва із 

визначеною періодичністю (щоденно, щотижнево, 

щомісячно) за наступними параметрами: 

− затримка індивідуального транспорту (провайдер даних 

TomTom); 

− середня швидкість 70 точок моніторингу (провайдер 

даних TomTom); 

− кількість унікальних транспортних засобів за день 

(провайдер даних відеоплатформа HikCentral ); 

− кількість унікальних транспортних засобів по годинах 

(провайдер даних відеоплатформа HikCentral); 

− статистика швидкості громадського транспорту на 

автобусному маршруті 114А, на якому встановлено 

обладнання для моніторингу (провайдер даних  

КП «Київпастранс» Google GTFS); 

− кількість ватажного та легкового транспорту за даними з 

камер відеоспостереження; 

− кількість транзитного транспорту (в’їзди - виїзди) за 

останній місяць за даними з камер відеоспостереження; 

− статистика кількості авто за регіональними ознаками 

номерів; 

− топ заторів у піковий ранковий, вечірній час (TomTom) 

Завдання 1.5. Вдосконалення системи та порядку паркування 

144 Інвентаризація існуючих 

паркомісць та виявлення 

територіальних ресурсів для 

створення нових 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У звітному році здійснювався моніторинг паркувального 

простору, за результатами якого виявлено можливість 

збільшення кількості паркомісць на 16251 од. на 

302 існуючих паркувальних майданчиках та організації 

162 нових паркувальних майданчиків загальною кількістю 

15458 паркомісць. 

Відповідно до п.13 протоколу доручення від 16.12.2020 

№ 59 (доручення Київської міської державної адміністрації 

від 17.12.2020 № 44369) та наказу КП «Київтраспарксервіс» 

від 23.11.2020 № 154 створена робоча група з проведення 

моніторингу паркувального простору.  

Наразі інвентаризація паркувального простору триває 

 

145 Ініціація законодавчих змін 

щодо посилення 

відповідальності та 

невідворотності покарання за 

порушення правил зупинки та 

2018 Виконано Захід виконано у 2018 році. 

Прийнято Верховною Радою України Закон України від 

21.12.2017 № 2262-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо реформування сфери 

паркування транспортних засобів», який вступив в дію 
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паркування автотранспорту 27.09.2018. 

Крім того, підготовлено проєкти постанов Кабінету 

Міністрів України: 

− «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 03.12.2009 № 1342 «Про затвердження Правил 

паркування транспортних засобів»»; 

− «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 02 березня 2010 р. № 258»; 

− «Про внесення змін до Порядку тимчасового затримання 

інспекторами з паркування транспортних засобів та їх 

зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 14 листопада 2018 р. № 990» 

146 Схема розміщення гаражів та 

автостоянок 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У грудні 2017 року Департаментом містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) укладено угоду 

з КО «Інститут Генерального плану м. Києва» щодо 

надання послуг «Схема розміщення гаражів та автостоянок 

в м. Києві». Роботи виконані за І та ІІ етапом календарного 

плану до договору. 

У 2020 році продовжилася робота над ІІІ етапом 

календарного плану до договору, а саме погодження 

проєктних рішень, розгляд на Архітектурній містобудівній 

раді та у відповідних службах, доопрацювання проєкту за 

зауваженнями.  

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» Департаментом містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) здійснено закупівлю та 

укладено договір від 23.12.2019 № 132/1-СЕО з 

ТОВ «Інтеройл-Сервіс» на проведення стратегічної 

екологічної оцінки Схеми розміщення гаражів та 

автостоянок, згідно з яким: 

− виконано І етап (опрацювання обсягу стратегічної 

екологічної оцінки), ІІ етап (оприлюднення заяви про 

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та 

розробка І частини звіту про стратегічну екологічну 

оцінку), ІІІ етап (робота з зауваженнями та пропозиціями до 

Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки та розробка ІІ частини Звіту про стратегічну 

екологічну оцінку); 

продовжилася робота над IV етапом (громадське 

обговорення проєкту документу державного планування 
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(далі – ДДП) та звіту про стратегічну екологічну оцінку, 

робота із зауваженнями та пропозиціями до проєкту ДДП та 

Звіту про стратегічну екологічну оцінку). У зв’язку з 

обмеженнями на проведення масових заходів через загрозу 

поширення коронавірусної інфекції COVID-19 призупинено 

проведення громадських обговорень. Роботи перенесено на 

2021 рік 

147 Створення перехоплюючих 

паркінгів біля ключових 

пересадочних вузлів 

громадського транспорту 

(Park&Ride) та впровадження 

механізмів стимулювання їх 

використання 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році відповідно до таблиці 1 додатка № 5 рішення 

Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві» (із 

змінами та доповненнями) за КП «Київтранспарксервіс» 

закріплено 12 перехоплюючих майданчиків для 

паркування, з них: 

− 2 перехоплюючих майданчика для паркування: 

• просп. Глушкова (навпроти буд. 55-59) 

(ст. м. «Теремки»); 

• вул. Старобориспільська (ст. м. «Червоний хутір», 

майданчик 1) передано суб’єктам господарювання для 

ведення діяльності на підставі укладених з 

КП «Київтранспарксервіс» відповідних договорів; 

− по 4 перехоплюючих майданчиках для паркування 

КП «Київтранспарксервіс» здійснювалася підготовка до 

оголошення через систему електронних продажів ProZorro. 

Продажі (https://prozorro.sale) аукціону з продажу права на 

експлуатацію майданчика для паркування; 

− по 5 перехоплюючих майданчиках для паркування 

КП «Київтранспарксервіс» здійснювалася роботи з 

узгодження відповідної документації з метою ведення 

господарської діяльності; 

− 1 перехоплюючий майданчик вилучено з таблиці 1 

додатка № 5 рішення Київської міської ради від 23.06.2011 

№ 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів в 

м. Києві» (зі змінами та доповненнями), як відведений 

 

148 Впровадження принципів 

«Розумної парковки» (перехід 

на безготівковий розрахунок, 

створення онлайн-мапи вільних 

місць тощо) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У рамках інформаційно-аналітичної системи «Управління 

майновим комплексом територіальної громади міста 

Києва» (ІАС «Майно») створено модуль «Паркування», 

який призначений для ведення, зберігання, відображення 

інформації про паркувальні майданчики міста Києва, їх 

розташування, вартість паркувальних місць, звітність з 

надходження та дохідності паркувальних місць, 

інтерактивну мапу «Єдиний паркувальний простір міста 

Києва», що складається і двох шарів: центральна частина 
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міста, решта території міста. Дані формуються за видами: 

муніципальні паркувальні майданчики; комерційні 

паркувальні майданчики (торгові центри, бізнес-центри, 

автостоянки); безкоштовні паркувальні майданчики 

(торгові центри, бізнес-центри); центральна частина міста; 

перехоплюючі паркувальні майданчики.  

Забезпечувалося постійне супроводження та наповнення 

КП «Київтранспарксервіс» зазначеної системи інформацією 

щодо паркувальних майданчиків, окрім наявної кількості 

вільних машиномісць.  

У 2020 році: модернізовано автоматизоване робоче місце 

працівника КП «Київтранспарксервіс» - АРМ 

«Паркувальний простір столиці» та відповідні інформаційні 

шари «Паркувальний простір столиці» та «Штрафи за 

паркування» на інтерактивній мапі інформаційно-

аналітичної системи «Управління майновим комплексом 

територіальної громади міста Києва»; проведено інтеграцію 

до інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдина 

міська платформа електронної взаємодії, управління 

даними та сервісами», інформаційної системи «Особистий 

кабінет киянина», інформаційно-аналітичної системи 

«Управління майновим комплексом територіальної громади 

міста Києва». 

Створено мобільний додаток «Київ Цифровий», за 

допомогою якого користувачам надається можливість 

оплати паркування у безготівковій формі 

149 Впровадження гнучкої 

тарифної політики паркування 

2018-2020 Виконано Постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2020 

№ 1019 затверджено «Зміни, що вносяться до Порядку 

формування тарифів на послуги з користування 

майданчиками для платного паркування транспортних 

засобів». Зазначені зміни передбачають, зокрема, 

застосування регулюючих коефіцієнтів при формуванні 

тарифів, що дасть можливість впровадити гнучку тарифну 

політику 

 

Завдання 1.6. Зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище 

150 Збільшення частки 

електротранспорту в структурі 

пасажирських перевезень, у 

т. ч. шляхом впровадження 

рухомого складу, незалежного 

від лінійної електромережі 

(тролейбус з автономним 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році закуплено: 

− 2 трамвайних вагони PESA 71-414К; 

− 23 тролейбуси БОГДАН Т90117. 
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ходом, електробус) 

151 Популяризація приватного 

електротранспорту та розвиток 

необхідної інфраструктури 

КМДА шляхом зменшення 

вартості за паркування та 

виділення окремих паркомісць, 

зменшення податкового 

навантаження та надання інших 

преференцій для компаній, що 

займаються розвитком 

електротранспорту 

2019-2020 Виконано З метою сприяння користуванню компактним та 

екологічним транспортом надано право до 2020 року 

пільгового паркування водіям електромобілів та 

велосипедів (рішення Київської міської ради від 27.09.2018 

№ 1527/5591 «Про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 22 січня 2015 року № 22/887 «Про 

затвердження Концепції розвитку паркувального простору 

в місті Києві»). 

На виконання зазначено рішення розглядалася можливість 

облаштування окремих місць на паркувальних майданчиках 

зарядними пристроями для електромобілів. 

З 01.07.2019 набула чинності зміна № 2 ДБН В.2.3-15:2007 

«Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», 

затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 25.09.2018 № 252. Цією зміною передбачено 

виділення не менше ніж 5% машино-місць від загальної 

кількості у гаражах та автостоянках для облаштування 

зарядними пристроями для паркування транспортних 

засобів, оснащених виключно електричними двигунами 

(одним чи декількома). 

26 грудня 2019 року підписано генеральний договір між 

КП «Київтранспарксервіс» та ТОВ «Тока смарт сіті» про 

надання послуг з розміщення електропідзарядних станцій. 

Прийнято рішення Київської міської ради від 28.07.2020 

№ 64/9143 «Про особливості використання території у 

дворі комплексу адміністративних будівель Київської 

міської ради у вихідні та святкові дні, деякі заходи щодо 

стимулювання розвитку електротранспортної 

інфраструктури та інші організаційні» з метою 

стимулювання користування транспортними засобами, 

оснащеними електричними двигунами, поліпшення умов 

перебування киян та гостей столиці у центральній частині 

міста у вихідні та святкові дні, розвитку 

електротранспортної інфраструктури та популяризації 

екологічно чистих видів транспорту 

 

Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху 

Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму 

152 Запровадження принципу 

неприйнятності будь-якого 

рівня смертності в ДТП 
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(VisionZero): 

152.1 - облаштування вулиць та 

доріг інженерно-технічними 

рішеннями щодо сповільнення 

швидкісного автомобільного 

руху 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році встановлено 2413 делініаторів (обмежувальних 

стовпчика) на 25 об’єктах: 

− вул. Предславинська – 114 од.; 

− вул. Михайла Грушевського, 9 – 82 од.; 

− бульв. Тараса Шевченко – вул. Леонтовича – 39 од.; 

− вул. Тампере – 48 од.; 

− просп. Голосіївський, 42 – 49 од.; 

− проїзд від просп. Соборності до вул. Регенераторної – 

81 од.; 

− вул. Малопідвальна – 75од.; 

− просп. Перемоги – 424 од.; 

− Вокзальна площа – 42; 

− вул. Панаса Мирного, 11 – 46 од.; 

− вул. Генерала Алмазова – 142 од.; 

− просп. Соборності – вул. Тампере – 22 од.; 

− Русанівська набережна – Русанівський бульвар – 37 од.; 

− вул. Круглоуніверситетська, 3, 5 – 27 од.; 

− вул. Тютюнника (від вул. Івана Федорова до вул. Ділова) 

– 76 од.; 

− вул. Академіка Філатова – вул. Тютюнника – 85 од.; 

− вул. Зоологічна – 406 од.; 

− Дніпровська набережна, 23 – 192 од.; 

− вул. Різницька – 33 од.; 

− вул. Лейпцизька, 11А – 68 од.; 

− вул. Предславинська – вул. Єжи Ґедройця – 136 од.; 

− вул. Генерала Шаповала, 2, 2А – 52 од.; 

− вул. Якуба Коласа, 15-17 – 30 од.; 

− вул. Михайла Омеляновича-Павленка – площа Слави – 

73 од.; 

− вул. Кубанська – 34 од. 

 

152.2 - влаштування пристроїв 

примусового зниження 

швидкості руху (ППЗШ) на 

об’єктах 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році впроваджено 147 об’єктів примусового 

зниження швидкості руху та відремонтовано 657 об’єктів 

 

152.3 - розробка міської концепції 

із забезпечення безпеки 

дорожнього руху 

2019 Виконано Захід виконано у 2019 році. 

Рішенням Київської міської ради від 15 травня 2019 року 

№ 542/7198 затверджено Міську цільову програму 

«Підвищення організації та безпеки дорожнього руху в 

м. Києві до 2022 року» 
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152.4 - проведення аудиту 

організації та безпеки 

дорожнього руху вулично-

дорожньої мережі міста 

2020 Не виконано Відповідно до статті 1 Закону України «Про автомобільні 

дороги» № 200-IX від 17.10.2019 (далі – Закон України) 

аудитом безпеки автомобільних доріг являється незалежне, 

системне, технічне та детальне оцінювання впливу 

проектних рішень на безпеку автомобільних доріг. 

Згідно зі статтею 6 Закону України для забезпечення 

постійного незалежного аудиту (оцінки) технічного стану 

автомобільних доріг та якості дорожніх робіт можуть 

залучатися кваліфіковані інженери-консультанти у сфері 

дорожнього будівництва, акредитовані у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до статті 11 Закону України до повноважень 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері 

дорожнього господарства, належить, зокрема визначення 

порядку та забезпечення ведення реєстру аудиторів безпеки 

автомобільних доріг 

Відсутність Порядку та 

реєстру аудиторів безпеки 

автомобільних доріг  

153 Створення Центру безпеки 

дорожнього руху з функцією 

розробки і впровадження 

превентивних заходів безпеки 

та вдосконалення схем 

організації дорожнього руху 

КМДА 

2018 Виконано Захід виконано у 2018 році. 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 

23.03.2017 № 21/2243 КП «Київдорсервіс» реорганізовано в 

КП «Центр організації дорожнього руху» з посиленням 

його функції щодо впровадження превентивних заходів 

безпеки та вдосконалення схем організації дорожнього 

руху. 

У січні 2018 року затверджено Статут КП «Центр 

організації дорожнього руху» з розширеними видами 

діяльності (розпорядження виконавчого органу київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

05.01.2018 № 10). 

Наказом КП «Центр організації дорожнього руху» від 

08.11.2018 № 58 затверджено його організаційну структуру 

 

154 Обладнання вулично-дорожньої 

мережі засобами фіксації 

порушень ПДР та системами 

відеоспостереження 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році:  

− встановлено 48 засобів відеофіксації, зокрема 3 у зоні 

перетину Великої кільцевої дороги та вулиці Богатирської в 

Оболонському районі міста Києва; 

− укладено договір з ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» 

від 18.06.2020 № 21/20-06 на загальну суму 3 842,0 тис. грн 

стосовно дооснащення комплексної системи 

відеоспостереження міста Києва на території в межах 

вулиць Милославської, Лисківської, Радунської, 

В. Маяковського, М. Цветаевої, М. Закревського, 

С. Лифаря, Крайньої, Електротехнічної, Т. Драйзера 

 



95 

 
1 2 3 4 5 6 

(71 відеокамера); 

− закуплено 308 засобів відеофіксації для встановлення в 

Київському метрополітені, із них: 75 од. з функцією 

вимірювання температури тіла людини; 140 оглядових 

відеокамер; 90 од. з функцією детекції облич; 

− організовано отримання та встановлення кваліфікованих 

електронних печаток для забезпечення функціонування 

20 стаціонарних комплексів автоматичної фото/відео 

фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, інформації з яких про зафіксовані події 

передається до автоматизованої системи обробки даних 

Міністерства внутрішніх справ України. 

Загальна кількість засобів відеофіксації, що підключено до 

складу комплексної системи відеоспостереження міста 

Києва, становила 6705 од. 

155 Збільшення частки 

регульованих та інженерно-

обладнаних наземних 

пішохідних переходів 

відповідно до розпоряджень 

КМДА 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році збільшена кількість регульованих та 

інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів на 

21 одиницю. Зокрема, у звітному році: 

− завершені будівельні роботи на 21 світлофорному 

об’єкті, а саме: 

• вул. Алма-Атинська – вул. Гродненська; 

• вул. Академіка Єфремова – пров. Осінній; 

• просп. Героїв Сталінграда, 65; 

• вул. Челябінська, 9; 

• по бульв. Кольцова – вул. Литвиненко-Вольгемут – 

вул. Академіка Сєркова; 

• вул. Юрія Шумського, 8-10; 

• вул. Жилянська – вул. Еренбурга; 

• вул. Миколи Закревського – вул. Марини Цвєтаєвої; 

• вул. Оноре де Бальзака – вул. Карла Маркса; 

• просп. Відрадний, 40; 

• Залізничне шосе – вул. Тимірязєвська; 

• Залізничне шосе, 39; 

• бульв. Вацлава Гавела, 46; 

• вул. Вишгородська, 46; 

• вул. Межигірська – вул. Оболонська; 

• вул. Вишгородська 42/1 – вул. Дубровицька; 

• вул. Кирилівська – вул. Юрківська – вул. Нижньо-

Юрківська; 

• вул. Стеценка – вул. Володимира Сальського; 

• вул. Привокзальна, 8-10; 
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• просп. Петра Григоренка, 9, 16; 

• просп. Петра Григоренка (зупинка громадського 

транспорту «вул. Олени Пчілки»); 

− розроблена проєктно-кошторисна документація та 

отримано експертні звіти щодо розгляду кошторисної 

частини проєктної документації для будівництва 

10 світлофорних об’єктів, а саме: 

• вул. Привокзальна, 8-10; 

• просп. Петра Григоренка, 9, 16; 

• просп. Петра Григоренка (зупинка громадського 

транспорту «вул. Олени Пчілки»); 

• вул. Академіка Заболотного – вул. Пирогівський шлях; 

• вул. Тростянецька, 2; 

• вул. Райдужна, 65; 

• просп. Алішера Навої – вул. Воскресенська; 

• вул. Євгена Харченка – вул. Дружби; 

• вул. Данила Щербаківського, 68; 

• просп. Науки – пров. Адмірала Ушакова 

156 Збільшення частки 

каналізованих вузлів вулично-

дорожньої мережі 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

При підготовці технічних завдань та проєктуванні об’єктів 

з реконструкції і капітального ремонту вулиць та доріг 

обов’язково передбачається влаштування каналізованих 

вузлів вулично-дорожньої мережі 

 

157 Модернізація та розширення 

мереж зовнішнього освітлення 

вулиць, магістралей, 

пішохідних переходів, 

тротуарів та прибудинкових 

територій 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році КП «Київміськсвітло» за рахунок коштів 

бюджету міста Києва: 

− завершено роботи на 6 об’єктах, а саме: 

• з будівництва мереж зовнішнього освітлення на об’єкті 

«Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по 

Гостомельському шосе у Святошинському районі міста 

Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції 

«Гостомель» до межі міста Києва у напрямку міста 

Гостомель», встановлено 206 енергоефективних LED 

світильників та 103 нові опори; 

• з будівництва мереж зовнішнього освітлення 

прибудинкових територій (2 об’єкти), на яких 

встановлено 16 енергоефективних LED світильників та 16 

нових опор; 

• з будівництва мереж зовнішнього освітлення на дитячих 

майданчиках (3 об’єкти), на яких встановлено 25 

енергоефективних LED світильників та 25 нових опор; 

• з проєктування мереж зовнішнього освітлення 

прибудинкових територій мікрорайону «Каунаський», 
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роботи з будівництва планується виконанти в 2021 році; 

− на об'єктах капітального ремонту: заплановані роботи в 

основному завершені. Повністю погашена кредиторська 

заборгованість за попередні роки. Обсяг освоєння 

капітальних видатків – 97,8%. 

Також, у 2020 році виконувався капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення з заміною світильників з ртутними 

та натрієвими лампами на світлодіодні світильники, 

зокрема: 

• на 98 об’єктах роботи завершено (замінено 6 515 од. 

світильників з ртутними на натрієвими лампами на 

енергоефективні LED світильники, замінено 2606 од. 

старих залізобетонних та металевих опор на нові опори); 

• на 5 об’єктах, проведено експертизу проєктно-

кошторисної документації, роботи будуть виконуватися у 

2021 році 

158 Ініціювання змін до 

нормативно-правової бази в 

частині зниження швидкісного 

режиму у населених пунктах, а 

також впровадження сучасних 

стандартів будівництва, 

ремонту та експлуатації 

об’єктів транспортної 

інфраструктури КМДА 

2018 Виконано Захід виконано у 2018 році. 

З 1 січня 2018 року вступили в дію обмеження швидкісного 

режиму в населених пунктах до 50 км/год відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2017 № 883 

«Про внесення змін до Правил дорожнього руху». 

Затверджено рішення Київської міської ради від 09.10.2018 

№ 1739/5803 «Про перелік ділянок доріг, на яких 

дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 

80 км/год. у період з 01 квітня до 01 листопада» (до 

попереднього списку таких доріг включено 17 адрес) 

 

159 Реконструкція каналізаційних 

мереж з влаштуванням 

стаціонарного 

снігоплавильного пункту в 

м. Києві 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

КК «Київавтодор» у встановленому законом порядку 

проведено процедуру закупівлі робіт з розробки проєктно-

кошторисної документації (далі – ПКД), визначено 

переможця (ТОВ «ІНЖКОМПРОЕКТ») та укладено договір 

від 27.03.2020 № 11-10. Загальна вартість робіт з розробки 

ПКД становить 5708,95 тис. грн. Обсяги фінансування робіт 

на 2020 рік – 5295,5 тис. грн. (в т. ч. проєкт виконання робіт 

– 4802,0 тис. грн). 

У звітному році розроблено ПКД, отримано позитивний 

експертний звіт, тривала процедура погодження проєкту 

 

160 Впровадження механізмів 

незалежного контролю якості 

робіт під час будівництва, 

ремонту та експлуатації 

об’єктів транспортної 

інфраструктури: 
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160.1 - співпраця з незалежними 

міжнародними та 

національними компаніями, що 

здійснюють аудит якості 

будівельних робіт об’єктів 

транспортної інфраструктури 

2018-2020 Виконано У вересні 2017 року між виконавчим органом Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

КК «Київавтодор» та Національним секретаріатом 

ініціативи Construction Sector Transparency Initiative (CoST) 

укладений Меморандум про взаєморозуміння, у рамках 

якого протягом 2018 року здійснювався контроль за якістю 

проєктування та будівництва на об’єктах вулично-

дорожньої мережі. У грудні 2019 року представлений 

верифікаційний звіт CoST за проєктами: «Капітальний 

ремонт дорожнього одягу Кільцевої дороги» та 

«Капітальний ремонт дорожньої мережі м. Києва: 

вул. Алма-Атинська від вул. Празької до вул. Літинської». 

Контроль за якістю робіт здійснюється незалежними, 

спеціалізованими, сертифікованими організаціями, а саме: 

− Київський науково-дослідний інститут судових 

експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ), який 

виконує будівельно-технічні дослідження щодо визначення 

відповідності якості, обсягів та вартості виконаних 

дорожньо-будівельних робіт проєктно-технічній 

документації та вимогам нормативно-правових актів (на 

замовлення КК «Київавтодор»); 

− КП «Київекспертиза», яке перевіряє обсяги виконаних 

робіт, їх якість, правильність застосування в актах 

виконаних будівельних робіт державних і відомчих 

будівельних норм, поточних цін на матеріально-технічні 

ресурси тощо) (на замовлення підрядників); 

− лабораторією контролю якості сумішей матеріалів та 

дорожніх робіт КП «Київблагоустрій» 

 

Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів 

Завдання 3.1. Розвиток пішохідного простору 

161 Створення безбар’єрного, 

комфортного та безпечного 

пішохідного простору, 

доступного для всіх категорій 

користувачів, шляхом 

збільшення кількості 

регульованих та інженерно-

обладнаних наземних 

пішохідних переходів 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 460/6511 

затверджено Міську комплексну цільову програму «Київ 

без бар’єрів» на 2018–2021 роки», якою, зокрема, 

передбачені заходи щодо обладнання (дообладнання) 

житлових будівель пандусами, обладнання існуючих 

об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, вулично-

дорожньої мережі спеціальними та допоміжними засобами, 

обладнання пішохідних переходів пониженими бордюрами, 

облаштування спеціальних місць для паркування 

транспортних засобів осіб з інвалідністю, облаштування 

регульованих переходів напрямними огородженнями та 

спеціальними звуковими світлофорами для створення 
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безпечних умов руху людей із вадами зору, збільшення на 

автобусних маршрутах загального користування кількості 

транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних груп тощо 

162 Створення нових пішохідних 

зон та маршрутів, у т. ч. за 

рахунок пішоходизації окремих 

вулиць та площ 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році запроваджено нову схему організації 

дорожнього руху (заборонено заїжджати автівками та 

паркуватися) від вул. Володимирської до Пейзажної алеї 

(Десятинний провулок) 

 

163 Розширення зон пішохідної 

доступності станцій 

метрополітену, міської 

електрички та швидкісного 

трамваю шляхом будівництва 

других виходів: будівництво 

(добудова) виходу з ст. м. 

«Виставковий центр» до 

існуючого підземного переходу 

на вул. Академіка Глушкова 

2019-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2019 році КП «Київський метрополітен», як замовником 

робіт з реконструкції, відповідно до укладеного з 

підрядною організацією ПП «Теплоенергоавтоматика» 

договору від 06.08.2019 586-ДБМ-19 виконувалися проєктні 

роботи по об’єкту «Реконструкція виходу № 1 станції 

«Виставковий центр» Оболонсько – Теремківської лінії з 

будівництвом підземного переходу та примиканням його до 

підвуличного підземного переходу на просп. Академіка 

Глушкова в Голосіївському районі (Проєктні роботи. Стадія 

«П», «Р»)». 

Видано розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

26.02.2020 № 335 «Про внесення змін до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 17 травня 2019 року 

№ 875 «Про реконструкцію виходу № 1 станції 

«Виставковий центр» Оболонсько - Теремківської лінії з 

будівництвом підземного переходу та примиканням його до 

підвуличного підземного переходу на просп. Академіка 

Глушкова в Голосіївському районі». 

Проєктна документація стадії «П» отримала позитивний 

експертний звіт. Триває процес затвердження експертного 

звіту. 

Завершення проєктних робіт перенесено на 2021 рік згідно 

з Календарним планом виконання робіт 

 

164 Встановлення засобів 

фізичного обмеження 

паркування транспортних 

засобів на тротуарах та в 

пішохідних зонах: придбання та 

встановлення боллардів 

(автоматичних, гідравлічних 

блокіраторів) 

 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Встановлення боллардів здійснюється в рамках виконання 

робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

ділянок вулично-дорожньої мережі, з обов’язковим 

включенням до складу розробки ПКД. 

У 2020 році встановлено 1432 антипарковочних стовпчика 

(болларда) 
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Завдання 3.2. Розвиток та популяризація велосипедного руху 

165 Створення безбар’єрної, 

безпечної та зв’язаної 

веломережі для щоденних 

трудових поїздок та активного 

відпочинку 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки у 2020 році передбачено кошти на 

виконання проєктних робіт на 2 веломаршрутах:  

− Будівництво велосипедної доріжки по веломаршруту 

«Солом'янка – Центр» в м.Києві (передбачалося 

фінансування у розмірі 3215,5 тис. грн) - проведено 

процедуру закупівлі робот з розробки проєктно-

кошторисної документації (далі – ПКД), визначено 

переможця (Львівське КП «Інститут просторового 

розвитку») та укладено договір від 13.08.2019 № 145-10. 

Загальна вартість робіт з розробки ПКД становить 3460 тис. 

грн. Фактично виконано проєктні роботи на суму 

1204,5 тис. грн, тривала розробка ПКД (розроблялися та 

погоджувалися відповідні розділи ПКД); 

− Будівництво велосипедної доріжки по Набережному 

шосе від Поштової площі до мосту імені Є.О. Патона 

(передбачалося фінансування у розмірі 8522,3 тис. грн) – 

розроблено та затверджено робочий проєкт, загальна 

кошторисна вартість якого становить 184232,5 тис. грн. 

Виконання робіт станом на 01.01.2021 – 1799,0 тис. грн. 

Крім того, при підготовці технічних завдань на 

проєктування на всіх об’єктах будівництва, реконструкції 

та капітального ремонту, за технічної можливості, 

КК «Київавтодор» вимагає влаштування велодоріжок 

 

166 Розвиток велопаркувального 

простору шляхом будівництва: 

перехоплюючих велопарковок 

біля станцій швидкісного 

рейкового транспорту та у 

складі транспортно-

пересадкових вузлів; 

велопарковок тимчасового 

зберігання перед вхідними 

групами підприємств, установ 

та навчальних закладів; місць 

постійного зберігання 

велосипедів у складі житлових 

комплексів: 

    

166.1 - облаштування та утримання 

велосипедних стійок для 

короткочасного зберігання 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

На виконання розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

29.10.2018 № 1940 «Про встановлення велоперехоплюючих 
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велосипедів на вулицях м. 

Києва (у т. ч. 

велоперехоплюючих паркінгів) 

паркінгів поруч із станціями Київського метрополітену» 

встановлено 6 перехоплюючих велопарковок. 

У 2020 році на виконання рішення Київської міської ради 

від 21 листопада 2017 року № 516/3523 з урахуванням 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 23.01.2020 

№ 79 «Про встановлення паркувальних велосипедних 

стійок біля закладів культури, освіти, охорони здоров’я, 

об’єктів транспортної інфраструктури, в парках та скверах 

міста Києва, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва» 

КП «Київтранспарксервіс» згідно з погодженими схемами 

розміщення паркувальних велостійок відповідно до 

адресного переліку встановлено 678 велосипедних стійок 

167 Підвищення інтенсивності 

експлуатації велосипедів 

шляхом впровадження сервісу 

короткострокової оренди 

велосипедів (Bikesharing): 

створення системи міського 

велопрокату на 300 станцій та 

3000 велосипедів 

2018-2020 Виконано На виконання розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

04.03.2019 № 362 «Про проведення інвестиційних 

конкурсів із залучення інвесторів до реалізації проєкту 

«Створення велосипедної мережі «bike-sharing» в місті 

Києві» Департаментом економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) проведено відповідний 

інвестиційний конкурс, за результатами якого укладено 

інвестиційний договір від 27.06.2019 № 050-13/і/204 про 

створення велосипедної мережі «bike-sharing» в місті 

Києві» (Лот 1), яким передбачено створення у м. Києві 

264 пунктів прокату та забезпечити наявність у них 

2000 велосипедів, які обладнані програмним 

забезпеченням, GPS-трекерами, смарт-замками.  

На виконання інвестиційного договору облаштовано 

264 пункти прокату з розміщеними на них велосипедами. 

Протягом звітного року розширено мережу до 320 станцій 

прокату велосипедів та збільшено рухомий склад орендних 

велосипедів до 2000 од. У центральній частині, у вигляді 

експериментальної експлуатації, впроваджено нестанційне 

паркування прокатних велосипедів, а зоноване (велосипед 

можна залишити будь-де на тротуарі в межах центральної 

частині міста) 

 

168 Врахування велосипедної 

інфраструктури при 

плануванні, будівництві та 

реконструкції об’єктів 

2018-2020 Виконано Влаштування велосипедних смуг чи доріжок є 

обов’язковою умовою при підготовці завдань на розробку 

проєктно-кошторисної документації на будівництво, 

реконструкцію та капітальні ремонти об’єктів дорожньої 
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транспортної інфраструктури та 

благоустрою територій, 

передбачаючи при 

проєктуванні нанесення 

необхідної розмітки для 

велосмуг та / або облаштування 

веломаршрутів 

інфраструктури 

Завдання 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції 

169 Пріоритетний розвиток систем 

швидкісного рейкового 

транспорту 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

КП «Київпастранс» завершено розробку проєктної 

документації для об’єкту «Реконструкція мережі 

швидкісного рейкового транспорту м. Києва на базі 

існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від 

ж/м Троєщина – ж/м Березняки до станції Караваєві Дачі з 

заїздом в трамвайне депо ім. Т. Шевченка» (стадія техніко-

економічне обґрунтування), яку подано на експертизу для 

отримання висновку 

ПАТ «Укрзалізниця» є 

балансоутримувачем 

залізничної колії та платформ, 

які будуть використовуватися 

швидкісним рейковим 

транспортом. 

Враховуючи високу 

орієнтовну кошторисну 

вартість, доцільно розглянути 

можливість фінансування 

об’єкту за рахунок кредитних 

коштів міжнародних 

інвесторів 

170 Якісне оновлення рухомого 

складу громадського 

транспорту, який відповідає 

сучасним європейським 

вимогам громадського 

транспорту 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році КП «Київпастранс» продовжилася робота щодо 

оновлення рухомого складу громадського транспорту, 

враховуючи вимоги міжнародних стандартів і правил, 

зокрема Правил ЄЕК ООН, який відповідає сучасним 

європейським вимогам до громадського транспорту. 

Придбано: 

− тролейбуси – 23 од. типу БОГДАН Т90117; 

− трамвайні вагони – 2 од. типу 71-414К PESA; 

− 80 автобус МАЗ 203015; 

− 81 автобусів МАЗ 215069. 

Увесь рухомий склад пристосований для обслуговування 

осіб з інвалідністю, мають 100% низький рівень підлоги, 

пандуси для заїзду осіб у кріслах колісних, майданчик для 

розміщення візка в салоні, внутрішнє та зовнішнє звукове 

інформування про маршрут слідування для осіб із вадами 

зору та текстові електронні покажчики маршрутів 

 

171 Впровадження в системі 

громадського транспорту 

нічних маршрутів та маршрутів 

вихідного дня на основі аналізу 

відповідного попиту 

2018-2020 Виконано 

 

У місті Києві організовано рух 4 нічних тролейбусних та 

1 нічного автобусного маршрутів: 

− тролейбусний маршрут № 91Н «Залізничний вокзал 

Центральний – вул. Милославська»; 

− тролейбусний маршрут № 92Н «Міжнародний аеропорт 

Подальше впровадження 

заходу залежить від 

надходження нового 

рухомого складу та наявності 

попиту на цей вид перевезень 
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«Київ» (Жуляни) – просп. Свободи»; 

− тролейбусний маршрут № 93Н «Станція метро Площа 

Льва Толстого» – вул. Чорнобильська; 

− тролейбусний маршрут № 94Н «Станція метрополітену 

Площа Льва Толстого – просп. Леся Курбаса»; 

− автобусний маршрут № 137 «Залізничний вокзал 

Центральний – станція метро «Харківська». 

Для забезпечення більш повного задоволення потреб 

пасажирів внесені зміни в траси руху нічних тролейбусних 

та автобусного маршрутів №№ 91Н, 92Н, 137Н 

Оперативна ціль 4. Підвищення ефективності управління транспортною системою міста 

Завдання 4.1. Зміна моделі управління транспортною інфраструктурою міста 

172 Реорганізація, підвищення 

операційної ефективності та 

прозорості діяльності галузевих 

підприємств: 

 

   

172.1 - партнерство з 

міжнародними та 

національними компаніями, що 

надають консультаційні 

послуги (у т. ч. з аудиту) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) спільно з підпорядкованими комунальними 

підприємствами постійного проводиться робота з 

міжнародними аудиторськими фірмами (Helping Local 

Business Ukraine, Ernst & Young, Deloitte) щодо проведення 

аудиту фінансової звітності та надання консультаційних 

послуг 

 

173 Впорядкування послуг, що 

здійснюються приватними 

перевізниками, шляхом 

перегляду принципів співпраці 

перевізників з містом, 

вдосконалення конкурсної 

процедури з розподілу 

маршрутів тощо 

2018 Виконано Захід виконано у 2018 році. 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про 

автомобільний транспорт» визначення автомобільного 

перевізника на автобусному маршруті загального 

користування здійснюється виключно на конкурсних 

засадах. 

З 17.03.2018 набрала чинності нова редакція порядку 

проведення конкурсу перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування (постанова Кабінету 

Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами, 

внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України 

від 07.02.2018 № 180)) 

 

174 Впровадження систем 

безготівкової оплати проїзду в 

громадському транспорті та 

єдиного електронного квитка з 

широким набором тарифів 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У рамках заходів із введення у дослідну експлуатацію 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському 

пасажирському транспорті міста Києва (АСОП) 

(«Електронний квиток») незалежно від форм власності: 

− виконано модернізацію існуючих турнікетів, 

встановлено АРМ касира на всіх станціях для продажу та 
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поповнення електронного квитка, підключено 100% 

(1326 одиниць) наземного транспорту, адаптовано 

турнікети міської електрички, швидкісного трамваю, 

введено в дію 140 комплектів пристроїв контролю; 

− розроблено сайт transport.kyivcity.gov.ua, організовано 

роботу інформаційно-довідкового центру, виділено 

телефонну лінію для опрацювання телефонних запитів, 

впроваджено особистий кабінет користувача, за допомогою 

якого можна персоналізувати транспортну картку, 

поповнювати та керувати нею; 

− реалізовано понад 834 тис. транспортних карток, які 

щодня реєструються в системі, понад 37 млн квитків із 

разовим QR-кодом; 

− адаптовано АСОП до прийому «Картки Киянина», вже 

використовується 891 027 карток; 

− організовано: мережу продажу та поповнення 

електронного квитка (5 743 точки) на станціях 

КП «Київський метрополітен», у 322 точки Т – кіосків; 

мобільний додаток «Київ Цифровий», за допомогою якого 

можна скористатися своєю Kyiv Smart Card, поповнити її та 

придбати QR-квиток; комунальні термінали 

самообслуговування у КП «Київський метрополітен» 

(встановлено та підключено для споживачів 304 програмно-

технічних комплекса самообслуговування (далі – ПТКС)), 

на Борщагівській лінії швидкісного трамваю (встановлено 

та підключено 75 ПТКС), на Троєщинській лінії 

швидкісного трамваю (встановлено та підключено 

38 ПТКС), на фунікулері (встановлено та підключено 

9 ПТКС), у приміській електричці (змонтовано 57 та 

підключено 30 ПТКС); зупиночні комплекси (змонтовано 

та підключено 10 ПТКС). Поповнити транспортну картку 

можливо через платіжні термінали: Ibox (1 110 од.), EasyPay 

(1 800 од.), 2click (725 од.), Privat 24 та City 24 (1 500 од.). 

− проведено переговори з виробниками студентських 

квитків, узгоджено технічні питання та юридичну модель 

взаємодії, усім вищим навчальним закладам надано 

технічні вимоги до виготовлення студентських квитків. 

КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр», як 

оператором АСОП, спільно з професійною спілкою 

«Студентська профспілкова асоціація м. Києва» укладено 

договір на придбання транспортних карток з ознакою 

«студентська»; 
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− виготовлено 28,2 тис. учнівських квитків для 35 закладів 

освіти. 

Станом на 01.01.2021 АСОП технічно готова до 

впровадження в промислову експлуатацію. Відповідно до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30.12.2020 

№ 2079 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 26 жовтня 2018 року № 1934 «Про 

введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду в міському пасажирському 

транспорті міста Києва незалежно від форм власності» 

термін введення АСОП у промислову експлуатацію 

подовжено до 01 липня 2021 року 

175 Створення єдиного 

диспетчерського центру 

керування комунальним 

транспортом 

2018-2020 Виконано  У 2020 році забезпечено: 

− супроводження та технічне обслуговування програмно-

апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр 

моніторингу роботи транспорту та збору інформації» 

(договір від 22.06.2020 № 22/20-06); 

− доступ бортових комп’ютерів транспортних засобів до 

мережі Інтернет (договір від 23.06.2020 № 60026116); 

− супроводження та технічне обслуговування обладнання, 

встановленого на транспортні засоби комунальних 

підприємств ШЕУ 

 

176 Інтеграція геоінформаційної 

системи обліку та управління 

інфраструктурними об’єктами 

міста з містобудівним 

кадастром: розробка 

програмного модуля обліку та 

управління інфраструктурними 

об’єктами міста у складі ІАС 

«Майно» 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2018 році Департаментом містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) проведено закупівлю 

послуг із модернізації міської інформаційно-аналітичної 

системи забезпечення містобудівної діяльності (ПК МІАС 

ЗМД) «Містобудівний кадастр м. Києва» (Етап 1, 2, 3), що 

передбачає інтеграцію містобудівного кадастру з 

інформаційно-аналітичною системою «Майно».  

У 2019 році розроблено проєкт «Модернізація міської 

інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

містобудівної діяльності (ПК МІАС ЗМД) «Містобудівний 

кадастр м. Києва» (Етап 1)» та узгоджено формат взаємодії 

з Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). 

У 2020 році завершено виконання Етапу 2 проєкту 

«Модернізація міської інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення містобудівної діяльності (ПК МІАС ЗМД) 
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«Містобудівний кадастр м. Києва» (Етап 2, 3)», у рамках 

якого закладено можливість технічної взаємодії 

містобудівного кадастру з інформаційними ресурсами 

інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим 

комплексом територіальної громади міста Києва». 

Результати виконання послуг Етапу 2 можуть 

використовуватися як окремий програмний продукт та 

достатньо для завершення дослідної експлуатації 

геопорталу містобудівного кадастру. 

У зв'язку зі зміною законодавства України, в частині 

запровадження Єдиної державної електронної системи у 

сфері будівництва та національної інфраструктури 

геопросторових даних, Етап 3 проєкту програми 

«Модернізація міської інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення містобудівної діяльності (ПК МІАС ЗМД) 

«Містобудівний кадастр м. Києва» (Етап 2, 3)» буде 

реалізовуватися в наступних роках 

Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога 

Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців 

Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою 

177 Проведення капітального 

ремонту, реконструкції та 

придбання предметів 

довгострокового користування 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році: 

− розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 

11.03.2020 № 412 Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)» (далі – ДСП) затверджені 

асигнування на проведення капітального ремонту 

17 установ соціального захисту у сумі 60683,00 тис. грн, з 

яких профінансовано кошти в розмірі 42732,2 тис. грн; 

− розроблено проєктну документацію стадії «Робоча 

Документація» (Р) з реконструкції нежитлової будівлі 

спального корпусу № 1 літ. «Б» на вул Миколи Юнкерова, 

28 на суму 1579,8 тис. грн 

 

178 Розробка та реалізація Міської 

комплексної цільової програми 

«Київ без бар’єрів» згідно з 

рішенням Київської міської 

ради від 22 червня 2017 року 

№ 618/2780 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 460/6511 

затверджено «Міську комплексну цільову програму «Київ 

без бар’єрів» на 2018-2021 роки (далі – Програма).  

Зокрема, за інформацією районних в місті Києві державних 

адміністрацій у рамках виконання плану поточного 

(середнього) ремонту для забезпечення безперешкодного та 

безпечного пересування осіб з інвалідністю та  інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури виконувалися 
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роботи, зокрема: 

− облаштування наземних пішохідних переходів з 

пониженим бортовим каменем з облаштуванням 

тактильною плиткою; 

− облаштування велосипедних доріжок з пониженим 

бортовим каменем; 

− влаштування острівків безпеки; 

− облаштування пандусами під’їздів житлових будинків; 

− встановлення тактильних табличок для осіб з вадами 

зору. 

На мапі інформаційно-аналітичної системи «Управління 

майновим комплексом територіальної громади міста 

Києва» створено шар для відображення підпорядкованих 

Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (далі – ДСП) організацій, що надають 

послуги маломобільним групам населення, які облаштовані 

засобами для безперешкодного пересування людей з 

інвалідністю. 

Департаментом містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (далі – ДМА) удосконалюється нормативно-

правове забезпечення доступності у сфері інклюзивності 

міського простору, зокрема, спеціалісти ДМА з 

Міністерством розвитку громад і територій України 

постійно брали участь у створенні та внесенні змін до 

Державних будівельних норм. 

ДСП та управліннями праці та соціального захисту 

населення районних в місті Києві державних адміністрацій 

постійно здійснюється моніторинг потреб осіб з 

інвалідністю у технічних засобах реабілітації. 

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) спільно з КП «Центр публічної комунікації та 

інформації» забезпечує висвітлення заходів щодо створення 

безбар’єрного середовища в м. Києві 

179 Створення додаткових установ 

із піклування про незахищених 

та малозабезпечених осіб, у 

т. ч.: 
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179.1 - формування мережі 

районних центрів з надання 

послуг соціального характеру 

2018-2020 Виконано У місті Києві надання соціальних послуг громадянам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги за місцем проживання, здійснюють 

Київський міський територіальний центр соціального 

обслуговування та 10 районних територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

Територіальні центри забезпечують безоплатне надання 

соціальних послуг громадянам, які не мають рідних 

працездатного віку, що повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу. 

Крім того, ДСП спільно з КНДУ «Науково-дослідний 

інститут соціально-економічного розвитку міста» 

розроблено методологію та концепцію діяльності центрів з 

надання послуг соціального характеру, пропозиції щодо 

системи методичного управління цією мережею 

 

179.2 - створення мережі центрів 

(закладів) соціальної 

реабілітації для дітей та молоді 

з інвалідністю 

2018-2020 Виконано Рішенням Київської міської ради від 18.10.2018 

№ 1905/5969 створено Центр комплексної реабілітації для 

осіб з інвалідністю Дніпровського району в місті Києві (за 

адресою: вул. Райдужна, 51). 

Протягом 2020 року послуги отримували 77 осіб з 

інвалідністю, з них 16 осіб – молодь з інвалідністю віком 

від 18 до 35 років, 61 особа – діти з інвалідністю до 18 років 

 

179.3 - створення соціального 

гуртожитку для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а 

також осіб з їх числа 

2018 Виконано Рішення Київської міської ради від 26.06.2018 № 1020/5084 

створено Київський міський соціальний гуртожиток для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 

28.11.2018 № 2137 затверджено Положення про Київський 

міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Гуртожиток розміщено за адресою: вул. Порика, 13-Б, у 

якому забезпечено тимчасовим житлом та створено умови 

для соціальної адаптації приблизно 30 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, від 15 до 23 років 

 

179.4 - придбання квартир для 

створення та відкриття нових 

дитячих будинків сімейного 

типу 

2019-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Департаментом будівництва та житлового забезпечення 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) виділено та передано 

квартири №№ 197, 314, 367 на вулиці Генерала 

Шаповалова, 2 для створення нових дитячих будинків 

сімейного типу.  

Станом на 31.12.2020 Дніпровською, Подільською та 

Солом’янською районними в місті Києві державними 
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адміністраціями завершено ремонтні та оздоблювальні 

роботи у квартирах та їх обладнання. Солом’янською 

районною в місті Києві державною адміністрацією 

створено та відкрито новий дитячий будинок сімейного 

типу у грудні 2020 року. Відкриття  2-ох інших заплановано 

до кінця січня 2021 року 

179.5 - створення мережі 

соціальних квартир для 

вразливих груп населення 

(матері-одиначки, діти-сироти, 

діти, позбавлені батьківського 

піклування, та особи з їх числа) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році в рамках реалізації заходів «Екстрена 

підтримка молодих матерів з дітьми та вагітних жінок 

(соціальна квартира)» індивідуальною роботою охоплено 

98 жінок, яким надано 2848 послуг. Проведено 

389 групових заходів, під час яких 32 учасникам надано 

1577 соціальних послуг (соціально-педагогічні, 

психологічні, соціально-економічні, соціально-медичні, 

інформаційні, юридичні). 

Заходами соціального супроводу охоплено 15 жінок та 

17 дітей (з них 11 жінок та 12 дітей, які постраждали від 

домашнього насильства).   

У рамках реалізації підпрограми «Денний центр допомоги 

дівчатам та молодим жінкам в складних життєвих 

обставинах» 402 особи отримали необхідну допомогу 

центру, з них 288 – жінки, постраждалі від домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі, отримали 

необхідну консультативну та правову допомогу. Пройшли 

тестування швидкими тестами на ВІЛ 58 осіб (виявлених 

немає), протестованих на гепатит – 6 осіб, мають ВІЛ-

позитивний статус до звернення – 32 особи, всі отримують 

ВААРТ, вагітних – 12. 

Також, проведено 39 групових заходів, якими охоплено 

90 жінок 

 

180 Забезпечення житлом громадян, 

які потребують поліпшення 

житлових умов: 

    

180.1 - забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та 

осіб з їх числа 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018–2020 роки, на придбання житла для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2020 році з 

бюджету м. Києва виділено 50000,0 тис. грн. 

У 2020 році, в межах виділених коштів придбано 

53 квартири на суму 49998,57 тис. грн 

 

180.2 - забезпечення житлом 

черговиків квартирного обліку 

та відселення з непридатних 

для проживання (аварійних) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018–2020 роки у 2020 році на будівництво  (придбання) 

житла для черговиків квартирного обліку з бюджету 

м. Києва виділено 100000,00 тис. грн.  
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приміщень У 2020 році, в межах виділених коштів придбано 

68 квартир на суму 99988,82 тис. грн 

180.3 - будівництво (придбання) 

доступного житла 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018–2020 роки на придбання житла для окремих 

категорій населення відповідно до законодавства, зокрема, 

на виконання розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

від 12.07.2019 № 1249 «Про затвердження порядку 

використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва 

на придбання житла для окремих категорій населення 

відповідно до законодавства», у 2020 році з бюджету 

м. Києва передбачено 208511,0 тис. грн. У 2020 році 

освоєно 123021,1 тис. грн, за рахунок яких укладено 

218 договорів, зокрема: 

− 135 договір для сімей учасників АТО/ООС (за схемою 

50/50); 

− 83 договорів для інших категорій черговиків 

квартирного обліку (за схемою 70/30). 

Крім того, Програмою економічного і соціального розвитку 

м. Києва на 2018-2020 роки з бюджету м. Києва виділено 

20000,0 тис. грн на будівництво доступного житла у 

житловому будинку на вул. Качалова, 40 (VI черга). У 

2020 році з черговиками квартирного обліку укладено 

50 договорів на фінансування квартир у цьому будинку за 

рахунок коштів бюджету м. Києва (профінансовано 

19628,4 тис. грн) та власних коштів громадян 

 

180.4 - добудова проблемних 

житлових будинків-довгобудів 

(у т. ч. за участю комунальних 

підприємств) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році здійснювався збір інформації, організація та 

проведення, у межах наданих повноважень, виїзних нарад, 

засідань робочих груп та комісій, за участю всіх 

зацікавлених сторін, з метою напрацювання алгоритму 

подальших дій з питань розбудови проблемних житлових 

будинків. Напрацьовано пропозиції щодо внесення змін у 

законодавство України, які направлені до Міністерства 

розвитку громад та територій України та Комітету 

Верховної Ради України.  

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 

16.06.2020 № 866 створено міжвідомчу робочу групу з 

напрацювання змін до законодавчих актів України щодо 

врегулювання проблемних питань по об’єктах 

незавершеного будівництва м. Києва. За результатами 

роботи зазначеної групи актуалізована інформація щодо 
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проблемних об’єктів незавершеного будівництва м. Києва. 

За замовленням КП «Житлоінвестбуд-УКБ» у 2020 році 

проводилися робіти з добудови будинків-довгобудів 

житлового комплексу на вул. С. Сосніни, 4-А у 

Святошинському районі за рахунок залучених коштів 

(освоєно  68564,5  тис. грн) 

Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги 

181 Підвищення професійної 

компетенції та якісного складу 

працівників соціальної сфери 

міста Києва шляхом 

проведення тренінгів та 

семінарів за основними 

напрямами: здійснення 

соціальної роботи: з сім’ями, 

які перебувають в складних 

життєвих обставинах, з 

прийомними сім’ями, дитячими 

будинками сімейного типу, 

патронатними вихователями, з 

дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського 

піклування, та особами з їх 

числа, зокрема надання послуги 

наставництва, з 

демобілізованими учасниками 

АТО та членами їх сімей тощо 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Працівники соціальної сфери міста Києва постійно беруть 

участь у тематичних семінарах та тренінгах, які 

організовані Центром підвищення кваліфікації 

Міністерства соціальної політики України. 

Крім того, у рамках реалізації заходів протягом 2020 року 

залученими спеціалістами Київського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – 

Київський міський ЦСССДМ) проведено 810 групових 

заходів (навчальні курси, семінари, тренінги, супервізії 

тощо) для 2822 фахівців із соціальної роботи мережі 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

м. Києва і надавачів соціальних послуг, яким надано 5673 

соціальних послуги 

 

182 Проведення соціальних 

досліджень, моніторингу 

соціальних послуг, наукового 

супроводу соціальної роботи 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Департаментом соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (далі – ДСП) щорічно проводиться 

визначення потреб населення міста Києва у соціальних 

послугах відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання 

соціальних послуг» та наказу Міністерства соціальної 

політики України від 20.01.2014 № 28 «Про затвердження 

Порядку визначення потреб населення адміністративно-

територіальної одиниці у соціальних послугах». 

Зокрема, ДСП спільно з Департаментом освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та Службою у справах 

дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) проведено 
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робочу зустріч щодо впровадження послуги супроводу під 

час інклюзивного навчання у закладах дошкільної та 

середньої освіти. 

У 2020 році в рамках міської цільової програми «Діти. 

Сім’я. Столиця на 2019-2021 роки» Координаційним 

центром з розвитку системи соціальних послуг, 

моніторингу та оцінки якості послуг розроблено модель 

системи моніторингу та оцінки соціальних послуг в 

м. Києві, що включає: опис методики моніторингу; опис 

індикаторів, методичні рекомендації щодо імплементації 

системи МіО. Здійснюється впровадження системи 

моніторингу і оцінки у роботу мережі центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Окрім постійної системної роботи, проведено триденний 

навчальний модуль для районних центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді (далі – ЦСССДМ) з питань 

внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та визначення 

методики обрахунку показників якості соціальних послуг. 

Спільно з Державним інститутом сімейної та молодіжної 

політики проведено підвищення професійної 

компетентності психологів мережі ЦСССДМ м. Києва, які 

надають допомогу різним категоріям сімей 

183 Впровадження альтернативних 

та інноваційних форм і методів 

соціальної роботи, зокрема, 

проведення тренінгів для 

спеціалістів служб у справах 

дітей та сім’ї, дітей та молоді 

щодо вдосконалення родинного 

догляду за дітьми, які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах 

2019-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Відповідно до Положення Київський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – 

Київським міським ЦСССДМ) здійснює методичне 

забезпечення, зокрема і у форматі тренінгової підготовки 

спеціалістів районних центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді та закладів соціальної підтримки сімей, 

дітей та молоді. Спеціалісти районних служб у справах 

дітей та сім’ї залучаються до участі у методичних заходах 

 

184 Розроблення і впровадження 

регіонального плану стосовно 

збільшення обсягів надання 

послуг з догляду на сімейній 

основі (у т. ч. реформування 

інтернатних закладів у місті 

Києві) 

2018-2020 Виконано План реформування/ перепрофілювання/ трансформації 

дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних 

послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг 

(деінституціалізації) у громаді м. Києва затверджений 

рішенням Київської міської ради від 14.12.2017 № 698/3705. 

У 2020 році у рамках реалізації заходів «Розвиток 

батьківського потенціалу» залученими спеціалістами 

Київського міського ЦСССДМ проведено навчальні курси 

для сімей у складних життєвих обставинах, а саме: 

− 59 заходів, охоплено 111 осіб, де  відібрано або є ризик 
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відібрання дітей без позбавлення батьків батьківських прав; 

− 50 заходів, охоплено 159 осіб, у яких виховується 

дитина/молода особа з інвалідністю; 

− 729 групових заходів (групові сімейні консультації, 

терапевтичні групи та групи взаємодопомоги, тренінгові 

заняття), охоплено 2770 осіб (надано 4151 соціальних 

послуг). Фахівці, залучені до реалізації підпрограми, 

працювали з дітьми, підлітками та їх батьками з метою 

підвищення рівня культури сімейних стосунків і 

відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків. 

За звітний рік Київським міським ЦСССДМ проведено 

13 курсів навчання для 186 осіб за тематикою «Підготовка  

кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни 

та піклувальники». Також, проведено 20 тренінгів з 

підвищення виховного потенціалу для прийомних батьків 

та батьків-вихователів, якими охоплено 60 осіб. 

Щосуботи (до введення карантину в м. Києві та їх 

обмежень) проходили групи зустрічей для усиновлювачів, 

опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів. 

Проведено 10 зустрічей для 67 осіб. 

З 03-07 вересня 2020 року відбулося виїзне навчання з 

підвищення батьківського потенціалу за форматом «Літньої 

школи» для дитячих будинків сімейного типу (далі – ДБСТ) 

м. Києва. Організовано навчання для батьків та дітей 

(тренінги та арт-майстерні). Участь в заході прийняло 

12 ДБСТ (21 особа). Також у виїзному навчанні брали 

участь діти-вихованці ДБСТ (80 дітей). 

З квітня 2020 року працювали онлайн 2 ресурсні групи 

щовівторка та щочетверга, учасниками яких є прийомні 

батьки та батьки-вихователі, а також усиновителі та 

опікуни (охоплено 302 особи). 

Також, спільно зі Службою у справах дітей та сім’ї 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та ГО «Зміни одне життя» 

проведено: 

− 7  інформаційних онлайн-зустрічей для громадян, які 

мають намір прийняти дитину в сім’ю (заходом охоплено 

213 осіб); 

− 15 інформаційних онлайн-зустрічей для громадян, які 

бажають прийняти в сім’ю дітей та прояснити питання 

наставництва (охоплено 245 осіб). 

Спеціалістами заходів «Центр розвитку сімейних форм 
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виховання та патронату» проведено 1730 групових заходів 

для 11344 учасників. Також, спеціалістами проводилася 

індивідуальна робота з 432 клієнтами, надано 

2723 індивідуальних послуги. 

У березні 2020 року створено сторінку «Психологи 

Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді» в соціальній мережі Фейсбук для 

консультування та інформування громадян, які розглядають 

рішення щодо прийняття дитини в сім’ю, для тих, хто вже 

прийняв дитину та з метою формування культури 

прийомного батьківства 

185 Розширення спектра надання 

соціальних послуг: 
 

   

185.1 - забезпечення надання 

комплексної соціальної 

підтримки учасникам АТО, 

членам їх сімей та членам сімей 

загиблих (померлих) киян, які 

брали участь в АТО (у т. ч. 

надання психологічних, 

юридичних, соціально-

педагогічних та ін. видів 

соціальної допомоги) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Станом на 31.12.2020 у реєстрі киян учасників АТО/ООС, 

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, 

які брали участь в проведенні АТО/ООС, на обліку 

перебувають 30855 осіб. У звітному періоді 2020 року 

надано одноразову матеріальну допомогу з нагоди 

відзначення дня Героїв Небесної Сотні 30059 особам, з 

нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення – 

29458 особам. 

У 2020 році Київським міським ЦСССДМ учасникам 

АТО/ООС та членам їхніх сімей надано 27586 соціальних 

послуг. Особам, що звернулися надано допомогу: 

− соціально-педагогічну – 7921; 

− інформаційну – 16582; 

− психологічну – 1705; 

− юридичну – 81; 

− соціально-економічну – 1297.  

Крім того, у 2020 році у рамках Міської цільової програми 

«Турбота. Назустріч киянам» спеціалістами Київського 

міського та районними ЦСССДМ надано 14032 соціальні 

послуги, з них: інформаційних – 4609, соціально-

педагогічних – 7253, психологічних – 2170. Робота 

проводилася в консультативних пунктах: при Департаменті 

соціальної політики виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

(пр. Комарова, 7), при Михайлівському Золотоверхому 

монастирі (вул. Трьохсвятительська, 4-Б), при Київському 

міському ЦСССДМ (вул. Довженка, 2) та онлайн 

(дистанційне консультування: телефоном, за допомогою 

програм Zoom, Skype, Viber тощо). 
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З вересня по грудень 2020 року працювала мобільна 

бригада по роботі з ветеранами, які мають інвалідність чи 

не встановлені контузії. 

У заходах соціальної адаптації взяли участь 2238 осіб:  

− 20 вересня на базі сімейної рибної ловлі «Білі камені» 

проведено традиційне осіннє змагання зі спортивної рибної 

ловлі поплавковою вудкою з берега для сімей учасників 

АТО/ООС (295 осіб: 186 дорослих та 109 дітей) – 

97 команд; 

− 1 жовтня 2020 року у Деснянському районі відбувся 

адаптаційний захід для учасників АТО/ООС та членів їх 

сімей – одноденний сімейний спортивний захід 

«Байдарочний сплав протоками річки Дніпро», в якому 

взяли участь 45 осіб з сімей учасників АТО/ООС; 

− 14 жовтня від Стіни Пам’яті на Михайлівській площі до 

Музею Другої Світової війни проведені велоперегони до 

Дня Захисника України, в яких взяли участь 110 осіб 

(ветерани та члени їхніх сімей);  

− у Святкуваннях до Дня Святого Миколая взяли участь 

1132 дитини та 656 дорослих з сімей учасників АТО/ООС. 

Також, робота велася, як індивідуально, так і в групах. 

Індивідуальну допомогу отримали 4196 осіб, в групах – 

4208 осіб. Робота велася у форматі груп підтримки, 

групового психологічного консультування для клієнтів, 

семінарів, тренінгів, супервізійних та інтервізійних груп 

для фахівців, як індивідуально, так і дистанційно (онлайн) 

за допомогою телефону, соціальної мережі Facebook, 

програм Zoom, Skype, Viber. 

З 17 березня 2020 року у дистанційному режимі проведено:  

− 211 групових занять в атр-терапевтичній студії (із них 

117 – онлайн);  

− 390 груп підтримки для ветеранів із психологічним 

супроводом (із них 239 – онлайн);  

− 192 групи анонімної підтримки для алкозалежних;  

− 3 групи анонімної підтримки для дружин учасників 

бойових дій, які постраждали від домашнього насильства;  

− 93 заходи для фахівців соціальної роботи (семінари, 

тренінги, супервізійні та інтервізійні зустрічі – з них 74 – 

онлайн). 

Також, Київським міським ЦСССДМ створено та поширено 

2 види відеороликів «Вирішимо проблеми разом» – для 

всіх, хто потребував допомоги під час карантину у 



116 

 
1 2 3 4 5 6 

соціальних мережах. 

За фінансової підтримки Уряду Великої Британії в рамках 

проєкту «All4One: комплексна програма психологічної та 

менторської підтримки ветеранів», який виконує МБО 

«Фонд Східна Європа», фахівці Київського міського 

ЦСССДМ розробили посібник: «Батьки повертаються з 

війни: Розповідь про сімейні відновлення» – для емоційної 

підтримки сімей учасників АТО/ООС (2200 прим.). 

У місті Києві фізична та медична реабілітація учасникам 

АТО/ООС проводилася на базі КНП «Київський міський 

клінічний госпіталь ветеранів війни», КНП «Госпіталь 

«Печерський» Печерського району міста Києва», 

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 11» та 

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8» виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

Матеріально-технічна база зазначених закладів охорони 

здоров’я  дозволяє забезпечити реабілітацію учасників 

АТО/ООС повним комплексом медичної, фізичної та 

психологічної реабілітації за індивідуальними програмами 

на безоплатній основі. 

Базовим закладом охорони здоров’я із реабілітації 

учасників бойових дій АТО/ООС визначено 

КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів 

війни» виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), у структурі 

якого функціонує Реабілітаційний центр для надання 

медичної та реабілітаційної допомоги учасникам бойових 

дій АТО/ООС з ураженням нервової системи, 

посттравматичними ураженнями опорно-рухового апарату 

(зокрема, спінальної травми) і хворих з психосоматичними 

розладами внаслідок психотравми (далі - Реабілітаційний 

центр). У 2020 році фахівцями Реабілітаційного центру 

проліковано 537 учасників бойових дій АТО/ООС. 

На базі КНП «Київський міський психоневрологічний 

диспансер № 5» виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) у цілодобовому 

режимі працює міська телефонна «гаряча лінія» для 

учасників АТО/ООС та членів їх сімей. У 2020 році 

зареєстровано 320 звернень. 

У місті діє алгоритм зубопротезування даної категорії 

громадян, визначений наказом Департаменту охорони 
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здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 15.11.2018 

№ 1172 «Про організацію надання стоматологічної 

допомоги учасникам бойових дій АТО/ООС». Зубне 

протезуванням учасників бойових дій АТО/ООС 

здійснюється на базі філії № 1 КНП «Київська 

стоматологія» виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). У 2020 році 

проведено зубопротезування 265 учасникам бойових дій 

АТО/ООС. 

Рішенням Київської міської ради від 09.10.2014 № 271/271 

«Про затвердження Порядку надання допомоги киянам – 

учасникам антитерористичної операції та сім’ям киян, які 

загинули під час проведення антитерористичної операції» 

встановлено, що кияни-учасники антитерористичної 

операції та члени сімей загиблих (померлих) киян, які 

брали участь в проведенні антитерористичної операції, 

мають право на першочергове влаштування дітей до 

закладів дошкільної освіти комунальної власності 

територіальної громади міста Києва. За рахунок коштів 

бюджету м. Києва передбачено додаткову пільгу щодо 

батьківської плати за харчування дітей зазначеної категорії 

киян (пільгова вартість харчування – 1 грн на місяць) у 

комунальних закладах дошкільної освіти.  

Відповідно до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 03.02.2020 № 216 «Про організацію у 

2020 році безкоштовного харчування учнів (вихованців), 

здобувачів освіти у комунальних закладах загальної 

середньої освіти територіальної громади міста Києва» 

8,8 тис. учнів 5-11 класів, у тому числі (3,8 тис учнів)  із 

числа дітей киян-Героїв Небесної Сотні у 2019-

2020 навчальному році та 6,2 тис. учнів 5-11 класів у 2020-

2021 навчальному роках, дітей учасників 

антитерористичної операції, осіб, яким видано посвідчення 

бійця-добровольця, який брав участь у захисті 

територіальної цілісності та державного суверенітету на 

сході України, дітей із сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної  операції, учнів із числа дітей із сімей 

киян, які загинули або померли внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 

одержаних під час участі у Революції Гідності отримують 
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безкоштовне харчування.  

Соціальні педагоги закладів загальної середньої освіти 

ведуть «Паспорт школи», у якому зазначається облік дітей 

із сімей зазначеної категорії та здійснюється соціально-

педагогічний супровід. Практичні психологи закладів 

загальної середньої освіти за запитом батьків проводять 

психологічне консультування, діагностування та відповідну 

корекційно-розвивальну роботу з дітьми з сімей учасників 

АТО/ООС 

185.2 - розв’язання нагальних 

проблем внутрішньо 

переміщених осіб (у т. ч.: 

постановка, облік та 

забезпечення соціальних 

виплат, вирішення питань 

забезпечення житлом, надання 

медичної допомоги, 

влаштування дітей до освітніх 

закладів, послуги з 

працевлаштування) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

На обліку перебуває 162850 внутрішньо переміщених осіб 

(122667 сімей) відповідно до Порядку оформлення і видачі 

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

зокрема, у 2020 році зареєстровано 5768 осіб. Виплачено 

грошову допомогу в сумі 416053,9 тис. грн відповідно до 

Порядку надання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг. 

Крім того, внутрішньо переміщені особи, які потребують 

додаткового захисту, отримують медичну допомогу 

першочергово та в повному обсязі у закладах охорони 

здоров’я комунальної власності територіальної громади 

м. Києва та скеровуються на стаціонарне лікування до 

міських стаціонарів за потребою. 

Для внутрішньо переміщених у межах країни осіб на 

інформаційних стендах закладів охорони здоров’я 

розміщено інформаційні матеріали щодо алгоритмів та 

маршрутизації надання медичної допомоги, зокрема 

Дорожня карта, видана Міністерством соціальної політики 

України.  

Станом на 30.12.2020 на обліку в закладах охорони 

здоров’я комунальної власності територіальної громади 

м. Києва перебувало 2011 внутрішньо переміщених осіб, 

511 з яких -  неповнолітні.  

У 2020 році підписали декларацію з лікарем первинної 

ланки 1554 особи (1326 з яких - внутрішньо переміщені 

особи та 178 - жителі тимчасово окупованої території 

АР Крим). 

До закладів охорони здоров’я комунальної власності 

територіальної громади м. Києва у році звернулося 

1758 осіб цієї категорії громадян. Амбулаторну медичну 

допомогу отримало 1507 осіб (з них – 410 неповнолітніх), 
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стаціонарну - 241 (з них – 2 неповнолітніх). 

Громадянам України з АР Крим, м. Севастополя та 

внутрішньо переміщеним особам у комунальних закладах 

охорони здоров’я м. Києва надано лікарських засобів 

безоплатно  (186 особам) та на пільгових умовах  

(76 особам) на загальну суму 479157,74 грн. 

Також, у закладах дошкільної освіти обліковується 

2926 дітей з тимчасово окупованих територій. У звітному 

періоді до комунальних закладів дошкільної освіти 

прийнято 512 дітей зі статусом «внутрішньо переміщена 

особа».  

Учні закладів загальної середньої освіти, у тому числі з 

внутрішньо переміщених родин, які проживають на 

території обслуговування закладів загальної середньої 

освіти, мають право на першочергове зарахування до нього. 

Прийом до 1-х класів дітей із сімей внутрішньо 

переміщених осіб здійснюється за місцем їх проживання 

відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи. 

До закладів освіти столиці зараховано 12353 учня 

(студента, вихованця) (станом на 31.12.2020).  

У звітному році у 21 закладі професійної (професійно-

технічної) освіти навчалося 157 внутрішньо переміщених 

осіб, які після завершення навчання забезпечуються 1-м 

робочим місцем 

185.3 - соціально-побутові послуги 

одиноким непрацездатним 

особам 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Надання соціальних послуг одиноким непрацездатним 

особам на безоплатній основі у 2020 році здійснювалося 

силами 1047 соціальних робітників, які працюють у 

33 відділеннях соціальної допомоги вдома (зокрема, у 

спеціалізованому відділені соціальної допомоги вдома 

особам з інвалідністю з психічними захворюваннями 

Київського міського територіального центру соціального 

обслуговування та у відділені паліативного догляду вдома 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Печерського району). У 

2020 році надано майже 5279,4 тис. соціально-побутових 

послуг. 

Надання громадянам соціальних послуг на платній основі 

здійснювалося територіальними центрами соціального 

обслуговування Деснянського, Дніпровського та 

Солом’янського районів, зокрема протягом звітного року 

35 громадянам надано 554 соціальні послуги (придбання та 
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доставка продовольчих та промислових товарів, вологе та 

косметичне прибирання, оплата платежів тощо). Сума 

коштів, що надійшла від отримувачів платних послуг, 

становила 37,2 тис. грн 

185.4 - професійна та трудова 

реабілітація осіб з інвалідністю 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Відповідно до Положення Київського міського Центру 

соціальної, професійної та трудової реабілітації осіб з 

інвалідністю (далі – Центр) здійснюються заходи з 

професійної орієнтації, опанування особами з інвалідністю 

трудових навичок, визначення їхніх можливостей щодо 

професійного навчання у відповідних навчальних закладах. 

У звітному році за цим напрямком обслуговано отримали 

послуги 1713 осіб. 

Крім того, у Центрі здійснювалася робота з проведення: 

− консультацій з профорієнтації; 

− групових занять у Viber «Мистецтво навколо нас»; 

− консультацій та навчання щодо навчання на онлайн-

курсі з трудової адаптації «Школа соціальної 

ефективності»; 

консультативної роботи з відвідувачами Центру щодо 

освоєння освітніх серіалів на Національній онлайн-

платформі з цифрової грамотності Міністерства цифрової 

трансформації України 

 

185.5 - розвиток проєкту «Картка 

киянина» 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Згідно з рішенням Київської міської ради від 20.12.2018 

№ 549/6600 в місті Києві запроваджена 

багатофункціональна електронна картка «Муніципальна 

картка «Картка киянина». 

Органами соціального захисту міста Києва здійснюється 

ідентифікація пільгової категорії, активація соціального 

додатку та внесення відповідних змін до Реєстру 

утримувачів багатофункціональної електронної картки 

«Муніципальна картка «Картка киянина» (далі - РУ). За 

даними звітів РУ утримувачами «Муніципальних карток 

«Картка киянина» станом на 01.01.2021 стали 881,4 тис. 

громадян, з них 733881 особа – за соціальною ознакою. 

У 2020 році проводилася технічна підтримка та 

супроводження системи. Затверджено протокол обміну 

інформацією між інформаційно-телекомунікаційними 

системами оператора проєкту - КП ГІОЦ та учасника 

проєкту - ПАТ «Ощадбанк» та продовжено дію угоди про 

співпрацю щодо виконання проєкту 
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185.6 - організація інформаційно-

просвітницьких заходів з 

питань створення позитивного 

соціального клімату та 

попередження негативних 

соціальних явищ у суспільстві 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

З метою здійснення інформаційного забезпечення 

соціальної роботи в територіальній громаді міста Києва, 

патріотичного виховання дітей та молоді, профілактики 

негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення 

рівня та ефективності соціальної реклами, популяризації 

процесу її творення у молодіжному та дитячому 

середовищі, залучення молоді до реалізації державної 

молодіжної та соціальної політики, підтримки та розвитку 

волонтерського руху Київським міським центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді реалізовувався 

захід «Міське спеціалізоване формування «Інформаційно-

тренінговий центр соціальної роботи», яким у 2020 році  

проведено 1996 групових заходів, охоплено  4006 осіб та 

надано 28462 послуги, а також надано 1616 індивідуальних 

послуг, якими охоплено 382 особи; 

Також, у рамках соціальної програми «Реалізація заходів 

соціальної адаптації для дітей та молоді в контексті 

ВІЛ/СНІДу» проведено 168 групових заходів, якими 

охоплено 209 учасників та надано 1340 послуг, та 

300 індивідуальних послуг, якими охоплено 50 осіб. 

Протягом 2020 року в рамках соціальних заходів 

«Соціокультурні адаптаційні заходи для отримувачів 

послуг центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» 

організовано та проведено соціокультурні  заходи, 

спрямовані на соціальну підтримку сімей з дітьми та 

молоддю, які знаходяться в кризовій ситуації, та 

стимулювання реалізації  соціально корисних ініціатив 

молодих киян, зокрема:  

− весняний сімейний вікенд, кількість охоплених осіб – 

300. Весняний сімейний пікнік проходив за традицією 

святкування «Масляної» та відбувся 01 березня 2020 року. 

Учасниками стали родини, які опинилися в складних 

життєвих обставинах та є клієнтами мережі районних 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – 

РЦСССДМ); 

− у серпні відбувся літній Всеукраїнський збір-похід 

волонтерських загонів та молодіжних громадських 

організацій «Козацькими шляхами» під гаслом «Разом у 

незвідане!» для представників волонтерських, скаутських 

організацій, дітей-клієнтів мережі РЦСССДМ, студентів 

вищих навчальних закладів та школярів. Збір-похід 

організовується спільно з всеукраїнською молодіжною 
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громадською організацією «Національна Організація 

Скаутів України». Метою заходу є сприяння розвитку дітей 

та молоді як особистостей та відповідальних громадян 

України, виховання патріотизму, розкриття їх фізичного, 

емоційного, інтелектуального, духовного та соціального 

потенціалу, популяризація безпеки життєдіяльності, 

пропаганда здорового способу життя у молодіжному 

середовищі та підтримка волонтерського руху. Учасниками 

заходу стали 500 осіб; 

− 25 червня для дітей та молоді з інвалідністю  

організований Київський міський фестиваль зі спортивної 

риболовлі «Золота рибка». Метою заходу є залучення дітей 

та молоді з інвалідністю до спортивних змагань з рибної 

ловлі як засобу реабілітації. Фестиваль у цьому році 

об’єднав 60 спортсменів, які продемонстрували свої 

рибальські таланти; 

− реалізація заходу «Теплий дім» для клієнтів мережі 

РЦСССДМ. Кількість охоплених осіб – 150. Проведено 

15 творчих майстер-класів для дітей та молоді з 

інвалідністю; 

− 26 вересня відбулася загальноміська акція «День 

відкритих дверей» під гаслом «Твоя соціальна служба 

поруч» у рамках соціокультурного заходу «Юнь Києва 

запрошує». Акція проводилася у всіх районних центрах 

соціальних служб та Київському міському центрі 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Заходом 

охоплено більше 2200 осіб. Метою акції є презентація 

безкоштовних соціальних послуг та послуг неформальної 

освіти державних та громадських закладів міста Києва для 

дітей соціально незахищених категорій, популяризація 

здорового способу життя та безпечної поведінки; 

− масові заходи щодо відзначення державних свят та 

пам’ятних дат українського народу: парад помічників 

Святого Миколая, новорічні інтерактивні програми для 

дітей отримувачів послуг, урочистий старт акції «Не забудь 

привітати» – хода помічників св. Миколая, здійснення 

адресних привітань на дому для дітей та молоді з 

інвалідністю, перегляд відеофільму для родин АТО/ООС. 

Загалом, соціальними заходами за напрямом інформаційно-

просвітницької роботи охоплено 8425 осіб 

 

 



123 

 
1 2 3 4 5 6 

186 Впровадження механізму 

монетизації різних видів 

соціальної допомоги, зокрема, 

монетизацію частини 

зекономлених субсидій у 

вигляді грошової виплати 

енергоощадним родинам 

еквіваленту вартості 

зекономлених 150 кіловат 

електроенергії, якщо цей ресурс 

використовується для опалення, 

або 100 кубів газу 

2018-2020 Виконано  З 01.01.2019 Урядом запроваджено дві моделі монетизації 

житлових субсидій: безготівкова грошова форма та 

готівкова форма. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 27.12.2018 № 1176 субсидії у безготівковій грошовій 

формі надаються громадянам, які звернулися за 

призначенням субсидії після 1 січня 2019 року і яким вона 

призначена не раніше як з січня 2019 року. Така форма 

надання субсидій передбачає розрахунки за призначеними 

субсидіями через Ощадбанк і виплату залишку 

невикористаної субсидії готівкою через Ощадбанк за 

результатами опалювального сезону.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 

№ 62 запроваджено готівкову форму надання житлових 

субсидій для громадян, яким житлову субсидію призначено 

з 2018 року. Починаючи з суми житлової субсидії за лютий 

2019 року, кошти виплачуються безпосередньо 

громадянам, які самостійно сплачуватимуть за використані 

житлово-комунальні послуги.  Таким чином, здійснено 

реалізацію паралельно двох моделей монетизації, і за 

результатами аналізу їх ефективності прийматиметься 

рішення щодо подальших дій. 

В умовах карантину відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2020 № 247 «Про особливості 

надання житлових субсидій» перерахунок житлових 

субсидій домогосподарствам, які отримували житлову 

субсидію в опалювальному періоді 2019-2020 років, 

здійснено автоматично з травня 2020 року без заяв 

громадян, в тому числі тим домогосподарствам, яким було 

призначено за рішенням комісії. 

Станом на 01.01.2021 кількість домогосподарств міста 

Києва, які отримують житлові субсидії, становила 96882, з 

них у готівковій формі – 94679, у безготівковій - 2203 

 

187 Створення єдиної 

інформаційно-аналітичної 

системи надання соціальних 

послуг 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

З 01.03.2019 запущено дослідну експлуатацію програмного 

модулю «Соціальні послуги» в компоненті «Надання 

одноразової адресної матеріальної допомоги» (ПМ СП 

«Надання одноразової адресної матеріальної допомоги»). 

Також, у рамках комплексної міської цільової програми 

«Електронна столиця» створено онлайн-платформу «Реєстр 

суб’єктів, що надають послуги». У цей реєстр вносяться 

дані про суб’єкти, які надають соціальні послуги незалежно 

від форми власності. 
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У 2020 році до користування реєстром залучені працівники 

районних управлінь праці та соціального захисту населення 

і районних територіальних центрів соціального 

обслуговування 

188 Підготовка спеціалістів різних 

сфер міського господарства в 

контексті толерантного, 

рівноправного ставлення до 

осіб з інвалідністю та взаємодії 

з ними 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році проведено і взято участь у 10 заходах для 

446 осіб, зокрема: 

22.01.2020 – семінарі для штатних спеціалістів Київського 

палацу дітей та юнацтва «Особливості взаємодії з дітьми з 

особливими освітніми потребами», 20 слухачів; 

30.01.2020 – лекції на міських методичних об’єднаннях 

психологів і соціальних педагогів закладів освіти «Методи 

та інструменти ефективної роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами та їх батьками», 30 слухачів; 

06.02.2020 –майстер-класі під час Відкритого методичного 

фестивалю закладів позашкільної освіти «Kyiv-М-Fest-

2020», 9 учасників; 

11.02.2020 – організації і проведенні Клубу експертів і 

професіоналів соціальної роботи м. Києва «Незалежне 

життя» на тему: «Світ що змінюється. Чи змінюється 

психіатрія? Тоталітарні режими і права людини в 

психіатрії»,  27 учасників; 

12.02.2020 – круглому столі для публічних осіб «Передусім, 

я –людина!», ГО «Соціальна Синергія» реалізуємо спільно з 

U.S. Embassy Kyiv Ukraine в America House Kyiv, 

28 учасників; 

03, 05, 10.04.2020 – робочих групах ініціатив громадських 

організацій осіб з інвалідністю щодо питань реабілітації в 

соціальних програмах, 20 осіб; 

30.04.2020 – робочій зустрічі з обговорення написання 

програм інклюзивного навчання в закладах культури з 

експертною допомогою, 12 осіб; 

23.09.2020 –  лекції студентам Литви про надання 

соціальних послуг та соціальну роботу з сім’ями, де є особи 

з інвалідністю, 22 особи; 

09.09-30.09 – 9 заняттях для студентів ВМУРОЛ «Україна», 

учасників експериментального проєкту «Персональний 

асистент особи з інвалідністю», 10 осіб; 

18.11-19.11.2020 – ХХ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, 

перспективи, кращі практики» з виступом на теми робота 

мультидисциплінарних команд ЦСПРДМФО, презентація 

експерименту «Персональний асистент людини з 
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інвалідністю», 300 учасників 

Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями 

189 Забезпечення партнерської 

взаємодії державного та 

громадського секторів у 

розвитку соціальної сфери 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Забезпечення партнерської взаємодії державного та 

громадського секторів у розвитку соціальної сфери 

здійснюється у рамках виконання Міської цільової 

програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 

28.02.2019 № 165/6821.  

Відповідно до Порядку відбору громадських організацій 

для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 

11.02.2016 № 89/89 (із змінами) 15 січня 2020 року 

завершився другий етап міського конкурсного відбору 

громадських організацій для надання фінансової підтримки 

з бюджету міста Києва у 2020 році,  за результатами якого 

визначено переможців та розмір фінансової підтримки по 

кожній громадській організації на реалізацію розроблених 

ними проєктів, а саме:  

− 38 громадських організацій осіб з інвалідністю (подано 

46 проєктів) – 5776,6 тис. грн;  

− 27 громадських організацій ветеранів (32 проєкти) – 

4014,3 тис. грн; 

− 9 громадських організацій з питань забезпечення 

гендерної рівності та інші організації (10 проєктів) – 

1040,6 тис. грн; 

− громадських організацій, які отримують цільову 

фінансову підтримку на загальну суму – 3243,1 тис. грн. 

Крім того, надано консультативну та методичну допомогу 

громадським організаціям гендерного спрямування щодо 

реалізації розроблених ними  проєктів. 

У 2020 році Департаментом соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) (далі – ДСП) 

профінансовано за рахунок коштів бюджету м. Києва 

75 громадських організацій, діяльність яких має соціальну 

спрямованість, на загальну суму 12136,9 тис. грн. 

За участі ДСП, Київської міської ради та громадськості 

протягом 2020 року проведено 10 загальноміських 

соціальних заходів до державних свят та визначних дат, 

зокрема: 

− День  вшанування  учасників бойових  дій на території 

інших держав (14.02.2020); 
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− Міжнародний жіночий день (05.03.2020); 

− День українського добровольця (11.03.2020); 

− День скорботи (22.06.2020); 

− День пам’яті захисників України, які загинули за 

незалежність, суверенітет і цілісність України (29.08.2020); 

− День партизанської слави (22.09.2020); 

− День захисника України (14.10.2020); 

− 75 та 76 річниці визволення України та м. Києва (24.10-

25.10.2020); 

− Вшанування учасників Чорнобильської катастрофи 

(14.12.2020). 

У рамках підписаного Меморандуму між виконавчим 

органом Київської міської ради (Київською міською 

державною адміністрацією) та  Представництвом Фонду 

ООН у галузі народонаселення в Україні від 09.10.2019 

№ 14 у місті Києві впроваджується проєкт щодо розбудови 

сервісів допомоги, постраждалим від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі: 

функціонування цілодобової Київської міської служби 

«телефону довіри» та кімнат кризового реагування. 

У травні 2020 року у місті Києві відкрито кімнату 

кризового реагування, як структурний підрозділ Київського 

міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії 

насильству Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (за підтримки Фонду ООН у галузі 

народонаселення в Україні). 

22.05.2020 підписано Меморандум між Головним 

управлінням Національної поліції у м. Києві та виконавчим 

органом Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) з метою консолідації  зусиль, 

спрямованих на співпрацю в частині попередження, 

виявлення та недопущення випадків домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі. 

03.09.2020 за ініціативою міського голови  В. Кличка  та 

підтримки міжнародних та неурядових організацій, 

громадських об’єднань  міста Києва організовано та 

проведено  Київський Форум рівних прав і можливостей, 

мета якого обговорення  успішних  практик міст та 

країн  ЄС, що приєдналися до Європейської Хартії рівності 

для місцевих громад, та проблем, що можуть стати 

бар’єром на шляху досягнення рівності у житті столиці та її 
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мешканців; формування порядку денного для впровадження 

політики рівних прав і можливостей у столиці (150 офлайн 

та понад 500 онлайн та прямих трансляцій на сторінці 

Форуму в Інтернеті та на  ТРК «Київ»). 

21.10-23.10.2020 ДСП організовано та проведено 

конкурсний відбір громадських організацій, діяльність яких 

має соціальну спрямованість, для надання фінансової 

підтримки з бюджету м. Києва на 2021 рік, зокрема, від 

78 громадських організацій пройшли конкурсний відбір 

95 проєктів (3 з яких без конкурса) і претендують на 

отримання фінансової підтрики у 2021 році. 

Також, з початку 2020 року Київським міським ЦСССДМ 

забезпечено ефективну партнерську взаємодію з 

громадськими суб’єктами соціальної роботи, укладено 

52 угоди (39 угод про спільну реалізацію соціальних 

заходів та партнерську взаємодію з громадськими 

організаціями та благодійними фондами та комунальною 

установою; 13 угод на здійснення волонтерської 

діяльності). Співпраця між державним і громадським 

сектором у мережі ЦСССДМ м. Києва має певні переваги та 

потенціал для розвитку, оскільки використовується з метою 

успішної реалізації державної політики у сфері надання 

послуг сім’ям, дітям та молоді. 

У рамках міського конкурсу з визначення проєктів 

«Громадська перспектива: прозора  влада та активна 

громада» серед переможців 2020 року, що отримають 

кошти з бюджету м. Києва,  визначено інститути 

громадянського суспільства, проєкти яких  направлені  на 

розвиток соціальної сфери, зокрема: 

− Дніпровська районна  організація Товариства Червоного 

Хреста України в місті Києві з проєктом «Соціальна 

адаптація демобілізованих військовослужбовців, УБД та їх 

сімей, ВПО із зони конфлікту»; 

− ГО «Творче об’єднання дітей  і молоді з фізичними 

обмеженнями «Студія «ДІМФО» з проєктом «Світ 

особливих дітей» для дітей з особливими потребами; 

− Київська міська організація Товариства Червоного 

Хреста України з проєктом «Літня школа волонтерства 

«Об'єднуємо молодь - об'єднуємо країни для формування 

активної громади»; 

− ГО «Клуб українських бізнесменів» з проєктом «OLD 

SCHOOL - проведення навчальних ком’ютерних курсів для 
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людей поважного віку»; 

− ГО «Ресурсний центр «Майбуття» з проєктом для жертв 

домашнього насильства «Я не жертва, я людина»; 

− ГО «Велес Ідей» з проєктом для дітей та молоді 

«Активність, небайдужість, доброта - успішна формула 

буття». 

У рамках міського конкурсу з визначення проєктів 

«Громадська перспектива: прозора  влада та активна 

громада» серед переможців, що отримають кошти з 

міського бюджету у 2021 році,  визначено проєкти 

інститутів громадянського суспільства,  направлені  на 

розвиток соціальної сфери, зокрема: 

− ВБО «Конвіктус Україна» з проєктом «Обізнані та 

захищені: просвітництво для підлітків із ризикованою 

поведінкою по темі статевого та репродуктивного здоров'я, 

протидії насильству та захисту прав»; 

− Київська міська організація Товариства Червоного 

Хреста України з проєктом «Друга літня школа 

волонтерства «Об'єднуємо молодь - об'єднуємо країни для 

формування активної громади»; 

− Дніпровська районна організація Товариства Червоного 

Хреста України в місті Києві з проєктом «Ти не один»; 

− БО «Український форум благодійників» з проєктом 

«Промоція міжнародного благодійного руху щедрий 

вівторок та волонтерства серед киян» 

190 Сприяння у працевлаштуванні 

осіб з інвалідністю 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році закладами соціальної підтримки сімей, дітей та 

молоді «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

та молоді з функціональними обмеженнями» (далі -  

ЦСПРДМФО) профорієнтовано 62 особи. У Дарницькому, 

Оболонському, Подільському, Солом’янському 

ЦСПРДМФО працюють реабілітаційні програми з 

підготовки до трудової діяльності, самостійного життя і 

профорієнтації, у яких задіяно 62 особи. 

Крім того, Київським міським центром зайнятості 

проводиться системна робота щодо організації зайнятості 

осіб з інвалідністю, підвищення рівня їх працевлаштування 

за сприянням служби зайнятості. При зверненні осіб з 

інвалідністю до служби зайнятості міста Києва 

здійснюється адресний та індивідуальний підхід до кожної 

людини з урахуванням рівня медичної та трудової 

реабілітації, потреб роботодавців. Особи з інвалідністю 

отримують весь комплекс соціальних послуг з урахуванням 
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рекомендацій довідок до акту огляду МСЕК та 

індивідуальних програм реабілітації. У районних філіях 

служби зайнятості м. Києва створена можливість для 

безперешкодного отримання громадянами з інвалідністю 

послуг з підбору і пошуку вакансій, профорієнтації та 

профконсультації, профнавчання тощо. 

У 2020 році мали статус безробітного та отримували 

послуги міської служби зайнятості 2025 осіб з інвалідністю. 

За допомогою столичної служби зайнятості 

працевлаштовано з урахуванням рекомендацій довідок до 

акту огляду МСЕК та потреби підприємств в кадрах 

287 осіб з інвалідністю 

191 Забезпечення послуг щодо 

доставки продуктів та товарів 

першого вжитку 

малозахищеним верствам 

населення (у партнерстві із 

приватним бізнесом та 

міжнародними організаціями) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Київським міським територіальним центром соціального 

обслуговування та усіма районними територіальними 

центрами соціального обслуговування у партнерстві із 

приватним бізнесом та міжнародними організаціями надано 

продуктів харчування 24148 особам на загальну суму 

6465,6 тис. грн. 

Також, Київським міським територіальним центром 

соціального обслуговування та територіальними центрами 

соціального обслуговування Голосіївського, Дарницького, 

Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Печерського, 

Подільського та Шевченківського районів 13600 особам 

надано товари першого вжитку на суму 2547,2 тис. грн. 

Мешканцям спеціалізованих будинків для ветеранів війни 

та праці надано 965 продуктових набори та 2707 порцій 

гарячого харчування. 

Крім того, Будинком соціального піклування особам без 

визначеного місця проживання видано 25747 порцій 

гарячого харчування, а під час проведення соціального 

патрулювання по місту за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 

видано 24,4 тис. порцій гарячого харчування. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусної інфекції (COVID-19)», на 

період карантину, з метою попередження інфікування 

отримувачів соціальних послуг коронавірусною інфекцією, 

громадян, які перебували на обліку в Київському міському 

територіальному центрі та районних територіальних 

центрах соціального облуговування забезпечено 29 тис. 

наборів дезінфікуючих засобів для обробки шкіри та рук 
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Завдання 1.4. Забезпечення своєчасності та належного рівня матеріальної допомоги незахищеним та малозабезпеченим категоріям населення 

192 Спрощення та прискорення 

процесів отримання 

затверджених пільг (у т. ч. 

субсидій на сплату 

комунальних послуг) 

2018-2020 Виконано  Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 

№ 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг 

на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі»  

 

Сектор 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя 

Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві 

Завдання 1.1. Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб 

193 Реконструкція та капітальний 

ремонт закладів охорони 

здоров’я, оновлення їх 

матеріально-технічної бази: 

    

193.1 - реконструкція з 

розширенням будівлі міського 

Центру термічних уражень, 

реконструктивно-

відновлювальної та пластичної 

хірургії Київської міської 

клінічної лікарні № 2 

(вул. Краківська, 13) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням Київської 

міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (зі змінами), у 

2020 році на виконання проєктних робіт передбачено 

фінансування у сумі 200 тис. грн. 

Станом на 01.01.2021 обсяг виконаних проєктних робіт 

становив 200,0 тис. грн. Завершено проєктування, отримано 

позитивний експертний звіт, здійснювалася робота щодо 

визначення будівельної організації. 

Роботи виконуються відповідно до уточненого графіку 

 

193.2 - реконструкція Київської 

міської туберкульозної лікарні 

№ 2 (смт. Гостомель) 

2018-2020 Не виконано Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням Київської 

міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (зі змінами), у 

2020 році на виконання проєктних робіт передбачено 

фінансування у сумі 10 тис. грн. 

Станом на 01.01.2020 кошти не освоєні, проводилося 

обстеження будівель та збір технічних умов для проведення 

конкурсу на визначення проєктної організації 

Роботи стримуються 

відсутністю у лікарні 

документів на землю, які 

станом на 01.01.2021 

перебували на стадії 

оформлення 

193.3 - реконструкція будівель 

Київської міської клінічної 

лікарні № 4 

(вул. Солом’янська, 17) 

2018-2020 Не виконано Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням Київської 

міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (зі змінами), у 

2020 році на виконання проєктних робіт передбачено 

фінансування у сумі 1 500 тис. грн. 

Станом на 01.01.2020 кошти не освоєні. Визначення 

проєктної організації на конкурсних засадах перенесено на 

2021 рік 

Відсутність оформленого в 

установленому порядку права 

власності на землю 

 

193.4 - реконструкція будівель 

Київського міського 

перинатального центру – 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням Київської 

міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (зі змінами), у 

З червня 2019 року виконання 

будівельних робіт 

призупинено через 



131 

 
1 2 3 4 5 6 

структурного підрозділу 

Київського міського центру 

репродуктивної та 

перинатальної медицини 

(просп. Героїв Сталінграда, 16) 

2020 році на виконання робіт передбачено фінансування у 

сумі 2000 тис. грн, з яких у звітному періоді освоєно 

390,8 тис. грн.  

Станом на 01.01.2021 завершено коригування проєктної 

документації, отримано експертний звіт, проводилася 

робота щодо перезатвердження вартості будівництва і 

проведення процедури закупівлі робіт 

необхідність коригування 

проєктної документації, що 

виникла в результаті 

реконструкції лікарні. 

Необхідно перезатвердження 

робочого проєкту 

193.5 - реконструкція 

приймального та 

спеціалізованих відділень 

Київської міської клінічної 

лікарні № 12 (вул. Професора 

Підвисоцького, 4-а) 

2018-2020 Не виконано Завершено будівництво І та ІV пускових комплексів. 

Станом на 01.01.2021 здійснювалася передача вартості 

будівництва на баланс медичного закладу, уточнювалися 

обсяги робіт, що залишилося виконати, та технічні умови їх 

виконання 

У 2020 році асигнування з 

бюджету м. Києва на 

виконання будівельних робіт 

не передбачені 

 

193.6 - реконструкція приміщень 

відділення паліативної 

допомоги Центру паліативної 

допомоги м. Києва Київської 

міської клінічної шкірно-

венерологічної  лікарні 

(вул. Богатирська, 32) 

2018-2019 Виконано 

 

У 2019 році завершено реконструкцію приміщень 

відділення паліативної допомоги Центру паліативної 

допомоги м. Києва 

 

 

193.7 - прибудова ліфтової шахти 

до приміщення державного 

закладу  «Український 

медичний центр реабілітації 

дітей з органічним ураженням 

нервової системи 

МОЗ України» та встановлення 

ліфта (вул. Богатирська, 30) 

2018-2020 Не виконано У 2020 році захід не виконувався 

 

У 2020 році асигнування з 

бюджету м. Києва на 

виконання будівельних робіт 

не передбачені 

193.8 - капітальний ремонт 

приміщень відділень 

паліативної допомоги: 

 

   

193.8.1 • Центру паліативної 

допомоги м. Києва 

Київської міської 

клінічної шкірно-

венерологічної лікарні 

(вул. Богатирська, 32) 

2018-2019 Виконано Будівельні роботи завершено у повному обсязі  

193.8.2 • Олександрівської 

клінічної лікарні міста 

Києва (вул. Шовковична, 

39/1) 

2018 Виконано Будівельні роботи завершено у повному обсязі 

 

 

193.8.3 • Київської міської 2018 Виконано Будівельні роботи завершено у повному обсязі  
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клінічної лікарні № 2 (вул. 

Краківська, 13) 

 

193.8.4 • Київської міської 

клінічної лікарні № 6 

(просп. Космонавта 

Комарова, 3) 

2018 Виконано Будівельні роботи завершено у повному обсязі  

193.8.5 • Київської міської 

клінічної лікарні № 10 

(просп. Голосіївський, 59-

б) 

2018-2019 Виконано Будівельні роботи завершено у повному обсязі  

193.8.6 • Київської міської 

клінічної лікарні № 18 

(бульв. Тараса Шевченка, 

17) 

2018 Виконано Будівельні роботи завершено у повному обсязі  

193.9 - капітальний ремонт:     

193.9.1 • басейнів (2 – у 2018 році) 2018 Виконано У 2018 році виконано роботи з капітального ремонту 

2  басейнів та приміщень 

 

193.9.2 • покрівель (протягом 2018–

2020 років 45 об’єктів) 

2018-2020 Виконано У 2018 році виконано роботи на 21 об’єкті. 

У 2019 році роботи завершено на 29 об’єктах. 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням Київської 

міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (зі змінами), у 

2020 році передбачено фінансування у сумі 17 969 тис. грн 

на виконання робіт з капітального ремонту покрівель на 

8 об’єктах, з яких освоєно у звітному році 17 542,9 тис. грн 

 

193.9.3 • фасаду з заміною вікон 

(протягом 2018–2020 

років 33 об’єкти) 

2018-2020 Виконано У 2018 році виконано роботи на 18 об’єктах. 

У 2019 році роботи завершено на 27 об’єктах. 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням Київської 

міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (зі змінами), у 

2020 році передбачено фінансування у сумі 140 208,9 тис. 

грн для проведення робіт з капітального ремонту фасадів 

на 11 об’єктах, з яких освоєно у звітному році 

139 960,2 тис. грн  

 

193.9.4 • приміщень, будівлі 

(протягом 2018–2020 

років 211 об’єктів) 

2018-2020 Виконано У 2018 році виконано роботи на 49 об’єктах у 32 закладах. 

У 2019 році роботи з капітального ремонту приміщень, 

будівель виконано на 107 об’єктах у 75 закладах. 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням Київської 

міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (зі змінами), у 

2020 році передбачено фінансування у сумі 448 700,5 тис. 

грн на проведення робіт з капітального ремонту приміщень 
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та будівель на 65 об’єктах, з яких освоєно у звітному році 

420 245,6 тис. грн   

193.9.5 • інженерних мереж 

(протягом 2018–2020 

років 41 об’єкт) 

2018-2020 Виконано У 2018 році виконано роботи на 63 об’єктах у 51 закладі. 

У 2019 році роботи завершено на 58 об’єктах у 58 закладах. 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням Київської 

міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (зі змінами), у 

2020 році передбачено фінансування у сумі 60 064,3 тис. 

грн на виконання робіт з капітального ремонту інженерних 

мереж на 34 об’єктах, з яких освоєно у звітному році 

54 620,5 тис. грн 

 

193.9.6 • ліфтів (протягом 2018–

2020 років 41 од.) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2018 році виконано роботи на 7 об’єктах у 7 закладах. 

У 2019 році роботи завершено на 17 об’єктах у 17 закладах. 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням Київської 

міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (зі змінами), у 

2020 році передбачено фінансування у сумі 6 607 тис. грн 

на проведення робіт з капітального ремонту ліфтів на 

4 об’єктах, з яких освоєно у звітному році 6 468,3 тис. грн 

 

193.9.7 • харчоблоків (протягом 

2018–2020 років 

18 об’єктів) 

2018-2020 Виконано Будівельні роботи завершено в повному обсязі  

193.9.8 • пралень (протягом 2018–

2020 років 6 об’єктів) 

2018-2020 Виконано Будівельні роботи завершено в повному обсязі  

193.9.9 • приміщень цивільної 

оборони (10 об’єктів) 

2018-2020 Виконано Будівельні роботи завершено в повному обсязі  

193.9.10 • пожежної системи, 

вентиляції та 

кондиціювання 

(26 об’єктів) 

2018-2020 Виконано У 2018 році виконано роботи на 19 об’єктах у 16 закладах. 

У 2019 році роботи завершено на 29 об’єктах у 29 закладах. 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням Київської 

міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (зі змінами), у 

2020 році передбачено фінансування у сумі 12 913,2 тис. 

грн на проведення робіт з капітального ремонту пожежної 

системи на 7 об’єктах, з яких освоєно у звітному році 

12 912,8 тис. грн 

 

193.10 - заміна вікон (протягом 

2018–2019 років 32 об’єкти) 

2018-2020 Виконано У 2018 році виконано роботи на 22 об’єктах у 15 закладах.  

У 2019 році роботи завершено на 17 об’єктах у 17 закладах.  

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням Київської 

міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (зі змінами), у 

2020 році на виконання цих робіт передбачено 

фінансування у сумі 4 379,3 тис. грн на виконання робіт з 
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капітального ремонту із заміни вікон на 6 об’єктах, з яких 

освоєно у звітному році 4 371,2 тис. грн 

193.11 - благоустрій території, 

асфальтування, капітальний 

ремонт огорожі, зовнішнього 

освітлення (протягом 2018–

2020 років 51 об’єкт) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2018 році виконано роботи на 5 об’єктах. 

У 2019 році роботи завершено на 7 об’єктах. 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням Київської 

міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (зі змінами), у 

2020 році на виконання цих робіт передбачено 

фінансування у сумі 25 998,8 тис. грн на проведення робіт з 

благоустрою території на 5 об’єктах, з яких освоєно у 

звітному році 23 636,5 тис. грн 

 

194 Будівництво нових закладів 

охорони здоров’я, оновлення їх 

матеріально-технічної бази: 

    

194.1 - будівництво 

багатопрофільної лікарні на 

території ж/м Троєщина на 

перетині вулиць 

М. Закревського та 

Милославської 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням Київської 

міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (зі змінами), у 

2020 році на проєктування об’єкта передбачено 

фінансування у сумі 60 тис. грн, з яких освоєно у звітному 

році 50,9 тис. грн. 

Станом на 01.01.2021 завершувався збір технічних умов для 

проведення конкурсу на визначення проєктної організації 

 

194.2 - реконструкція будівлі 

Київської міської клінічної 

лікарні № 6 з розміщенням 

лікарні швидкої медичної 

допомоги «Правобережна» на 

проспекті Космонавта 

Комарова, 3 у Солом’янському 

районі 

2019-2020 Не виконано Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням Київської 

міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (зі змінами), у 

2020 році на виконання цих робіт передбачено 

фінансування у сумі 10 тис. грн.  

Роботи у 2020 році не виконувалися 

 

Відповідно до розпорядження 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської 

міської державної 

адміністрації) від 11.06.2020 

№ 827 помісячним розписом 

фінансування передбачено у 

грудні 2020 року 

 

Завдання 1.2. Розвиток первинної медичної допомоги 

195 Удосконалення доступності 

населення до послуг первинної 

медицини: 

 

   

195.1 - відкриття нових 

амбулаторій сімейної практики 

в новобудовах та віддалених 

мікрорайонах (6 нових 

амбулаторій протягом 2019–

2020 років) 

2019-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2019 році завершено роботи з капітального ремонту 

приміщень для розміщення амбулаторії загальної практики-

сімейної медицини КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2» Голосіївського району міста 

Києва на просп. Голосіївський, 88.  

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням Київської 
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міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (зі змінами) (далі – 

Програма), у 2020 році передбачено фінансування у сумі 

88 091,5 тис. грн на проведення реконструкції нежитлових 

приміщень під амбулаторії лікарів сімейної медицини на 

7 об’єктах, з яких освоєно у звітному періоді 81 409,6 тис. 

грн, зокрема на реконструкцію: 

− нежилих приміщень під амбулаторію лікарів сімейної 

медицини за адресою: м. Київ, Дарницький бульвар, 23 

(освоєно 90% коштів, передбачених Програмою); 

− частини приміщень 1-го поверху нежитлової будівлі під 

амбулаторію загальної практики сімейної медицини по 

вул. Райдужна, 23-А у Дніпровському районі м. Києва 

(станом на 01.01.2021 роботи з реконструкції будівлі 

амбулаторії завершені, відкриття її заплановано на початок 

2021 року) 

Завдання 1.3. Розвиток вторинної медичної допомоги 

196 Розвиток вторинної медичної 

допомоги: 
 

   

196.1 - створення відділень 

екстреної (невідкладної) 

медичної допомоги в закладах: 

Київській міській клінічній 

лікарні № 12, Київській міській 

клінічній лікарні швидкої 

медичної допомоги 

2018-2020 Не виконано Завершено будівництво І та ІV пускових комплексів. 

У 2020 році роботи не проводилися 

 

У 2020 році асигнування з 

бюджету м. Києва на 

виконання робіт із створення 

відділень екстреної 

(невідкладної) медичної 

допомоги в Київській міській 

клінічній лікарні № 12 та 

Київській міській клінічній 

лікарні швидкої медичної 

допомоги не передбачено 

196.2 - створення центру серцево-

судинної патології у складі 

Київської міської клінічної 

лікарні швидкої медичної 

допомоги 

2018-2020 Не виконано У 2020 році захід не виконувався У 2020 році асигнування з 

бюджету м. Києва на 

виконання цих робіт не 

передбачено 

196.3 - введення в дію Центру 

паліативної допомоги дітям 

м. Києва на базі Київської 

міської клінічної шкірно-

венерологічної лікарні 

2018-2020 Виконано Будівельні роботи у 2019 році завершено у повному обсязі 

 

 

196.4 - створення КНП «Київський 

міський центр нефрології та 

діалізу» 

2018 Виконано Розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 04.12.2018 № 2182 затверджено Статут комунального 

некомерційного підприємства «Київський міський центр 
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нефрології та діалізу» (далі – Центр) виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

З листопада 2019 року на базі Центру запрацювала 

мобільна бригада, якою, у екстрених випадках порушення 

функції нирок проводиться процедура гемодіалізу за 

життєвими показами нетранспортабельним хворим у 

клініках міста без перевезення їх у спеціалізований заклад 

(масивні крововтрати, синдром тривалого здавлення, 

захворювання крові, відмова нирки через ускладнені пологи 

тощо).  

З 12 березня по 31 грудня 2020 року у зв’язку з введенням 

обмежувальних заходів з метою попередження 

розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 на 

території міста Києва, мобільною бригадою виконано 316 

гемодіалізів серед нетранспортабельних хворих киян, 

зокрема 69 процедур у пацієнтів з підтвердженим діагнозом 

гострого респіраторного захворювання, спричиненого 

COVID-19.  

У відділенні нефрології та діалізу № 4 зазначеного закладу 

працює консультативний кабінет. Протягом 2020 року 

лікарями кабінету проконсультовано 3 277 хворих (з 

вересня звітного року у зв’язку з пандемією, спричиненою 

COVID-19, консультативний кабінет тимчасово не 

працював) 

Завдання 1.4. Інформатизація сектора охорони здоров’я 

197 Поширення доступності 

населення до медичних послуг 

шляхом впровадження 

медичних електронних систем 

еHealth (157 закладів протягом 

2018–2020 років) 

2018-2020 Виконано  У звітному році медична допомога мешканцям столиці 

надавалася 145 закладами охорони здоров’я комунальної 

власності територіальної громади м. Києва, зокрема: 

56 закладами з надання стаціонарної та спеціалізованої 

медичної допомоги, 64 закладами з надання амбулаторної 

медичної допомоги (центри первинної медико-санітарної 

допомоги, консультативно-діагностичні центри, 

диспансери, стоматологічні заклади тощо) та іншими 

закладами.  

Продовжилася загальнонаціональна кампанія «Лікар для 

кожної сім’ї», яка передбачає вільне обрання кожним 

громадянином лікаря первинної ланки та укладання з ним 

декларації про обслуговування. Всі лікарі, які надають 

первинну медико-санітарну допомогу, зареєстровані у 

електронній системі охорони здоров’я «Ehealth».  

Станом на 01.01.2021: 
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− підписано 2,17 млн декларацій; 

− підключено до електронної системи охорони здоров’я 

«Ehealth» Міністерства охорони здоров’я України 89 

закладів первинної та вторинної медичної допомоги 

(зокрема всі 28 закладів первинної медико-санітарної 

допомоги); 

− зареєстровано у електронній системі охорони здоров’я 

еHealth лікарів, які надають первинну медико-санітарну 

допомогу, а також лікарів закладів вторинної (стаціонарної)  

медичної допомоги, які задіяні у реформі з 2020 року; 

впроваджено у закладах первинної медичної допомоги 

електронну медичну картку та електронний рецепт, 

електронний запис на прийом до лікаря (100% 

впровадження) тощо 

198 Розвиток комп’ютерної мережі 

системи охорони здоров’я міста 

Києва та оснащення закладів 

охорони здоров’я 

комп’ютерною і оргтехнікою з 

відповідним програмним 

забезпеченням з подальшим 

приєднанням до національної 

об’єднаної системи еHealth (157 

закладів протягом 2018–2020 

років) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Станом на 01.01.2021 понад 90% лікарів первинної ланки 

забезпечено комп’ютерною технікою, на 100% 

впроваджено електронну систему охорони здоров’я (далі – 

ЕСОЗ) еHealth та електронну реєстратуру (електронний 

запис на прийом до лікаря в режимі онлайн). 

Впроваджено ведення електронної медичної картки 

пацієнта та електронні рецепти на медичні препарати, які 

входять до переліку ліків, що підлягають відшкодуванню за 

Урядовою програмою «Доступні ліки». 

Запроваджено електронний запис пацієнтів на проведення 

досліджень на спіральних комп’ютерних та магнітно-

резонансних томографах за направлення лікаря відповідно 

до показань. 

У рамках реформування медичної сфери та з метою 

забезпечення участі у програмі державних фінансових 

гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, 

заклади, що перебували в процесі реорганізації, 

зареєстровані в ЕСОЗ Ehealth.  

У звітному році проводилися організаційні заходи щодо 

обладнання автоматизованого робочого місця медичного 

реєстратора 

 

Завдання 1.5. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги 

199 Реалізація проєкту «Лікар у 

вашому домі» для медико-

соціальної підтримки вразливих 

верств населення, що не мають 

соціального захисту (особи з 

інвалідністю І групи, діти та 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

З початку 2020 року продовжилася реалізація у місті Києві 

проєкту «Лікар у Вашому домі» (далі – Проєкт), яким 

передбачено створення умов для максимального отримання 

інформації киянами про стан свого здоров’я, про можливі 

індивідуальні ризики щодо виникнення неінфекційних 

хвороб та рекомендацій щодо їх запобігання. Проєкт надає 
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особи, які не здатні до 

самообслуговування та 

потребують постійної 

сторонньої допомоги) 

можливість наближення медичної допомоги, зокрема до 

маломобільних категорій громадян, залучення їх до 

зручних, безкоштовних та швидких тестувань (зокрема 

проведення експрес-тесту на ВІЛ-інфекцію/СНІД) тощо. 

У зв’язку із введенням карантинних заходів з 12 березня 

2020 року виїзні заходи проєкту тимчасово призупинено до 

28 лютого 2021 року (у І кварталі 2020 року в рамках 

проєкту «Лікар у Вашому домі» проведено 8 840 

обстежень, мобільними мультидисциплінарними бригадами 

здійснено 779 виїздів до маломобільних категорій 

громадян) 

Завдання 1.6. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань 

200 Реалізація ініціативи FAST 

TRACK CITIES та виконання 

цілі «90-90-90» –  

безперервного каскаду заходів з 

профілактики, догляду та 

лікування, спрямованої на 

протидію епідемії ВІЛ-

інфекції/СНІДу 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES та виконання 

цілі «90-90-90» передбачена заходами Міської цільової 

програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 08.12.2016 № 538/1542 (далі – Програма).  

Плановий обсяг фінансування на 2020 рік з бюджету міста 

Києва становив 48 703,36 тис. грн. Бюджетні асигнування,  

доведені кошторисом на 2020 рік, становили 28 563,23 тис. 

грн. 

У 2020 році проведено закупівлі та підписано договорів на 

загальну суму 13 549,05 тис. грн. Отримано за договорами 

виробів медичного призначення на загальну суму 

13 543,71 тис. грн. 

Виконання заходів Програми сприяло досягненню до кінця 

2020 року наступних стратегічних цілей:  

− Ціль – 90% людей, які живуть із ВІЛ, знали про свій 

ВІЛ-статус. 

Цільовий показник 2020 року – 86,5% (19 837 осіб). 

Станом на 01.01.2021 виконання показника – 76,4% 

(15 154 особи). 

− Ціль – 90% людей, які знають про свій позитивний ВІЛ-

статус, отримують антиретровірусну терапію (далі – АРТ). 

Цільовий показник 2020 року – 82% (15 154 особи). 

Станом на 01.01.2021 виконання показника – 82,1% 

(12 446 осіб). 

− Ціль – 90% людей, які лікуються, мали невизначувані 

рівні вірусного навантаження ВІЛ. 

Цільовий показник 2020 року – 90% (12 331 особа).  

Станом на 01.01.2021 виконання показника – 95% 

(11 823 особи). 
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За оперативними даними у 2020 році: 

− перебувало під медичним наглядом з діагнозом «ВІЛ-

інфекція» 15 154 особи (станом на 01.01.2021), з них: 222 

дитини, у 332 дітей – діагноз «ВІЛ-інфекція» на стадії 

підтвердження; 

− отримувало АРТ 12 446 осіб; 

− обстежено швидкими тестами 86 763 особи, з них 

виявлено антитіла до ВІЛ-інфекції у 1 479 осіб (без 

урахування даних неурядових організацій, державних та 

приватних лабораторій м. Києва), інфікованість становила 

1,7%; 

− охоплено медичним спостереженням 1 601 особу, з них 

діагноз ВІЛ уперше в житті встановлено 1 391 особі. 

З метою профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу у столичних 

закладах освіти проводилася роз`яснювальна робота та 

тематичні виховні заходи, спрямовані на збереження і 

зміцнення здоров`я дітей та учнівської молоді, формування 

здорового способу життя підростаючого покоління. 

Зокрема: 

− забезпечено участь учнівської молоді у просвітницько-

оздоровчих програмах: «Рівний – рівному», «Школярі 

Києва – за здоровий спосіб життя», «Молодь на 

роздоріжжі», «Школа проти СНІДу», «Європейська мережа 

шкіл сприяння здоров`я», «Діалог»; 

− впроваджувалася в інтерактивному форматі на базі 

закладів загальної середньої освіти міста профілактична 

програма виховання учнів «Відверта розмова»; 

вивчалися педагогічними працівниками столиці тематичні 

модулі «Інтерактивні методи викладання основ здоров`я та 

формування здорового способу життя в учнів», 

«Формування здорового способу життя серед шкільної 

молоді та студентів» під час підвищення кваліфікації в 

Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

201 Здійснення заходів щодо 

раннього виявлення та 

лікування туберкульозу в 

рамках реалізації Міської 

цільової програми протидії 

захворюванню на туберкульоз 

на 2017–2021 роки (рішення 

Київської міської ради 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

За попередніми даними станом на 01.01.2021: 

− захворюваність на туберкульоз у столиці становила 

27,6 випадків на 100 тис. населення (станом на 01.01.2020 – 

44,3 випадків на 100 тис. населення); 

− відбулося зменшення захворюваності на активний 

туберкульоз серед населення на 37,4% (до 820 осіб проти 

1 310 осіб станом на 01.01.2020); 

− показник смертності від туберкульозу становив  
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№ 537/1541 від 08.12.2016) 3,4 на 100 тис. населення (станом на 01.01.2020 –  

4,5 на 100 тис. населення). 

У 2020 році у рамках заходів з виконання Міської цільової 

програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-

2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 08.12.2016 № 537/1541: 

− затверджено КНП «Фтизіатрія» (правонаступнику 

Територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія» у 

місті Києві) асигнування на 2020 рік на загальну 

суму 7 458,4 тис. грн для закупівлі товарів та послуг, 

необхідних для забезпечення виконання заходів програми; 

− проведено процедуру закупівель та укладено договори 

на суму 6 799,5 тис. грн, зокрема на придбання продуктових 

наборів (3 458,3 тис. грн), витратних матеріалів для 

лабораторних досліджень (1 080,3 тис. грн), технічного 

обслуговування лабораторного обладнання (533,2 тис. грн), 

рентгенплівки та реактивів (33,8 тис. грн), ламп для 

бактерицидних опромінювачів (27,1 тис. грн), респіраторів 

(1 656,8 тис. грн), інформаційних буклетів (10 тис. грн). 

Протягом 2020 року: 

− безкоштовно обстежено на туберкульоз за допомогою 

пересувного флюорографа 2 371 особу. Виявлено 30 осіб з 

патологією органів грудної клітини, зокрема 1 особу, хвору 

на туберкульоз (у зв’язку з карантинними заходами в місті 

Києві робота пересувних флюорографів припинена з 

19.03.2020); 

− закуплено 7 283 продуктових набори на суму 

3 458,1 тис. грн (видано – 5 612 наборів) у рамках 

соціальної підтримки хворих на туберкульоз, які 

знаходяться на амбулаторно-контрольованому лікуванні; 

− адресну допомогу отримали 1 409 киян; 

розповсюджено у центрах первинної медико-санітарної 

допомоги м. Києва інформаційні матеріали щодо 

профілактики туберкульозу у кількості 1 000 примірників 

202 Забезпечення реалізації заходів 

з ранньої діагностики 

(скринінгу) таких хвороб як 

інфаркт, інсульт, цукровий 

діабет, ВІД/СНІД, 

колатеральний рак тощо 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У зв’язку із введенням карантинних заходів з 12.03.2020 до 

28.02.2021 виїзні заходи проєкту «Лікар у Вашому домі» з 

метою раннього виявлення відхилень у стані здоров’я 

населення та запобігання розвитку таких хвороб, як 

інфаркт, інсульт та цукровий діабет, тимчасово 

призупинено (у І кварталі 2020 року у рамках зазначеного 

проєкту проведено 8 840 обстежень, мобільними 

мультидисциплінарними бригадами здійснено 779 виїздів 
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до маломобільних категорій громадян). 

З метою забезпечення ранньої діагностики (скринінг) 

ВІЛ/СНІДу серед населення у рамках реалізації Міської 

цільової програми протидії епідемії  

ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки, вживалися організаційні та 

адміністративні заходи, спрямовані на збільшення обсягів 

та результативності тестування на ВІЛ у закладах усіх 

рівнів надання медичної допомоги, у першу чергу – на рівні 

первинної медико-санітарної допомоги.  

У 2020 році: 

− обстежено швидкими тестами на ВІЛ-інфекцію у 

закладах охорони здоров’я 86 763 особи, з них виявлено 

антитіла до ВІЛ-інфекції у 1 479 осіб (без урахування даних 

неурядових організацій, державних та приватних 

лабораторій міста), інфікованість становила 1,7%; 

− обстежено методом імуноферментного аналізу 36 339 

вагітних жінок, у 34 осіб виявлено антитіла до ВІЛ; 

− надавалася безкоштовна послуга з обстеження на ВІЛ-

інфекцію методом швидких тестів у 104 закладах 

комунальної власності територіальної громади м. Києва; 

− організовано з метою ранньої діагностики захворювання 

населення на колатеральний рак скринінг на рівні 

первинної ланки надання медичної допомоги (обстежено 

87 772 особи, за результатами скринінгу виявлено 7 452 

особи з підозрою на патологічні відхилення (8,5%), з яких - 

86 осіб з підозрою на пухлиноподібні утворення (1,2%)); 

− проведено скринінг 228 937 особам з метою виявлення  

підвищеного рівня загального холестерину. Діагностовано 

підвищення рівня холестерину у 56 377 осіб  

(24% обстежених); 

обстежено на рівень глюкози в крові 218 397 осіб, 

підвищення показників виявлено у 46 880 осіб  

(21,5% обстежених) 

203 Забезпечення функціонування 

КНП «Київський міський центр 

громадського здоров’я» для 

спостереження та контролю за 

захворюваністю населення 

2018 Виконано КНП «Київський міський центр громадського здоров’я»  

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) (далі – КМЦГЗ) 

функціонує з 2018 року та виконує свої функції згідно зі 

статутними повноваженнями. 

У липні 2020 року прийнято рішення та розпочато 

реорганізацію Міського наукового інформаційно-

аналітичного центру медичної статистики та Київського 

міського центру здоров’я шляхом приєднання до КМЦГЗ 
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(рішення Київської міської ради від 23.07.2020 № 47/9126) 

Завдання 1.7. Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

204 Забезпечення необхідної 

кількості укомплектованих 

бригад екстреної медичної 

допомоги (2018 рік – 

0,55 од./10 тис. мешканців, 

2019 рік – 0,6 од./10 тис. 

мешканців, 2020 рік – 

0,8 од./10 тис. мешканців) 

2018-2020 Не виконано У рамках реформування медичної сфери та для участі у 

програмі державних фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення у 2020 році Центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва 

реорганізовано в КНП «Центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф міста Києва» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (далі – Центр ЕМД та МК). 

Станом на 01.01.2021 показник забезпеченості бригадами 

екстреної медичної допомоги на 10 тис. населення становив 

0,57 (за рахунок зменшення кількості бригад  з 192,5 до 170 

у  добовому еквіваленті). 

У березні 2020 року з метою укріплення технічної бази 

служби екстреної медицини столиці київською міською 

владою до ЦЕМД та МК передано 39 нових 

спецавтомобілів швидкої допомоги, які відносяться до 

класу безпеки та екологічності Євро-5 і відповідають 

сучасним вимогам екстреної медицини.  

Станом на 01.01.2021 функціонувало 298 сучасних 

спецавтомобілів для забезпечення надання своєчасної та 

якісної медичної допомоги мешканцям столиці.  

У зв’язку із пандемією захворюваності населення на 

коронавірусну інфекцію, з 12 березня по 31 грудня 

2020 року бригадами екстреної медичної допомоги ЦЕМД 

та МК виконано понад 30 403 виїзда за викликом, зокрема 

доставлено на госпіталізацію майже 24 754 пацієнта з 

підозрою на коронавірусну інфекцію 

На недовиконання показника 

вплинули наступні фактори: 

− закриття територіальних 

відділень невідкладної 

медичної допомоги у вересні 

2018 року; 

− низька укомплектованість 

Центру ЕМД та МК 

медичними працівниками та 

високий відсоток осіб 

пенсійного віку; 

− висока плинність кадрів 

через низький рівень оплати 

праці 

 

205 Модернізація автоматизованої 

інформаційно-диспетчерської 

служби «Швидка медична 

допомога» 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Відповідно до умов договору від 21.08.2020 № 207 

«ВС Технолоджі», як переможець відкритих торгів із 

закупівлі програмно-апаратного комплексу оперативно-

диспетчерської служби «Швидка медична допомога», 

зобов’язався передати у власність КНП «Центр ЕМД та 

МК» оперативно-диспетчерську систему «Екстрена 

медична допомога» з впровадженням обов’язкової 

інтеграції з ІАС «Централь 103». 

Станом на 01.01.2021 проводилася дослідна експлуатація 

програмно-апаратного комплексу оперативно-

диспетчерської системи «Екстрена медична допомога». 

Повне його впровадження заплановано у І кварталі 

2021 року 
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Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності системи управління у галузі охорони здоров’я 

Завдання 2.1. Зміна організаційно-правової форми управлінської структури закладів 

206 Реорганізація закладів охорони 

здоров’я в комунальні 

некомерційні підприємства 

(КНП) 

2018-2020 Виконано На початок 2020 року у місті функціонувало 

47 комунальних некомерційних підприємств (далі – КНП).  

У рамках реформування сфери охорони здоров’я 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» та з урахуванням Концепції фінансування 

системи охорони здоров’я (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-р) у 2020 році 

завершено роботу з перетворення 67 комунальних закладів 

охорони здоров’я на комунальні некомерційні 

підприємства.  

Станом на 01.01.2021 у м. Києві функціонувало 114 КНП, 

89 з яких (заклади первинної та вторинної медичної 

допомоги) зареєстровано в ЕСОЗ еHealth 

 

207 Реорганізація ТМО «Київська 

стоматологія» у місті Києві 

шляхом об’єднання 14 закладів 

охорони здоров’я в КНП 

2018 Виконано Створене Комунальне некомерційне підприємство 

«Київська стоматологія» виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)» 

функціонує відповідно до статутних повноважень 

 

208 Забезпечення функціонування 

КНП «Лабораторний центр» 

2018-2020 Не виконано За інформацією Департаменту промисловості та 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  

станом на 01.01.2021 конкурс на посаду директора 

КНП «Лабораторний центр» не проводився 

 

Проведення конкурсів на 

посади керівників 

комунальних підприємств 

призупинено з зв’язку із дією 

карантинних обмежень 

(постанова Кабінету Міністрів 

України від 17.06.2020 № 500 

«Про внесення змін до деяких 

актів Кабінету Міністрів 

України») 

Завдання 2.2. Забезпечення системи охорони здоров’я міста професійними кадрами та зменшення їх плинності 

209 Забезпечення системи охорони 

здоров’я міста професійними 

кадрами та зменшення їх 

плинності в рамках Концепції 

реформи фінансування системи 

охорони здоров’я, якою 

передбачено появу ринку праці 

медичних працівників та 

підвищення рівня оплати їх 

праці 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

За розрахунковими даними Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) на кінець 2020 року: 

− забезпеченість лікарями всіх спеціальностей на 10 тис. 

населення становила 84,1 (зокрема, у закладах 

підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я – 38,0);  

− укомплектованість штатних посад фізичними особами 

становила: лікарями – 79,2%, фахівцями з базовою та 

неповною вищою  медичною освітою – 75,1%. 

Законом України «Про державні фінансові гарантії 
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медичного обслуговування населення» визначено, що 

з 01 квітня 2020 року реалізація державних гарантій 

медичного обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій здійснюється для всіх видів медичної 

допомоги. 

Оскільки Законом України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» медична субвенція на фінансування 

закладів охорони здоров’я передбачена лише на І квартал 

2020 року, з 01 квітня 2020 року здійснення видатків з 

місцевого бюджету на виплату заробітної плати та 

нарахувань на неї заборонено чинним законодавством.  

Оплата праці працівників комунальних некомерційних 

підприємств, які уклали договори і отримують 

фінансування безпосередньо з Національної служби 

здоров’я України (далі – НЗСУ), перейшла до сфери 

договірного регулювання, що передбачено статтею 97 

КЗпП, статтями 15, 16 Закону України «Про оплату праці», 

Законом України «Про колективні договори і угоди», 

положеннями Генеральної угоди та відповідними 

галузевими і регіональними угодами.  

Підвищення, розміри надбавок і доплат встановлюються 

самостійно керівником комунального некомерційного 

підприємства у межах наявних коштів і з урахуванням 

державних гарантій оплати праці, визначених 

законодавчими актами України.   

З метою підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

столиці до Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 

2020 – 2022 роки (рішення Київської міської ради 

від 26.03.2020 № 899/9069 (зі змінами)), як місцевий 

стимул, включено захід щодо підвищення оплати праці 

медичних працівників, компенсація якого здійснюється 

виключно за рахунок коштів бюджету міста Києва, а саме: 

щомісячну безповоротну фінансову допомогу у зв’язку із 

переходом на іншу форму оплати праці лікарям у розмірі 

4 000 грн, 3 000 грн – спеціалістам з вищою та неповною 

вищою медичною освітою, 1 000 грн – молодшим 

медичним сестрам. 

У 2020 році з Державного бюджету України надано 

субвенцію місцевим бюджетам на підтримку окремих 

закладів охорони здоров’я, які надають первинну, вторинну 

(спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та 

екстрену медичну допомогу за програмою державних 
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гарантій медичного обслуговування населення, та закладів, 

які зазначені в додатку 10 до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2015 рік» та додатку 10 до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 

рік» і перебували(ють) у процесі передачі з метою 

недопущення виникнення заборгованості з виплати 

заробітної плати працівникам таких закладів та нарахувань 

на неї (постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 

№ 250). 

03.07.2020 набула чинність постанова Кабінету Міністрів 

України від 19.06.2020 № 513 «Про внесення змін до 

Порядку реалізації програми державних гарантій 

медичного обслуговування населення у 2020 році». Цією 

постановою запроваджено перехідне фінансове 

забезпечення комплексного надання медичних послуг 

закладами охорони здоров’я. Перехідне фінансування 

передбачене для закладів охорони здоров’я, які за 

договорами з НСЗУ отримують коштів менше, ніж  

у 2019 році, та забезпечення кризової підтримки закладів 

охорони здоров’я для подальшого здійснення адаптації їх 

роботи, отримання достатнього фінансування в наступному 

році. 

Для зменшення плинності кадрів київською міською 

владою здійснювалися певні організаційно-правові заходи. 

Підвищення кваліфікації лікарів, які працюють у закладах 

охорони здоров’я м. Києва, проводиться на базі 

Національної медичної академії післядипломної освіти 

ім. П. Шупика та Національного медичного університету 

ім. О. Богомольця.  

Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з 

медичною освітою проводиться на базі відділення 

післядипломної освіти Київського медичного коледжу 

ім. П. Гаврося. 

У І кварталі 2020 року на курси підвищення кваліфікації 

направлено 500 лікарів та 890 молодших спеціалістів з 

медичною освітою. На курси спеціалізації за фахом 

«Загальна практика-сімейна медицина» з подальшим 

отриманням сертифіката «лікаря-спеціаліста» до 

Національної медичної академії післядипломної освіти 

ім. П. Щупика – 30 лікарів. 

У зв’язку із введенням карантинних заходів з 12.03.2020 

щодо нерозповсюдження пандемії захворювання на корона 
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вірус навчальні заходи переведені на онлайн-режим. 

Організовано семінари у вигляді телемосту в режимі 

реального часу.   

З метою вирішення кадрової проблеми, заохочення 

працевлаштування у комунальні заклади охорони здоров’я, 

забезпеченості медичних працівників житлом на базі 

Дитячого санаторію «Лісова поляна» з 2018 року для 

медичних працівників, які працюють на базі комунальних 

закладів охорони здоров’я міста, працює гуртожиток 

Оперативна ціль 3. Просування здорового способу життя серед мешканців міста 

Завдання 3.1. Популяризація здорового способу життя 

210 Підтримка та проведення 

масових спортивних заходів 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році Департаментом молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) спільно з громадськими організаціями 

проведено 8 спортивно-масових заходів у місті Києві (взяло 

участь понад 2 984 особи) та 19 міських змагань серед 

працівників підприємств, установ та організацій столиці за 

програмою Київської міської спартакіади «Здоровий 

киянин» (взяло участь 2 081 особа).  

Враховуючи обставини щодо встановлення карантину з 

метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID – 19 та запровадження 

посилених протиепідемічних, зокрема в місті Києві, у 

звітному році проведено понад 7 легкоатлетичних забігів у 

форматі онлайн (зокрема, благодійний забіг «Пробіг під 

каштанами», легкоатлетичні забіги «Київський 

півмарафон», «Київський марафон», «Нічний забіг», 

«Київська десятка» тощо).  

До забігів, які проведено в онлайн форматі, залучено 

видатних спортсменів та тренерів як приклад у справі 

залучення населення до активного дозвілля та здорового 

способу життя.  

Фінансування з бюджету міста Києва на проведення 

спортивних заходів у 2020 році становило 6 680,8 тис. грн, 

зокрема, на захід «Здоровий Киянин» – 1 465,4 тис. грн 

 

211 Формування позитивного 

ставлення громадян до фізичної 

культури і спорту (у т. ч. 

шляхом поліпшення 

інформаційного середовища, 

впровадження соціальної 

реклами переваг рухової 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році у напрямку національно-патріотичного 

виховання загалом проведено 18 заходів (охоплено 26 тис. 

осіб). Зокрема: 

− захід «Живий ланцюг соборності» (22.01.2020, 

охоплено 1 000 осіб); 

− захід «Звитяга Нескорених» (11.07.2020, охоплено 

55 осіб, 7 тис. онлайн-глядачів) 
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активності, організації заходів 

національно-патріотичного 

спортивного виховання) 

− культурно-просвітницький фестиваль «Сильні 

України» (08.08.2020, охоплено 100 осіб, 8 тис. онлайн-

глядачів); 

− забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» 

(26.09.2020, охоплено понад 450 осіб); 

− акцію до Дня захисника України (14.10.2020, залучено 

150 осіб); 

− екскурсію та патріотичний квест «Живе місто. Київ 

епохи незалежності» (13.10.2020 та 31.10.2020, охоплено 

120 осіб); 

− патріотичні заходи у Залі пам’яті на території 

Міністерства оборони України з метою вшанування Героїв 

України, що загинули у період з 1992 року по теперішній 

час (06.11.2020–11.12.2020, охоплено 60 осіб),  

− покладання квітів з нагоди вшанування пам’яті 

загиблих під час Революції Гідності та свободи (20.11.2020, 

залучено 20 осіб), вшанування пам’яті жертв голодоморів 

біля Меморіалу жертв голодомору (27.11.2020, залучено 

20 осіб),  

− засідання Координаційної ради з питань національно 

патріотичного виховання молоді при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) на онлайн платформі Zoom (22.12.2020, 

залучено 30 осіб) тощо. 

З метою популяризації здорового способу життя на сторінці 

соціальної мережі «Фейсбук» з Федерацією стронгмену 

України та чемпіоном світу зі стронгмену С. Конюшком 

щоденно проводилися спортивні тренування для молоді 

(залучено більше 2 тис. осіб).  

З 09 вересня по 20 жовтня 2020 року відбувся Фестиваль 

здоров'я «Енергія молоді» (охоплено понад 4,2 тис. осіб). 

У зв’язку із пандемією захворювання на коронавірус, 

інформаційно-комунікативні заходи з населенням 

Департаментом охорони здоров‘я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) проводилися в режимі онлайн 

(відеоконференції, вебінари, відеозаняття тощо). Зокрема: 

− онлайн-лекції для людей старшого віку з актуальних 

питань подовження активного довголіття, за темами: 

«Головний біль. Види, причини та способи профілактики», 

«М‘язи. Який їх вплив на активне довголіття?», «Прості 

кроки до здорового довголіття»; 
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− відеозаняття для дітей та батьків «Фізична активність 

дитини»; 

− акція з вимірювання фізіологічних показників здоров’я 

учасникам забігу у Межигір’ї «Шаную воїнів, біжу за 

Героїв України». 

Підписано між Київським міським центром громадського 

здоров’я та Київською Асоціацією велосипедистів 

Меморандум про співпрацю для створення єдиної 

консолідованої системи громадського здоров’я з метою 

запобігання хворобам і травматизму на дорогах та 

проведено спільний захід «Велодень у Києві» (12.09.2020) 

тощо.  

У 2020 році всі спортивно-масові заходи, які проводилися у 

форматі онлайн громадськими організаціями міста Києва 

спільно з виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією), 

анонсувалися у комунальних засобах масової інформації, на 

сайті Департаменту молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та сайтах громадських організацій 

212 Продовження інформування 

дітей про здоровий спосіб 

життя, зокрема, проведення у 

ЗДО 2–3 рази на тиждень 

занять з фізичної культури та з 

виховання свідомого ставлення 

до оздоровлення 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році у закладах дошкільної освіти, відповідно до 

вимог Базового компоненту дошкільної освіти, продовжено 

практику щоденного проведення ранкової гімнастики та 

гімнастики після денного сну, занять фізичною культурою, 

рухливих та спортивних ігор, загартовуючих заходів, 

«фізичних» хвилинок та пауз між заняттями, фізкультурних 

комплексів під час прогулянок.  

Протягом звітного року проведено:  

− засідання методичних об’єднань для інструкторів з 

фізкультури Деснянського району «Домінантне заняття з 

гімнастичними палицями» та «Навколосвітня подорож»; 

− педагогічну студію для інструкторів з фізкультури 

закладів дошкільної освіти Дніпровського району 

«Інноваційні погляди на формування 

здоров’язбережувальних компетенцій дітей засобами 

фізичного виховання»; методичне об’єднання для 

інструкторів з фізкультури «Організація дистанційної 

роботи з дітьми в період карантинних заходів»; 

− засідання методичного об’єднання для інструкторів з 

фізкультури Печерського району «Фізичний розвиток дітей 

шляхом вдосконалення естафетно-командних змагань» та 

спортивні змагання за участю батьківської громади «Біла 
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Олімпіада»; 

− семінар для інструкторів з фізкультури Солом’янського 

району «Використання скакалки в роботі з 

дошкільниками», дискусійно-практичний семінар 

«Виховуємо здорову дитину» та ZOOM-конференцію з 

батьками «Використання різних форм роботи з дітьми при 

навчанні їх основним рухам на період карантину»; 

− музично-спортивне свято «Зима з весною зустрічались»,  

День здоров’я «Здоровому все здорово», День землі «Земля 

– наш спільний дім», Батьківські посиденьки «Мама, тато я 

– здорова сім’я», День футболу, флешмоб «Будь здоровий» 

у Святошинському районі; 

− спортивне свято «Ми – чемпіони» та майстер-клас 

«Степ-аеробіка та футбол-гімнастика для дошкільників»  

у Оболонському районі; 

− тематичні заняття «Як захиститися під час карантину», 

«Про мікроби», «Що потрібно знати про віруси», флешмоб 

«Як я мию руки», майстер-клас «Виготовляємо захисну 

маску» у Голосіївському районі; 

− фізкультурний квест для дітей старшого дошкільного 

віку з використанням нетрадиційного фізкультурного 

обладнання у Шевченківському районі. 

Відповідно до постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року № 50 

«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв'язку поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19)» освітню діяльність у 

закладах дошкільної освіти Києва організовано на свіжому 

повітрі. Проведення масових заходів із залученням великої 

кількості вихованців та батьків на період карантину 

заборонено 

213 Пропаганда здорового 

харчування та відмови від 

шкідливих звичок (виступи в 

ЗМІ, робота антитютюнового 

клубу та клубу здорового 

харчування на базі Київського 

міського центру здоров’я, 

здійснення заходів з 

профілактики неінфекційних 

захворювань) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році продовжено роботу у напрямку пропаганди 

здорового харчування та відмови від шкідливих звичок: 

− розроблено та поширено матеріали про здорове 

харчування: «Смачно та безпечно», «Поради для здорового 

харчування»; 

− проведено 12 онлайн-зустрічей «Матусині посиденьки» 

з питань грудного вигодовування для вагітних жінок, 

годуючих матерів та сімей з дітьми у рамках проєкту «Київ 

– місто здорових дітей і молоді»; 

− проведено лекцію з актуальних питань профілактики 

онкологічних захворювань та подовження активного 
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довголіття; 

− розроблено та поширено відеоролик про профілактику 

вакцинокерованих захворювань «Користь вакцинації», 

інфографіки: «Як визначити перші ознаки інсульту», 

«12 способів укріпити імунітет», «Миття рук»; 

− проведено інформаційну кампанію на підтримку 

комплексного антитютюнового законопроєкту «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо охорони 

здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну»; 

− забезпечено інформаційними матеріалами 

консультантів-медиків міського проєкту «Лікар у Вашому 

домі». Розроблено та поширено на сторінці Facebook 

КНП «Київський міський центр громадського здоров’я» 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) понад 200 інформаційно-

просвітницьких матеріалів за визначеними спрямуваннями;  

− проведено 9 вебінарів за темами: «Статеве виховання. 

Стратегія просвітницької роботи», «Здоров’я медичних 

працівників та їх оточення», «Планування сім’ї і підтримка 

репродуктивного здоров’я», «Режим дня та відпочинку», 

«Як кинути курити», «Захист дітей та молоді від 

маніпуляцій з боку тютюнової індустрії та профілактики 

вживання ними тютюну і нікотину», «Зв’язок 

тютюнокуріння та COVID-19», «Психічне здоров’я. Як його 

зміцнити»; 

− розпочато проведення з 04 червня 2020 року 

щочетвергових тематичних прямих ефірів з актуальних тем 

здоров’я на платформі Facebook «Публічні бібліотеки 

Солом’янки» для читачів і співробітників бібліотек; 

− висвітлено на офіційному вебсайті Департаменту 

охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

http://health.kievcity.gov.ua загальні питання 

імунопрофілактики та розміщено роз’яснення для батьків 

про важливість щеплень як засобу профілактики 

інфекційних хвороб; 

− проведено спільно з Центром громадського здоров’я 

МОЗ України круглий стіл «Стратегія імунопрофілактики 

та захист населення від вакцинокерованих інфекцій»; 

− відбулися виступи на ТК «Київ» та Радіо «УР-1» щодо 

шкідливого впливу тютюну та нікотину; у програмі 

«NEWSROOM» телеканалу «Київ» щотижня 

http://health.kievcity.gov.ua/
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висвітлювалися актуальні питання щодо COVID-19 в Києві 

тощо. 

Загальна кількість проведених вебінарів для різних 

категорій глядачів становила понад 130 од., відеолекцій – 

65 од. У соціальних мережах та на сайті Київського 

міського центру громадського здоров’я розміщено понад 

400 інформаційних матеріалів 

214 Залучення бізнесу, органів 

влади та громадських 

організацій до заходів з 

підтримки здорового способу 

життя власних працівників та 

киян загалом 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Спільно з НАМН України розроблено інформаційно-

просвітницькі матеріали щодо запобігання 

розповсюдженню епідемії COVID-19 та викладено для 

загального ознайомлення і можливого використання на 

офіційних електронних ресурсах комунікації 

КНП «Київський міський центр громадського здоров’я» 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та НАМН України.  

У 2020 році проведено наступні спільні заходи: 

− освітній практикум «Всеукраїнська школа респіраторної 

медицини» з доповіддю «Передумови виникнення 

захворювань дихальної системи: сучасні виклики та 

міжсекторальний підхід до їх профілактики і подолання» з 

партнерами із  Національного інституту фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Яновського, Національного медичного 

університету ім. О. Богомольця для сімейних лікарів, 

отоларингологів, педіатрів, пульмонологів, алергологів 

м. Києва (взяло участь понад 200 лікарів); 

− науково-практичну міжнародну конференцію 

«Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності 

людини» (Національний медичний університет 

ім. О. Богомольця за сприяння ДУ «Інститут гігієни та 

медичної екології ім. О. Марзєєва НАМН України); 

− консультації з вакцинації та тестування швидкими 

тестами на ВІЛ разом із громадськими організаціями 

«Платформа здоров’я» та «Батьки за вакцинацію»; 

− вебінар за темою: «Небезпека вживання тютюнових 

виробів та протидія маніпуляціям тютюнової індустрії» у 

рамках навчального курсу у партнерстві з «Курс 100 Safety 

Park» та Благодійним фондом «Демократичний розвиток»; 

− підписано з компанією ТОВ «AstraZeneca Україна» 

угоду про співпрацю у проведенні просвітницько-

профілактичних заходів у напрямку боротьби із серцево-

судинними захворюваннями та онкологією; 

− укладено з ГО «Конвіктус Україна» Меморандум про 

 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%97-%D1%96-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%96%D0%BC%D0%A4%D0%93-%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/2346004222095770?__tn__=K-R&eid=ARDyLXHvUDum6i5PPTbFl20t6uaP-WgCQYl9yxqgvY_LY-DtTka62BqZU9mlznb1CDGcWIEOOr7Rs-jf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBZDL0pyN0LnKY9zqBbIU5TD1BPKH0ComKDrs0imLJ0tN4RK4GFVhQC3BNfi2C9dwETd_Eus1z8__VcrwmKuT_uRB_kVACDnXmDkRlByuWsbe9iZZKR62QTTSsR0HrP47oLDY6yfA9-KwNPdKkGTuMBeofZ529bY9PegC2yhy3DFn-GBzRRsn0F-Y_SzQncfferYL30yVjQPNjdZseMuMOwUZoJ0uRw1skrIb63E3As_ZTdng9XJck5IvFop_OPtwSRtmstFmzJ6coAMwbCd50auP7rJ0em_OVPMBhgJDLlNOjz7q3vcPO0UkFYG0xL-TZXaw_INkFC2Pzn-p1qBAE
https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%97-%D1%96-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%96%D0%BC%D0%A4%D0%93-%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/2346004222095770?__tn__=K-R&eid=ARDyLXHvUDum6i5PPTbFl20t6uaP-WgCQYl9yxqgvY_LY-DtTka62BqZU9mlznb1CDGcWIEOOr7Rs-jf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBZDL0pyN0LnKY9zqBbIU5TD1BPKH0ComKDrs0imLJ0tN4RK4GFVhQC3BNfi2C9dwETd_Eus1z8__VcrwmKuT_uRB_kVACDnXmDkRlByuWsbe9iZZKR62QTTSsR0HrP47oLDY6yfA9-KwNPdKkGTuMBeofZ529bY9PegC2yhy3DFn-GBzRRsn0F-Y_SzQncfferYL30yVjQPNjdZseMuMOwUZoJ0uRw1skrIb63E3As_ZTdng9XJck5IvFop_OPtwSRtmstFmzJ6coAMwbCd50auP7rJ0em_OVPMBhgJDLlNOjz7q3vcPO0UkFYG0xL-TZXaw_INkFC2Pzn-p1qBAE
https://www.facebook.com/nmu.official/?__tn__=K-R&eid=ARAIfmjvq86QU1naZ_SK6HTprSjUZgrhl74-iT2zRYAPlTVgiYjUEixM-26OTcA_tPJtNCcvBT9z_tWf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBZDL0pyN0LnKY9zqBbIU5TD1BPKH0ComKDrs0imLJ0tN4RK4GFVhQC3BNfi2C9dwETd_Eus1z8__VcrwmKuT_uRB_kVACDnXmDkRlByuWsbe9iZZKR62QTTSsR0HrP47oLDY6yfA9-KwNPdKkGTuMBeofZ529bY9PegC2yhy3DFn-GBzRRsn0F-Y_SzQncfferYL30yVjQPNjdZseMuMOwUZoJ0uRw1skrIb63E3As_ZTdng9XJck5IvFop_OPtwSRtmstFmzJ6coAMwbCd50auP7rJ0em_OVPMBhgJDLlNOjz7q3vcPO0UkFYG0xL-TZXaw_INkFC2Pzn-p1qBAE
https://www.facebook.com/nmu.official/?__tn__=K-R&eid=ARAIfmjvq86QU1naZ_SK6HTprSjUZgrhl74-iT2zRYAPlTVgiYjUEixM-26OTcA_tPJtNCcvBT9z_tWf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBZDL0pyN0LnKY9zqBbIU5TD1BPKH0ComKDrs0imLJ0tN4RK4GFVhQC3BNfi2C9dwETd_Eus1z8__VcrwmKuT_uRB_kVACDnXmDkRlByuWsbe9iZZKR62QTTSsR0HrP47oLDY6yfA9-KwNPdKkGTuMBeofZ529bY9PegC2yhy3DFn-GBzRRsn0F-Y_SzQncfferYL30yVjQPNjdZseMuMOwUZoJ0uRw1skrIb63E3As_ZTdng9XJck5IvFop_OPtwSRtmstFmzJ6coAMwbCd50auP7rJ0em_OVPMBhgJDLlNOjz7q3vcPO0UkFYG0xL-TZXaw_INkFC2Pzn-p1qBAE
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співпрацю для спільної протидії епідемії ВІЛ-інфікування, 

туберкульозу, наркоманії; 

створено спільно з Асоціацією ендокринологів України 

освітній проєкт «Школа ендокринології» для лікарів 

загальної практики – сімейної медицини про фактори 

ризику цукрового діабету, роль сімейного лікаря у 

профілактиці, особливо в період епідемії COVID-19, тощо 

215 Проведення культурно-

оздоровчих заходів без 

розміщення реклами 

алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів 

 

2018-2020 Виконано Усі спортивно-масові заходи проводилися без розміщення 

реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

 

216 Підтримка громадських 

організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості 

2019-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Фінансова підтримка з бюджету м. Києва у 2020 році 

10 громадським організаціям фізкультурно-спортивної 

спрямованості становила 19 926,9 тис. грн 

 

217 Забезпечення функціонування 

спортивних гуртків в ЗНЗ з 

метою залучення дітей та 

підлітків до систематичних 

занять фізичною культурою та 

спортом 

2018-2020 Виконано  У закладах загальної середньої освіти забезпечено 

організацію гурткової роботи з дітьми на безкоштовній 

основі з футболу, баскетболу, волейболу, легкої атлетики, 

тенісу/настільного тенісу, східних єдиноборств, туризму, 

спортивного орієнтування, хореографії, спортивних танців, 

спортивних та рухових ігор, плавання, художньої та 

спортивної гімнастики тощо.  

Станом на 01.01.2021 у закладах загальної середньої освіти 

функціонували 1 750 шкільних фізкультурно-спортивних 

гуртків та секцій, які відвідував 48 271 учень 

 

218 Залучення осіб з інвалідністю 

до фізкультурно-оздоровчої 

діяльності та фізкультурно-

спортивної реабілітації 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році фінансування з бюджету м. Києва на 

проведення заходів із залучення осіб з інвалідністю до 

фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-

спортивної реабілітації становило 2 678,1 тис. грн. 

Київським міським центром з фізичної культури і спорту 

інвалідів «Інваспорт» у звітному році: 

− проведено 43 навчально-тренувальних збори для 

спортсменів міста Києва з підготовки до чемпіонатів та 

Кубків України, в яких взяло участь 399 спортсменів 

м. Києва (96 тренерів); 

− взяло участь 165 спортсменів (37 тренерів) у 

30 Всеукраїнських змаганнях серед людей з інвалідністю 

різних нозологій, за результатами яких виборено 43 золоті, 

33 срібні та 33 бронзові нагороди; 

− взяло участь 1 200 спортсменів у 49 міських заходах, де 

розіграно 227 золотих, 185 срібних та 156 бронзових 
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медалей; 

− 11 спортсменів м. Києва взяло участь у 3 міжнародних 

змаганнях та вибороли 1 срібну нагороду. 

Однією з форм залучення дітей з інвалідністю до занять 

фізичною культурою і спортом, насамперед, є масові 

змагання під гаслом «Повір у себе». У ІІ етапі Спартакіади 

«Повір у себе» (8 змагань) взяло участь 180 дітей з 

інвалідністю, які вибороли 58 золотих, 35 срібних та 22 

бронзові медалі. У V етапі – 34 спортсмена (7 тренерів), які 

вибороли 12 золотих, 16 срібних та 11 бронзових нагород  

Завдання 3.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення 

219 Створення сучасних 

багатофункціональних 

навчально-тренувальних, 

спортивних та оздоровчих 

комплексів 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році тривала робота у напрямку створення сучасних 

багатофункціональних навчально-тренувальних, 

спортивних та оздоровчих комплексів, зокрема:  

− продовжувалася реконструкція фізкультурно-

оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-А у 

Дніпровському районі:  

• Програмою економічного і соціального розвитку міста 

Києва на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням 

Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 (зі 

змінами), у 2020 році на реконструкцію цього об'єкта 

передбачено кошти у сумі 2 800 тис. грн (станом 

на 01.01.2021 освоєно 1 964,589 тис. грн); 

• 31.08.2020 укладено договір підряду № 3108 з 

ТОВ «Мостицький 2»; 

• 14.09.2020 підписано договір № 1409 з 

ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Артель» на завершення та 

коригування проєктно-кошторисної документації стадії 

«Робоча документація» за об’єктом реконструкції, 

підготовлено робочу документацію; 

• виконано роботи з підготовки котловану та влаштування 

фундаменту. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 

№ 211-р «Про інвестиційні програми і проєкти 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 

році за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку» включено проєкт «Реконструкція фізкультурно-

оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-А у 

Дніпровському районі» до переліку інвестиційних програм 

і проєктів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів зазначеного 

фонду. Обсяг фінансування – 27 774,1 тис. грн.  
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Отримано з Державного фонду регіонального розвитку 

кошти у сумі 27 774,078 тис. грн, за рахунок яких станом на 

01.01.2021 виконано роботи на суму 10 274,418 тис. грн, 

повернуто до державного бюджету 17 499,659 тис. грн; 

− тривали проєктні роботи з реконструкції спортивної 

споруди зі штучним льодовим покриттям з прибудовою під 

багатофункціональний спортивний комплекс на вулиці 

Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі: 

• 29.07.2020 оголошено закупівлю UA-2020-07-29-001897-b 

Код ДК 021:2015 45200000-9- «Реконструкція спортивної 

споруди зі штучним льодовим покриттям з прибудовою 

під багатофункціональний спортивний комплекс на 

вулиці Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі» 

Проектні роботи, стадія «Робоча документація»; 

• укладено договір від 05.10.2020 № 0510 на виконання 

проєктних робіт з переможцем закупівлі 

ТОВ «МЕГАСТРОЙПРОЕКТ» за результатами відкритих 

торгів, які відбулися 22.09.2020; 

• розроблено робочу документацію по об’єкту 

реконструкції; 

• розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 31.12.2020 № 2099 затверджено проєкт 

«Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодовим 

покриттям з прибудовою під багатофункціональний 

спортивний комплекс на вулиці Міста Шалетт, 6 у 

Дніпровському районі міста Києва»; 

− проводилися роботи з будівництва 

багатофункціонального спортивного комплексу з льодовою 

ареною та басейном на вулиці Тростянецькій, 60:  

• укладено договір з КП «Київський інститут земельних 

відносин» на виконання коригування проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: вул. Тростянецька, 60 у Дарницькому районі 

комунальному підприємству виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) «Спортивний комплекс» для експлуатації 

та обслуговування спортивної зони з ДК 021:2015-

71250000-5 (архітектурні, інженерні та геодезичні  

послуги). Станом на 01.01.2021 тривала робота з 

погодження проєкту землеустрою; 

− розпочато роботи з реконструкції будівлі майстерні 
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комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Школа 

спорту» на вулиці Преображенській, 17 у Солом’янському 

районі з влаштуванням тренувальних залів для занять 

спортом: 

• визначено замовником реконструкції комунальне 

підприємство виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) «Спортивний 

комплекс» (розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 27.05.2020 № 755);  

• підписано акт приймання-передачі проєктно-кошторисної 

документації, дозвільної, договірної та бухгалтерської 

документації по об’єкту: «Реконструкція будівлі 

майстерні комплексної дитячо-юнацької спортивної 

школи «Школа спорту» на вулиці Преображенській, 17 у 

Солом’янському районі з влаштуванням тренувальних 

залів для занять спортом» від комунального підприємства 

з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-

сервіс» комунальному підприємству виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) «Спортивний комплекс» 

220 Використання спортивних залів 

та майданчиків ЗНЗ для 

тренувань ДЮСШ у вільний від 

занять час 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У звітному періоді створено комунальну ДЮСШ «Ніка», 

підпорядковану Департаменту молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). 

За інформацією Департаменту освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) станом на 01.01.2021 63 дитячо-юнацькі 

спортивні школи системи освіти та системи спорту  

комунальної власності міста використовували для 

навчально-тренувального процесу 417 спортивних споруд і 

приміщень у 288 закладах загальної середньої освіти 

м. Києва 

 

221 Вдосконалення матеріально-

технічного забезпечення 

дитячого, дитячо-юнацького та 

резервного спорту (придбання 

спортивного обладнання 

довгострокового використання 

та інвентарю для ДЮСШ) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Видатки з бюджету міста Києва на вдосконалення 

матеріально-технічного забезпечення дитячого, дитячо-

юнацького та резервного спорту у 2020 році становили 

75 305,9 тис. грн 

 

222 Створення та будівництво 

спортивних зон в місцях 

2018-2020 Виконано У 2019 році функціонували 30 спортивних майданчиків  

на пляжах та зонах відпочинку міста Києва, з яких 
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масового відпочинку киян (у 

т. ч. парки, сквери, пляжі та ін.) 

6 спортивних майданчиків встановлено у 2019 році  

на пляжах: «Галерний» (1 од.), «Троєщина» (4 од.), 

«Чорторий» (1 од.). 

У 2020 році нові спортивні майданчики не встановлювалися 

223 Приведення об’єктів 

інфраструктури КП «Київський 

іподром» до належного 

матеріально-технічного стану 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

На проєктування реставрації об’єктів інфраструктури 

КП «Київський іподром» у 2020 році з бюджету міста Києва 

передбачено видатки в сумі 1000 тис. грн (роботи з 

проєктування об’єкта у 2020 році не були розпочаті). 

Протягом звітного року:  

− завершено розроблення комунальним підприємством 

«Київський інститут земельних відносин» технічної 

документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки за адресою: просп. Академіка Глушкова, 

10 у Голосіївському районі, яку передано на експертизу до 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру (Держгеокадастр) (справа № 6250 від 02.06.2020);  

− отримано від Держгеокадастру висновок державної 

експертизи землевпорядної документації від 01.07.2020 

№ 1391-20 із зауваженнями, технічну документацію 

повернуто на доопрацювання; 

− 12.10.2020 комунальним підприємством «Київський 

іподром» відкореговану технічну документацію із 

землеустрою повторно надано до Держгеокадастру на 

погодження (справа № № 4715-20 від 12.10.2020) 

 

Завдання 3.3. Забезпечення ефективного функціонування галузі фізичної культури та спорту міста Києва 

224 Формування багаторівневого 

управління діяльністю у сфері 

фізичної культури і спорту 

м. Києва шляхом створення 

окремого Департаменту молоді 

та спорту з структурою 

відповідно до напрямків роботи 

(фізкультурно-масова робота, 

спорт вищих досягнень, дитячо-

юнацький та резервний спорт, 

спортивна інфраструктура) та 

окремих відділів (управлінь) з 

питань молоді та спорту в 

районах міста, співпраці з 

федераціями та асоціаціями 

2018 Виконано Розпорядженням Київського міського голови від 18.01.2018 

№ 12 «Про затвердження граничної чисельності 

працівників структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)» встановлено граничну чисельність 

працівників Департаменту молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) у кількості 35 осіб. 

Затверджено: 

− Положення про Департамент молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)» (розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 08.02.2018 № 186); 

− структуру Департаменту молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (розпорядження виконавчого органу 
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Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 16.03.2018 № 424) 

225 Організація професійного 

навчання та підвищення 

кваліфікації працівників у 

галузі фізичної культури і 

спорту на базі Національного 

університету фізичного 

виховання і спорту України 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році на базі Національного університету фізичного 

виховання і спорту України пройшли перепідготовку, 

підвищення кваліфікації, атестацію 80 тренерів-викладачів.  

Фінансування з бюджету міста Києва – 159,8 тис. грн 

 

226 Удосконалення мотиваційно-

спортивного середовища: 
 

 
 

 

226.1 - відзначення переможців та 

призерів Олімпійських ігор, 

чемпіонатів світу, Європи, 

України, міста та їх тренерів-

викладачів грошовими 

винагородами, поліпшення 

житлово-побутових умов 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У звітному періоді 2 040 спортсменів та тренерів отримали 

винагороди за призові місця, здобуті на чемпіонатах світу, 

Європи, України та м. Києва на загальну суму 4 678,9 тис. 

грн 

 

227 Підготовка спортивного 

резерву, підвищення 

ефективності роботи дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, 

зокрема, залучення дітей віком 

до 17 років до занять в ДЮСШ 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році в м. Києві функціонувало 90 дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, в яких займалося 31 874 вихованця віком 

до 17 років. 

У звітному періоді видатки з бюджету м. Києва на 

функціонування та розвиток дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл становили 609 365,3 тис. грн 

 

228 Організаційна та фінансова 

підтримка розвитку спорту 

вищих досягнень (у т. ч. 

підготовки спортсменів 

високого класу, їх виступів на 

міжнародних та всеукраїнських 

змаганнях) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Протягом звітного року: 

− збірними командами міста взято участь у 

270 чемпіонатах, Кубках України, інших всеукраїнських, а 

також міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських 

та неолімпійських видів спорту (охоплено 

5 301 спортсмена); 

− проведено 202 міські змагання з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту, як міського так і 

міжнародного рівня, за участю 43 896 спортсменів; 

− проведено 120 навчально-тренувальних зборів, для 

збірних команд міста з підготовки до Всеукраїнських 

змагань (охоплено 2 350 спортсменів). 

Фінансування з бюджету м. Києва на забезпечення 

виконання календарного плану спортивних змагань з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту, зокрема на 

організацію та проведення традиційних міжнародних 

змагань, чемпіонатів Європи та світу, у 2020 році становило 

27 923,5 тис. грн, фінансування двох шкіл вищої спортивної 
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майстерності – 73 917,3 тис. грн 

Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля 

Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля 

Завдання 1.1. Зменшення негативного впливу промисловості 

229 Санація територій екологічно 

небезпечних підприємств та 

вивезення шкідливих речовин 

за межі міста для подальшої 

утилізації (ПАТ «Радикал») 

2018-2020 Не виконано 

 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) проведено нараду щодо 

екологічної ситуації на ВАТ «Радикал» за участі 

заступників голови Київської міської державної 

адміністрації О. Густєлєва та П. Пантелеєва, Управління 

екології та природних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (23.06.2020), за результатами якої направлено 

лист Прем’єр-міністрові України Д. Шмигалю з проханням 

розглянути можливість залучення центральних органів 

влади до вирішення питання демеркуризації промислового 

майданчика ВАТ «Радикал» та її фінансування 

(від 31.07.2020 № 001-2477). 

Крім того, направлено листи: 

− народним депутатам України Л. Забуранній, 

О. Юрченку, Р. Грищуку, М. Безуглій з проханням 

долучитися до вирішення екологічних проблем ВАТ 

«Радикал»; 

− Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів 

України   щодо вирішення екологічних проблем 

ВАТ «Радикал» (від 09.11.2020 № 015-319); 

− Кабінету Міністрів України від 12.11.2020 № 015-323 до 

листа КМДА від 08.10.2020 № 015-267 про розгляд 

звернення Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування від 

22.09.2020 № 04-15/11-2020/164540 щодо виконання 

рекомендацій круглого столу на тему: «Шляхи вирішення 

екологічних проблем на  території та об’єктах колишнього 

ВАТ «Радикал» у м. Києві»; 

− Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів 

України від 12.11.2020 № 45520/1/1-20 щодо екологічних 

проблем на території колишнього ВАТ «Радикал» у 

м. Києві 

Рішенням Київської міської 

ради від 24.10.2019 № 13/7586 

«Про затвердження переліку 

природоохоронних заходів у 

місті Києві, що 

фінансуватимуться з 

Київського міського фонду 

охорони навколишнього 

природного середовища у 

2019-2020 роках» 

передбачено здійснення 

проєктних робіт з 

демеркуризації промислового 

майданчика ВАТ «Радикал». 

Кошти з бюджету міста Києва 

у 2020 році не виділялися,  

оскільки рішенням 

Антимонопольного комітету 

України від 16.01.2020 № 34-р 

визначено неправомірність 

надання державної фінансової 

допомоги на вирішення 

екологічних проблем ВАТ 

«Радикал» (власнику відходів) 

 

230 Впровадження сучасних 

екологічних технологій на 

підприємствах м. Києва (у т. ч. 

систем очистки димових газів 
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сміттєспалювального заводу 

«Енергія»), будівництво 

електрофільтрів котлів ст. № 6-

8 Дарницької ТЕЦ: 

230.1 - технічне переоснащення 

сміттєспалювального заводу 

«Енергія» на вул. Колекторній, 

44 у Дарницькому районі в 

частині системи очищення 

димових газів 

2019-2022 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

У 2020 році проведено наступну роботу: 

− у Дарницькій районній в місті Києві державній 

адміністрації відбулися громадські слухання звіту з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності СП «Завод 

Енергія» КП «Київтеплоенерго» з технічного 

переоснащення в частині системи очищення димових газів 

(31.01.2020). Звіт про громадське обговорення та висновок з 

оцінки впливу на довкілля розміщено Міністерством 

енергетики та захисту довкілля України в Єдиному реєстрі 

оцінки впливу на довкілля (20.04.2020); 

− отримано експертний звіт стадії «РП» від 24.04.2020 

№ 01-0119-20-ЦБ. Проєктна документація за робочим 

проєктом затверджена розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 10.08.2020 № 1169; 

− внесено зміни до проєктної документації стадія «ТЕО» 

та «РП» у зв’язку із включенням газоочисного обладнання 

для сміттєспалювальних заводів. Отримано експертні звіти 

від 27.08.2020 № 01-0367-20/цб (стадія «ТЕО») і від 

09.09.2020  № 01-0368-20/цб (стадія «РП»); 

− розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 

06.10.2020 № 1570 функції замовника з виконання 

технічного переоснащення передано до  

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»;  

− визначено підрядну організацію та укладено договір від 

19.10.2020 № 1208/зе-20 на виконання будівельно-

монтажних робіт 

 

231 Впровадження локальної 

системи стимулювання 

підприємств, що переходять на 

відновлювані джерела енергії 

2018-2020 Не виконано Захід не виконувався Фінансування робіт із 

бюджету міста Києва у 

2020 році не передбачено 

232 Забезпечення виконання 

зобов’язань у сфері 

енергоефективності та протидії 

змінам клімату відповідно до 

«Угоди мерів» 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

Планом енергетичного розвитку міста Києва на 

2018-2020 роки, схваленим рішенням Київської міської 

ради від 17.05.2018 № 818/4882, до кінця 2020 року 

передбачено: 

− знизити в 1,1 рази (на 124,5 тис. Гкал/рік) потребу в 

тепловій енергії на опалення в 433 житлових та 100 установ 
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бюджетної сфери; 

− знизити споживання природного газу в системі 

теплопостачання в середньому на 45% (на 76,1 млн. м³/рік); 

− виробляти понад 557 ГВт/год енергії за рахунок 

використання альтернативних джерел енергії; 

− скоротити обсяг викидів СО2 на 34%  (на 444,2 тис. 

т/рік) до 2020 року 

Завдання 1.2. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля 

233 Створення регіонального 

(міського) центру моніторингу 

довкілля 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

Згідно з рішенням Київської міської ради від 23.07.2020 

№ 54/9133 захід включено до Комплексної міської цільової 

програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-

2021 роки. 

Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) укладено договір від 06.08.2020 № 23 з 

ТОВ «ЕНВІМОНІТОР» на надання послуги зі створення 

міської системи програмно-апаратних засобів збору та 

обробки даних про стан довкілля міста Києва. 

Створення та облаштування стаціонарних постів контролю 

за забрудненням атмосферного повітря здійснюється на 

підставі матеріалів інвентаризації забруднюючих речовин 

м. Києва. 

Розпочата робота зі встановлення двох пунктів 

спостереження за станом атмосферного повітря за адресами 

вул. Архітектора Вербицького, 26 та Харківське шосе, 7/1 

 

234 Оновлення екологічного 

паспорта міста Києва 

2018-2020 Виконано  Оновлений екологічний паспорт міста Києва за 2019 рік 

розміщено на сайті Управління екології та природних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

(https://ecodep.kyivcity.gov.ua/) 

 

Завдання 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета – Zero waste) 

235 Рекультивація окремих карт 

полігону ТПВ № 5: 

    

235.1 - реконструкція полігону 

твердих побутових відходів 

№ 5 з метою його закриття та 

проведення робіт з 

рекультивації 

2017–2021 Виконано 

завдання 

2020 року  

Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих 

побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району 

Київської області: 

підрядною організацією ТОВ «Будівельна компанія 

«АДАМАНТ» виконувалися роботи з: 

− монтажу підпірної стінки; 

− укріплення та нарощування дамби другої карти 

полігону. 

16.11.2020 відбулося чергове оголошення відкритих торгів 
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на виконання будівельних робіт та поточний ремонт 

(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-16-006182-c). 

Протокол розкриття тендерних пропозицій/пропозицій від 

22.01.2021. 

Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих 

побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району 

Київської області. Рекультивація ділянки № 1: 

Укладено договір з ТОВ «Хозхімсервіс» від 12.11.2020 

№ 12/11-20б на виконання будівельно-монтажних робіт. 

Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих 

побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району 

Київської області. Рекультивація ділянки № 2. 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 

02.10.2020 № 1537 замовником робіт визначено 

ПАТ «Київспецтранс». 

Реконструкція та модернізація комплексу підготовки, 

переробки та знешкодження фільтраційних вод полігону 

ТПВ № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської 

області потужністю 600 м куб. на добу: 

генпрідною організацією ТОВ «НВО «ЕКОСОФТ» 

виконано роботи по установці третього модуля очищення 

фільтрату 

236 Створення потужностей з 

переробки та утилізації ТПВ і 

рослинних відходів: 

  

 

 

236.1 - спорудження установок для 

утилізації відходів 

лісозаготівельної та 

деревообробної промисловості 

2018-2020 Не виконано У 2020 році КО «Київзеленбуд» за кошти екологічного 

фонду були передбачені видатки на розробку технічного 

завдання на проєктування будівництва біотехнічного 

комплексу з переробки та утилізації ТПВ і рослинних 

відходів у м. Києві (рішення Київської міської ради від 

24.10.2019 № 13/586 «Про затвердження переліку 

природоохоронних заходів у місті Києві, що 

фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища у 

2019-2020 роках»). Роботи не велися 

Торги щодо надання послуг з 

розробки проєктно-

кошторисної документації 

об’єкту «Будівництво 

комплексу з переробки та 

утилізації рослинних відходів 

у м. Києві» не відбулися у 

зв’язку з недотриманням 

критеріїв щодо мінімальної 

кількості учасників процесу 

237 Створення системи роздільного 

збору та вторинної переробки 

сміття (розвиток системи 

роздільного збору відходів, у 

т. ч. розширення парку 

відповідних контейнерів та 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році було оновлено контейнерний парк для 

роздільного збирання побутових відходів:  

− відремонтовано 486 од. контейнерів для роздільного 

збирання побутових відходів; 

− придбано:  

• 172 од. контейнерів (1,1 м3, сітка); 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-16-006182-c
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автотранспорту) • 20 од. контейнерів (1,5 м3, сітка); 

• 1 000 од. контейнерів типу дзвінок «колокол» (500 од. - 

для скла; 500 од. - для пластику); 

• 212 од. контейнерів для збирання небезпечних відходів. 

Крім того, КП «Київкомунсервіс» придбав 1 од. 

спецавтотранспорту для вивезення відходів із контейнерів 

роздільного збору 

238 Проведення агітаційно-

роз’яснювальної роботи серед 

населення щодо роздільного 

збирання ресурсоцінних 

компонентів побутових 

відходів 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

У навчальних закладах проведено лекції щодо 

популяризації роздільного збирання побутових відходів в 

м. Києві, проводилася роз’яснювальна робота серед 

населення щодо збирання ресурсоцінних компонентів 

побутових відходів шляхом розміщення відповідної 

інформації на офіційному вебсайті підприємства та у 

мережі Facebook 

 

Завдання 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста 

239 Інтеграція екологічної та 

кліматичної складової в 

освітній простір міста 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

У 2020 році проведено: 

− 7 загальноміських конкурсів дитячої творчості: 

«Допоможемо птахам узимку», «Первоцвіти під 

охороною», «Збережемо воду Н2О», «Зелений Київ», «Мій 

домашній улюбленець», «Відновимо кедри», «Новорічна 

ялинка»; 

− 1 тематична зустріч з студентами «Врятувати клімат 

Планети»; 

− 12 засідань громадських робочих груп «Екологічна 

стратегія міста Києва до 2030 року; 

− 8 семінарів для вчителів природничого циклу тощо 

 

240 Проведення інформаційних 

кампаній (у т. ч. соціальна 

реклама, телепередачі тощо) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

У 2020 році проведено: 

− 1 прес-конференцію «Первоцвіти під охороною»; 

− 6 природоохоронних акцій («Збережімо лісову 

красуню», «Допоможемо птахам узимку», «Первоцвіт», до 

Всесвітнього дня водних ресурсів, до Міжнародного дня 

захисту тварин, «Відновлення кедрів в Україні»); 

− створено 30 еколого-просвітницьких роликів для  

транслювання у соціальних мережах; 

− I Всесвітній фестиваль любителів голубів, декоративних 

птахів та кроликів 

 

Завдання 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища 

241 Збільшення площі зелених зон 

загального користування та 

озеленених територій (у т. ч. за 

рахунок культивації зелених 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

У 2020 році в  межах виділеного фінансування 

КО «Київзеленбуд» виконано реконструкцію та 

капітальний ремонт 22-х парків, зокрема: 

− капітальний ремонт благоустрою парку «Партизанської 
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насаджень на прибудинкових 

територіях новобудов) 

Слави» у Дарницькому районі; 

− капітальний ремонт благоустрою парку «Совки» 

у Святошинському районі; 

− реконструкцію парків відпочинку в урочищі «Наталка» 

по Оболонській набережній; 

− реконструкцію та благоустрій парку «Орлятко» 

у Солом’янському районі; 

− розчистка та благоустрій озера у парку «Відрадний» 

у Солом’янському районі тощо. 

Проведено капітальний ремонт 49-ти скверів, зокрема: 

− скверу між будинками № 5 та № 7 на вул. Лісківській 

у Деснянському районі; 

− скверу вздовж вул. Столєтова у Голосіївському районі; 

− скверу ім. Гонти в Шевченківському районі; 

− скверу на вул. Очаківській, 10 у Солом'янському районі; 

− скверу на вул. Семашка, 8, 8 А, 10 у Святошинському 

районі тощо. 

Здійснено капітальних ремонт зовнішнього освітлення на 

14-ти об’єктах, зокрема: 

− парку «Позняки» у Дарницькому районі; 

− скверу ім. М. Заньковецької по вул. Великій 

Васильківській, 119 у Печерському районі; 

− скверу на вул. Крамського, 10 в Святошинському 

районі; 

− скверу біля буд. № 36/5–38 на вул. Татарській у 

Шевченківському районі тощо. 

Влаштовано поливо-зрошувальну систему на 10-ти 

об’єктах, зокрема у: 

− парку на Русанівській набережній; 

− парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між 

просп. Володимиора Маяковського та вул. Оноре де 

Бальзака у Деснянському районі; 

− сквері між житловими будинками № 3, 3 А на вул. Зої 

Гайдай та житловим будинком № 2 А на вул. Богатирській 

в Оболонському районі; 

− сквері «Верстатобудівний» у Шевченківському районі 

тощо. 

Збільшено площі зелених зон загального користування та 

озеленених територій  шляхом створення нових об’єктів: 

− скверу в межах вулиці Деміївської та провулку 

Деміївського площею 0,16 га; 
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− спортивно-рекреаційного парку відпочинку 

загальноміського значення «Микільська Слобідка» площею 

10,0 га 

242 Розвиток мережі територій та 

об’єктів природно-заповідного 

фонду (у т. ч. встановлення меж 

територій з особливими 

режимами використання) 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

У 2020 році до переліку територій та об’єктів природо-

заповідного фонду місцевого значення, зважаючи на їх 

природну цінність, включено 16 нових об’єктів: 

− ландшафтний заказник місцевого значення «Золотий 

ліс» (рішення Київської міської ради від 06.02.2020 

№ 10/8180); 

− ландшафтний заказник місцевого значення «Яр 

пролісок» (рішення Київської міської ради від 06.02.2020 

№ 11/8181); 

− ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Дерево 

Цоя» (рішення Київської міської ради від 06.02.2020 

№ 12/8182); 

− комплексна пам’ятка природи місцевого значення 

«Зелена діброва» (рішення Київської міської ради від 

06.02.2020 № 13/8183); 

− комплексна пам’ятка природи місцевого значення 

«Витоки річки Нивка» (рішення Київської міської ради 

від 06.02.2020 № 14/8184); 

− ландшафтний заказник місцевого значення 

«Червонохуторські озера» (рішення Київської міської ради 

від 06.02.2020 № 15/8185); 

− ландшафтний заказник місцевого значення «Затока 

Наталка» (рішення Київської міської ради від 27.02.2020 

№ 148/8318); 

− ландшафтний заказник місцевого значення «Озер 

Редькіно» (рішення Київської міської ради від 27.02.2020 

№ 149/8319); 

− ландшафтний заказник місцевого значення 

«Троєщинські луки» (рішення Київської міської ради 

від 28.07.2020 № 92/9171); 

− ландшафтний заказник місцевого значення «Конча-

Заспа» (рішення Київської міської ради від 28.07.2020 

№ 93/9172);  

− ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище 

Церковщина» (рішення Київської міської ради від 

28.07.2020 № 95/9174); 

− ландшафтний заказник місцевого значення «Деснянські 

луки» (рішення Київської міської ради від 28.07.2020 
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№ 97/9176); 

− ландшафтний заказник місцевого значення «Долина 

річки Коноплянка» (рішення Київської міської ради від 

28.07.2020 № 98/9177); 

− ландшафтний заказник місцевого значення «Багринова 

гора» (рішення Київської міської ради від 28.07.2020 

№ 99/9173); 

− ландшафтний заказник місцевого значення «Совська 

балка» (рішення Київської міської ради від 28.07.2020 

№ 99/9178); 

− ландшафтний заказник місцевого значення «Гора 

Щекавиця» (рішення Київської міської ради від 24.09.2020 

№ 468/9547) 

243 Спрощення порядку визначення 

територій зелених зон, 

закріплення меж міських лісів, 

лісопарків, буферних парків 

гідропарків і парків, а також 

недопущення їх забудови 

2018-2020 Виконано У 2020 році на підставі прийнятих рішень Київської міської 

ради та відповідно до рішення Київської міської ради від 

12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 

рік» за результатами проведених торгів було визначено 

виконавців та укладено договори на розробку документації 

із землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

постійне користування для експлуатації зелених насаджень 

(скверів, парків, зелених зон) в адміністративних межах 

м. Києва.  

Орієнтована загальна площа земельних ділянок під 

об’єктами благоустрою зеленого господарства, на які 

розроблено документацію із землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, становить 1387,84 га, зокрема: 

− КП Святошинське ЛПГ- 181,3 га; 

− КП Дарницьке ЛПГ- 620,0 га; 

− КП Конча-Заспа ЛПГ – 483,7 га; 

− КО «Київзеленбуд» - 102,84 га 

 

244 Розробка та вжиття негайних 

заходів для забезпечення 

збереження найбільш 

визначних ландшафтних 

об'єктів 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році з метою забезпечення збереження найбільш 

визначних ландшафтних об'єктів були проведені роботи з: 

− капітального ремонту регіонального ландшафтного 

парку місцевого значення «Партизанська Слава» у 

Дарницькому районі – роботи завершено, зокрема, 

виконано: 

• капітальний ремонт фонтану; 

• облаштування громадської вбиральні; 

• встановлення обладнання на дитячому майданчику; 

• влаштування лави на вхідній групі; 

• встановлення болардів; 
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• встановлення сигнальних стовпчиків на доріжках для 

заборони заїзду на територію парку стороннього 

транспорту; 

• встановлення велопарковки; 

• озеленення; 

− капітального ремонту Голосіївського парку культури та 

відпочинку імені М. Рильського в Голосіївському районі – 

велися роботи з розробки робочого проєкту капітального 

ремонту Голосіївського парку культури та відпочинку імені 

М. Рильського в Голосіївському районі (договір від 

09.06.2020 № 183/6); 

− капітального ремонту парку Сирецький у 

Шевченківському районі: 

• влаштовано танцювально-концертний майданчик; 

• виконано тематичне фарбування громадської вбиральні; 

• збільшено дитячий майданчик; 

• велися роботи з влаштування системи відеонагляду 

(договір від 30.03.2020 № 86/3) 

245 Розробка та забезпечення 

подальшої реалізації концепції 

розвитку долини річки Дніпро 

2018-2020 Не виконано У рамках реалізації концепції розвитку долини річки 

Дніпро велося будівництво парку культури та відпочинку 

«Парк Почайна» в Оболонському районі, зокрема: 

− здійснено обстеження зелених насаджень та проведено 

проєктно-вишукувальні роботи; 

− частково виконані будівельні роботи 

Роботи на об’єкті виконано не 

в повному обсязі у зв’язку з 

карантинними заходами, 

спричиненими коронавірусом 

SARS-CoV-2 

246 Поліпшення стану основних 

водних об’єктів м. Києва (річок, 

озер, каналів тощо), у т. ч. 

забезпечення жорсткого 

контролю за скидами 

забруднюючих речовин у водні 

об'єкти 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році КП «Плесо»: 

− виконувалися будівельні роботи на об’єктах 

капітального будівництва, зокрема з: 

• реконструкції зливостокової каналізації системи озер 

Опечень в Оболонському районі на ділянках озер 

Кирилівське, Пташине (завершено), Богатирське 

(завершено); 

• реконструкції очисних споруд «Харківські»; 

• будівництва берегоукріплюючих споруд та зони 

відпочинку вздовж Русанівської протоки (завершено); 

• реконструкції Північно-Дарницького меліоканалу 

(завершено); 

• будівництва системи аерації та благоустрою озера 

Райдуга (завершено); 

− завершено реалізацію громадських проєктів № 1791 

«Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний 

(Берковщина) та Вербовий гай. Друга черга»  та № 1934 
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«Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний 

(Берковщина) та Вербовий гай. Черга третя»; 

− виконувалися будівельні роботи на об’єктах 

капітального ремонту, зокрема з: 

• розчистки та благоустрою  озера Підбірна та ставка у 

селищі Мриги; 

• капітального ремонту гідротехнічних споруд та 

розчистки струмка Сирець (завершено); 

• капітального ремонту вбиральні зони відпочинку  

«Центральна» (завершено), «Молодіжна (Друга черга), 

«Березняки», «Вербне», «Веселка» (завершено), 

Русанівського каналу;  

• капітального ремонту гідротехнічних споруд та 

розчистки канави вздовж вул. Ушинського та Уманської 

(струмок Вершинка); 

− виконувалися проєктно-вишукувальні роботи з: 

• реконструкції захисних споруд «Жуків острів»;  

• розчистки русла, благоустрою прибережної території та 

відновлення екологічного стану річки Коник в 

Голосіївському районі; 

• будівництва інженерних мереж до громадських 

вбиралень зони відпочинку «Центральна»; 

• реконструкції зливостокової каналізації системи озер 

Опечень в Оболонському районі на ділянці відкритого 

русла річки Почайна; 

• трансформаторної підстанції із збільшенням потужності 

на острові Долобецький (коригування); 

− виконано вишукувальні (науково-дослідні) роботи щодо 

відновлення водності озера Синє (затверджено ПКД); 

− отримано експертні звіти з: 

• реконструкції гідротехнічних споруд з відновленням 

екологічного стану річки Либідь стадії ТЕО та робочих 

проєктів I та II черг; 

• будівництва берегоукріплюючих споруд та зони 

відпочинку вздовж Русанівської протоки (коригування); 

• реконструкції очисних споруд «Харківські» 

(коригування); 

• по громадським проєктам № 1791 «Віталізація 

набережної Дніпра між парками Прибережний 

(Берковщина) та Вербовий гай. Друга черга»  та № 1934 

«Віталізація набережної Дніпра між парками 
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Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Черга 

третя»; 

• капітального ремонту громадської вбиральні зони 

відпочинку «Центральна»; 

• капітального ремонту елементів благоустрою зон 

відпочинку «Веселка», «Вербне»,  «Троєщина» (зовнішні 

електричні мережі), «Сонячна» (зовнішнє водопостачання 

та каналізація), «Галерна» (зовнішнє водопостачання та 

електричні мережі), «Чорторий» (зовнішні інженерні 

мережі); 

• розчистки та благоустрою озера Буревісник-Корольок 

(вул. Здолбунівська), озера Гнилуша, озера Тягле; 

• капітального ремонту гідротехнічних споруд та 

розчистки канави вздовж вул. Ушинського та 

вул. Уманської (струмок Вершинка); 

− розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 

11.06.2020 № 829 затверджено проєктно-кошторсну 

документацію з реконструкції зони відпочинку 

«Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту 

з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові 

у Дніпровському районі (на три черги будівництва). 

Функції замовника з реконструкції передано 

КП «Київбудреконструкція» відповідно до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  від 13.03.2020 № 432; 

− виконано проєктні роботи стадії Ескізний Проєкт по 

об’єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою 

острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва»; 

− виконувалися роботи на об’єктах відповідно до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30.03.2020 

№ 528 «Про забезпечення виконання у 2020 році 

природоохоронних заходів у місті Києві» (зі змінами) 

Завдання 1.6. Вдосконалення нормативно-правового регулювання 

247 Створення передумов 

імплементації вимог Водної 

Рамкової Директиви ЄС щодо 

захисту та використання 

водних об'єктів: 
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247.1 - здійснення моніторингу 

екологічного стану водних 

об’єктів 

2018-2020 Виконано У 2020 році випробувальна хімічна лабораторія з 

моніторингу екологічного стану водних об’єктів пройшла 

атестацію у державному підприємстві «Всеукраїнський 

державний науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» 

(ДП «Укрметртестстандарт») та отримала сертифікат 

визнання вимірювальних можливостей № ПТ-76/20 

чинністю до 2022 року (28.02.2020). 

Апробовано і введено токсикологічний моніторинг методом 

біотестування якості поверхневих вод водних об’єктів, 

зокрема: 

− виконано 12 досліджень; 

− складено 344 протоколи випробувань; 

− взято 408 проб води.  

Здійснено 57 планових та 11 позапланових виїздів з якісної 

оцінки водойм/лінійних об’єктів на землях водного фонду 

КП «Плесо». Виконано 27 досліджень за договорами 

 

Сектор 2.6. Публічний простір 

Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору 

Завдання 1.1. Розвиток територій міста 

248 Розвиток прибудинкових 

територій шляхом залучення та 

підтримки ініціатив мешканців, 

надання їм консультацій та 

юридичної допомоги 

2018-2020 Виконано 

 

Відповідно до Громадського бюджету м. Києва на 2020 рік 

(рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року 

№ 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі 

змінами)) у 2020 році реалізовано такі проєкти: 

у Дарницькому районі: 

− № 434 «Благоустрій прибудинкових територій: 

просп. Миколи Бажана 5, 5а» - роботи виконано, проєкт 

реалізовано; 

− № 436 «Благоустрій прибудинкових територій: 

вул. Декабристів 9, 9а» - роботи виконано, проєкт 

реалізовано; 

− № 437 «Благоустрій прибудинкових територій: 

вул. Декабристів 5, 5а, 5б» - роботи виконано, проєкт 

реалізовано; 

− № 440 «Благоустрій прибудинкових територій: 

просп. Миколи Бажана 9в, 9г, 9з, вул. Вірменська 1/9к» - 

роботи виконано, проєкт реалізовано; 

− № 441 «Благоустрій прибудинкових територій: 

просп. Миколи Бажана 9д, 9ж» - роботи виконано, проєкт 

реалізовано; 

− № 442 «Благоустрій прибудинкових територій: 

просп. Миколи Бажана 9б, 9а» - роботи виконано, проєкт 
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реалізовано; 

− № 444 «Благоустрій прибудинкових територій: 

вул. Архітектора Вербицького 22/1, 24, 24а, 24б» - роботи 

виконано, проєкт реалізовано; 

− № 446 «Благоустрій прибудинкових територій: 

вул. Архітектора Вербицького 28, 28а, 28б, 28в» - роботи 

виконано, проєкт реалізовано; 

− № 448 «Реконструкція дитячого майданчика на 

проспекті Миколи Бажана, 24/1» - роботи виконано, проєкт 

реалізовано; 

− № 449 «Благоустрій прибудинкових територій: 

просп. Миколи Бажана 7і, 7г, 7в, 9» - роботи виконано, 

проєкт реалізовано; 

− № 450 «Благоустрій прибудинкових територій: 

просп. Миколи Бажана 7а, 7б, 7д» - роботи виконано, 

проєкт реалізовано; 

− № 451 «Благоустрій прибудинкових територій: 

просп. Миколи Бажана 5б, 5в, 5є, 7» - роботи виконано, 

проєкт реалізовано; 

− № 454 «Благоустрій прибудинкових територій: 

Декабристів 8, 10а, 12/37» - роботи виконано, проєкт 

реалізовано; 

− № 634 «Благоустрій прибудинкової території та 

встановлення спортивного комплексу на пр. Бажана 7-а,    

7-в»- роботи виконано, проєкт реалізовано; 

− № 1324 «Дитячий майданчик на Харківському шосе 

180/21» - роботи виконано, проєкт реалізовано;  

− у Деснянському районі: 

− № 267 «Модернізація дитячого майданчику «Мрія» на 

вулиці Лаврухіна» - проєкт реалізовано; 

− № 1040 «Новий дитячий майданчик» - роботи виконано, 

проєкт реалізовано; 

− № 1045 «Спортивна зона активного відпочинку 

бульв. В. Висоцького, 8 А» - роботи виконано, проєкт 

реалізовано; 

− № 1049 «Дитяча зона активного відпочинку по 

бульв. В. Висоцького, 6 Б» - роботи виконано, проєкт 

реалізовано; 

− № 1050 «Дитяча зона активного відпочинку по 

вул. М. Закревського, 63 А» - роботи виконано, проєкт 

реалізовано; 
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− № 1051 «Новий дитячий майданчик за адресою 

вул. С. Лифаря, 5» - роботи виконано, проєкт реалізовано; 

− № 1363 «Реконструкція дитячого майданчику біля 

кінотеатра «Кіото», за адресою: вул. Мілютенка, 19» - 

роботи виконано, проєкт реалізовано; 

− № 1405 «Встановлення нового дитячого майданчика за 

адресою вул. Кубанської України, 45А» - проєкт 

реалізовано; 

− № 1409 «Встановлення нового дитячого майданчика за 

адресою вул. Кубанської України, 47А» - проєкт 

реалізовано; 

− № 1441 «Встановлення нового дитячого майданчика за 

адресою просп. Лісовий, 31» - проєкт реалізовано; 

− № 1449 «Встановлення нового дитячого майданчика за 

адресою вул. Кубанської України, 22» - проєкт реалізовано; 

− № 1462 «Встановлення нового дитячого майданчика за 

адресою вул. Кубанської України, 28» - проєкт реалізовано; 

− № 1533 «Дитячий майданчик із зоною активності по 

вулиці Радунська, 36» - проєкт реалізовано; 

У Оболонському районі: 

− № 600 «Сучасний дитячий ігровий майданчик» - проєкт 

реалізовано; 

− № 605 «Сучасний дитячий ігровий майданчик» - проєкт 

реалізовано; 

− № 942 «Встановлення спортивного майданчику за 

адресою: вул. Вишгородська, 4» - проєкт реалізовано; 

− № 945 «Встановлення дитячого майданчику «Пан 

Коцький» за адресою проспект Оболонський, 18а» - проєкт 

реалізовано; 

− № 990 «Встановлення спортивного комплексу 

«Меркурій» за адресою проспект Оболонський, 13» - 

проєкт реалізовано; 

− № 997 «Реконструкція дитячого майданчику за адресою: 

вул. Сокальська 5» - проєкт реалізовано; 

− № 1007 «Реконструкція дитячого майданчику за 

адресою: вул. Вишгородська 16» - проєкт реалізовано; 

− № 1010 «Реконструкція дитячого майданчику за 

адресою: вул. Вишгородська 30» - проєкт реалізовано; 

− № 1011 «Встановлення спортивного комплексу «ІО» за 

адресою проспект Оболонський, 18в» - проєкт реалізовано; 

− № 1012 «Встановлення дитячого майданчику за 
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адресою: вул. Олександра Попова 10» - роботи виконано, 

проєкт реалізовано; 

− № 1014 «Встановлення дитячого майданчику за 

адресою: вул. Вишгородська 36Б» - проєкт реалізовано; 

− № 1021 «Встановлення дитячого майданчику за 

адресою: вул. Автозаводська 43» - проєкт реалізовано; 

− № 1025 «Встановлення  дитячого майданчику за 

адресою: вул. Вишгородська 40/14» - проєкт реалізовано; 

− № 1799 «Двір Сусідів» - роботи виконано, проєкт 

реалізовано; 

− № 1841 «Реконструкція дитячого майданчика на 

вул. Петра Калнишевського 7» - роботи виконано, проєкт 

реалізовано; 

У Солом’янському районі: 

− № 767 «Новий дитячий майданчик по вул. Генерала 

Геннадія Воробйова, 10» - роботи виконано, проєкт 

реалізовано; 

− № 769 «Новий дитячий майданчик по вул. Єреванська, 

29» - роботи виконано, проєкт реалізовано; 

− № 770 «Облаштування комплексного спортивного 

майданчика біля будинку № 3-а по вул. Олексіївська» - 

роботи виконано, проєкт реалізовано; 

У Шевченківському районі: 

− № 2114 «Благоустрій дворику Невська 3/5» - роботи 

виконано, проєкт реалізовано 

249 Модернізація інфраструктури 

міського простору (у т. ч. 

системи освітлення 

магістралей, тротуарів, 

наземних пішохідних переходів 

тощо) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

У 2020 році КП «Київміськсвітло» за рахунок коштів 

бюджету міста Києва: 

− завершено роботи на 6 об’єктах, а саме:  

• з будівництва мереж зовнішнього освітлення на об’єкті 

«Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по 

Гостомельському шосе у Святошинському районі міста 

Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції 

«Гостомель» до межі міста Києва у напрямку міста 

Гостомель», встановлено 206 енергоефективних LED 

світильників та 103 нові опори;  

• з будівництва мереж зовнішнього освітлення 

прибудинкових територій (2 об’єкти), на яких 

встановлено 16 енергоефективних LED світильників та 16 

нових опор;  

• з будівництва мереж зовнішнього освітлення на дитячих  

майданчиках (3 об’єкти), на яких встановлено 
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25 енергоефективних LED світильників та 25 нових опор; 

• з проєктування мереж зовнішнього освітлення 

прибудинкових територій мікрорайону «Каунаський», 

роботи з будівництва планується виконанти в 2021 році. 

− на 2 об’єктах роботи з будівництва перенесені на 

наступний рік; 

− на 2 об’єктах роботи не розпочиналися у зв’язку із 

відсутністю архітектурного рішення та проєкту, які має 

надати КП УЗН Шевченківського району. По одному 

об’єкту роботи не можливо виконати у зв'язку з тим, що 

прибудинкова територія, не знаходиться на балансі міста. 

На об'єктах капітального ремонту: заплановані роботи в 

основному завершені. Повністю погашена кредиторська 

заборгованість за попередні роки. Обсяг освоєння становив 

97,4% уточнених асигнувань.  

Також, у 2020 році виконувався капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення з заміною світильників з ртутними 

та натрієвими лампами на світлодіодні світильники, 

зокрема, з запланованих 108 об’єктів: 

• на 98 об’єктах роботи завершено (замінено 6 515 од. 

світильників з ртутними на натрієвими лампами на 

енергоефективні LED світильники, замінено 2606 од. 

старих залізобетонних та металевих опор на нові опори); 

• на 5 об’єктах, проведено експертизу проєктно-

кошторисної документації, роботи будуть виконуватися у 

2021 році; 

• на 5 об’єктах – роботи не розпочиналися  

250 Впровадження єдиної вуличної 

навігації українською та 

англійською мовами (у т. ч. 

будинкових покажчиків) 

2019-2020 Виконано 

 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 

07.03.2019 № 409 «Про внесення змін до додатка до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 09.11.2011 

№ 2064 «Про затвердження єдиних зразків будинкових 

покажчиків з назвою вулиці (проспекту тощо) та номерів до 

будинку у м. Києві» затверджено єдині зразки будинкових 

показників. 

Розроблено схему роботи за проєктом «Розробка системи 

навігації в місті Києві (вулична, туристична, будинкові 

покажчики, системи навігацій для вразливих верст 

населення)» 
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251 Розмежування та закріплення 

території вулиць за окремими 

балансоутримувачами 

2018 Виконано Видано розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення 

внутрішньоквартальних проїздів» 

 

252 Створення комфортних умов 

перебування в існуючих парках 

міста, а також облаштування 

нових парків та зон відпочинку 

(у т. ч. розробка і реалізація 

концепції «Київські парки» та 

«Парку атракціонів 

Венеціанського острова у 

Дніпровському районі м. 

Києва») 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

У 2020 році Програмо економічного і соціального розвитку 

м. Києва на 2018-2020 роки КП «Київміськрозвиток» 

заплановано видатки на будівництво, реконструкцію та 

благоустрій 5 парків, з них на: 

− реконструкцію та благоустрій Ландшафтного парку у 

Солом'янському районі (виконувалися будівельні роботи); 

− будівництво парку культури та відпочинку «Парк 

Почайна» в Оболонському районі (здійснено обстеження 

зелених насаджень, проведено проєктно-вишукувальні 

роботи, частково виконано будівельні роботи); 

− реконструкцію та благоустрій парку «Юність» у 

Святошинському районі (виконувалися будівельні роботи); 

− реконструкцію парку «Кіото» у Деснянському районі 

(заплановані роботи не виконувалися у зв’язку з 

необхідністю коригування проєктно-кошторисної 

документації за зауваженнями громадськості); 

− благоустрій територій Долобецького острову у 

Дніпровському районі (роботи не виконувалися) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

253 Впорядкування міських пляжів 

та приведення їх у 

відповідність до європейських 

стандартів 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

За результатами підготовки пляжів у відповідності до вимог 

міжнародної екологічної Програми «Блакитний Прапор» 

відзнаку отримали сім пляжів, зокрема: «Дитячий», 

«Золотий», «Пуща-Водиця», «Веселка», «Венеція», 

«Молодіжний», «Троєщина». 

Санітарні паспорти отримали 14 міських пляжів  

 

254 Впровадження концепції 

«Культурний вигул тварин в 

місті» 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) систематизовано інформацію та визначено 

геопозицію 47 майданчиків для вигулу і дресирування 

тварин  

У 2020 році закінчено роботи з організації та облаштування 

дресирувального майданчика у Дніпровському районі. 

У рамках Громадського бюджету у 2020 році здійснювалася 

робота з реалізації проєктів: № 84 «Створення майданчика 

для вигулу тварин» (проєкт профінансовано на 100%), 

№ 85 «Острівець вільних» – Створення майданчику для 

вигулу тварин» (на реалізації). 

Також: 

− у 2018 році придбано 47 зоокомплексів; 
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− у 2019 році встановлено 147 зоокомплексів та настінних 

фіксаторів для облаштування собачих вбиралень, 

укомплектовано біопакетами для вигулу собак; 

− у 2020 році встановлено 3 собачі вбиральні, 

облаштовано 50 настінних фіксаторів для біопакетів. 

З метою підвищення рівня керованості та адаптованості 

собак усіх порід в умовах міста у 2018-2020 роках 

проведено 7 тестувань потенційно небезпечних порід собак 

за програмою «Собака-компаньйон» відповідно до рішення 

Київської міської ради від 25.10.2018 № 1079/3912 «Про 

врегулювання питань утримання та поводження з собаками 

та котами в м. Києві» 

255 Модернізація існуючих та 

створення нових притулків для 

тварин 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

У рамках реалізації робіт з будівництва центру захисту 

тварин на вул. Автопарковій у Дарницькому районі у 

звітному році закінчено роботи з тимчасового освітлення та 

електропостачання, проведено роботи з улаштування 

тимчасових споруд, змонтовано стіни підвальної частини 

ветеринарної лікарні 

 

256 Створення для осіб з 

інвалідністю належних умов 

доступності та комфортного 

перебування у зонах 

відпочинку біля води. 

Облаштування пляжів 

спортивними майданчиками 

2018-2020 Виконано 

 

На пляжах «Венеція», «Золотий», «Райдужний», 

«Центральний», «Пуща-Водиця», «Передмістна Слобідка», 

«Чорторий», «Молодіжний», «Лісова» всі вбиральні 

адаптовані для маломобільних груп населення (пандуси та 

спеціальне обладнання). 

У 2020 році нові спортивні майданчиків не 

встановлювалися. Встановлені у попередні роки 

майданчики підтримуються у належному стані, зокрема з 

дотриманням умов щодо доступності до них осіб з 

інвалідністю 

 

257 Реконструкція об’єктів 

Київського зоологічного парку 

загальнодержавного значення 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

У 2020 році: 

− введено в експлуатацію 1, 3 та 4 пускові комплекси 

першої черги будівництва, зокрема: 

• озеро площею 2914,1 кв. м; 

• оглядовий амфітеатр та павільйон для зимового 

утримання пеліканів та бакланів площею 443,3 кв. м; 

• павільйон для утримання та зимового експонування 

тварин «Універсальний» площею 121,9 кв. м; 

• каскадне озеро площею 163,7 кв. м; 

• будівлю № 1 з підземним акваріумом площею 

4581,6 кв. м; 

• буділю № 2 площею 327,2 кв. м; 

− завершено першу чергу реконструкції та з 23.05.2020 

відновлено роботу зоологічного парку після реконструкції; 
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22.09.2020 введено в експлуатацію триповерховий паркінг 

на 418 машиномісць загальною площею 15328,7 кв м 

(1 пусковий комплекс 3-ої черги будівництва); 

− виконувалося: 

• влаштування огорожі на вул. Зоологічній; 

• цегляна кладка стін оздоблення фасаду; 

• влаштування покрівлі секцій 2-7 павільйонів для 

приматів; 

• монтаж системи охоронної сигналізації будівлі № 1; 

• монтаж автоматичного поливального 

водопроводу;покриття території з фігурних елементів 

мощення ФЕМ). 

• перенесення сіносховища; 

• влаштування пальових фундаментів підпірної стінки; 

• влаштування інженерних мереж дощової каналізації, 

роботи із влаштування огорожі; 

• монтаж устаткування; 

• пусканалагоджувальні роботи 

• роботи з благоустрою та озеленення території третього 

природнього комплексу тощо 

Завдання 1.2. Впорядкування об’єктів міського простору 

258 Проведення конкурсів на право 

оформлення паспорта 

прив’язки тимчасової споруди з 

метою впорядкування 

розміщення тимчасових споруд 

відповідно до Комплексної 

схеми розміщення тимчасових 

споруд 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

Розміщення тимчасових споруд у м. Києві у відповідності 

до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд 

здійснюється за результатами конкурсів на право 

оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди у 

кожному районі столиці. Ця процедура передбачена 

рішенням Київської міської ради від 25.12.2014 

№ 746/746 «Про особливості застосування Порядку 

розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності в м. Києві». 

У 2020 році: 

− проведено 10 засідань Комісії з питань розміщення 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності, засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для 

харчування біля стаціонарних закладів ресторанного 

господарства; 

− конкурси на право оформлення паспорту прив’язки 

тимчасової споруди не оголошувалися. 
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Департаментом містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації): 

− оголошено переможців за результатами проведених у 

2016 році конкурсів на право оформлення паспорту 

прив’язки тимчасових споруд в: 

− Деснянському – 540. 

− Шевченківському – 32; 

− Дарницькому – 22; 

− оформлено паспортів прив’язок тимчасових споруд в: 

− Дарницькому – 352; 

− Деснянському – 170. 

− Шевченківському – 110; 

− Солом’янському – 22; 

− Печерському – 5; 

− Голосіївському – 1; 

Подільському – 1 

259 Впорядкування тимчасових 

споруд для ведення 

підприємницької діяльності, 

засобів пересувної та сезонної 

торговельної мережі, ринків та 

АГЗС: 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

У 2020 році укладено: 

− 387 договорів щодо пайової участі в утриманні об’єктів 

благоустрою з власниками засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі; 

− 175 договорів щодо пайової участі в утриманні об’єктів 

благоустрою з власниками об’єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 02.04.2015 № 300 об'єкти сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі розміщуються з 

01 квітня до 15 жовтня календарного року. 

У 2020 році КП «Міський магазин» проведено: 

− 4 електронні торги на право розміщення засобів 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та 

укладено 90 договорів щодо їх розміщення; 

− 5 торгів на право розміщення об’єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі, за результатами 

яких укладено 189 договорів щодо розміщення об’єктів 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі; 

− укладено 5 договорів щодо розміщення об’єктів 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі біля 

стаціонарних закладів торгівлі. 

Інформація про терміни проведення торгів розміщується на 
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Єдиному вебпорталі територіальної громади м. Києва. 

Заяви та необхідні документи суб'єкти господарювання або 

уповноважені особи подають у паперовому вигляді до 

відповідних центрів надання адміністративних послуг або в 

електронному вигляді реєструють на вебсайті Товарної 

біржі. 

У 2020 році КП «Київблагоустрій»: 

− видано 32620 приписів на усунення виявлених порушень 

Правил благоустрою міста; 

− складено 3227 протоколів за статтею 152 «Порушення 

державних стандартів, норм і правил благоустрою 

територій населених пунктів» Кодексу України про 

адміністративні правопорушення 

259.1 - скорочення кількості 

тимчасових споруд для ведення 

підприємницької діяльності 

відповідно до комплексної 

схеми розміщення тимчасових 

споруд в місті Києві 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

У 2020 році КП «Київблагоустрій» здійснено демонтаж 

1418 незаконно встановлених тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності. 

Впорядкування розміщення тимчасових споруд 

відбувається у відповідності до Комплексної схеми 

розміщення тимчасових споруд у м. Києві. Після 

оформлення власниками технічних споруд паспорту 

прив’язки тимчасової споруди вони зобов’язані замінити 

архітип технічної споруди та розмістити її у відповідності 

до вимог паспорту прив’язки 

 

259.2 - посилення контролю за 

розміщенням пересувних 

засобів дрібнороздрібної 

торговельної мережі та об'єктів 

сезонної дрібнороздрібної 

торговельної мережі відповідно 

до затверджених в місті Києві 

порядку та схем 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 02.04.2015 № 300 об'єкти сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі розміщуються з 

01 квітня до 15 жовтня календарного року. 

У 2020 році КП «Міський магазин» проведено 

5 електронних торгів на отримання суб’єктами 

господарювання права на розміщення на території м. Києва 

засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, 

за результатами яких укладено 189 договорів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі, здійснено 

моніторинг 1596 засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, щодо яких направлено листи до 

Департаменту міського благоустрою виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) для вжиття заходів. 

Інформація про терміни проведення торгів розміщується на 

Єдиному вебпорталі територіальної громади м. Києва. 
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Заяви та необхідні документи суб'єкти господарювання або 

уповноважені особи подають у паперовому вигляді до 

відповідних центрів надання адміністративних послуг або в 

електронному вигляді реєструють на вебсайті Товарної 

біржі. 

Департамент промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) у 2020 році видав 

19 наказів про демонтаж (переміщення) самовільно 

розміщених (встановлених) засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі.  

У місті Києві демонтовано (переміщено): 

− КП «Світоч» та КП «Київська спадщина» – 

259 самовільно розміщених засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі та 4 об’єкти сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі; 

− КП «Київблагоустрій» – 959 незаконно встановлених 

пересувних засобів дрібнороздрібної торговельної мережі 

та 3619 об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної 

мережі 

259.3 - розподіл вільних місць для 

розміщення тимчасових споруд 

для ведення підприємницької 

діяльності на конкурсній основі 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

У 2020 році проведено 10 засідань Комісії з питань 

розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для 

харчування біля стаціонарних закладів ресторанного 

господарства. 

Департаментом містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) конкурси на розподіл вільних місць для 

розміщення тимчасових споруд для ведення 

підприємницької діяльності не проводилися 

 

259.4 - впорядкування мережі 

АГЗС 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

Департаментом міського благоустрою виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) спільно з робочою групою, створеною 

відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 17.07.2017 № 853, проводилася робота з підготовки 

пропозицій щодо визначення критеріїв, розробки правил та 

норм розміщення автогазозаправних станцій та пунктів всіх 

типів як об’єктів підвищеної небезпеки та врегулювання їх 
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розташування на території міста Києва. 

У вересні 2020 року прийнято рішення стосовно 

припинення діяльності Робочої групи. 

З метою усунення дублювання визначених норм 

розміщення автозаправних станцій і пунктів, прийнято 

рішення внести зміни до Правил благоустрою міста Києва, 

в частині виключення пункту 15.3.26 та надано відповідне 

доручення Департаменту транспортної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) спільно з Департаментом 

міського благоустрою виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

забезпечити внесення зазначених змін.  

Департаментом міського благоустрою виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) підготовлено проєкт нових Правил 

благоустрою території міста Києва, в якому відсутні вимоги 

щодо розміщення автомобільних газозаправних станцій, які 

передбачені діючими Правилами благоустрою. 

Відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки», постанов Кабінету Міністрів України від 

11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування 

безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» та від 28.08.2013 

№ 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та 

об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку», 

автогазозаправні станції та пункти є об’єктами підвищеної 

небезпеки.  

Відповідно до статті 32 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» автогазозаправні станції та 

пункти є об’єктами нерухомості та відносяться до об’єктів 

за класом значних наслідків (відповідальності) – СС3, 

розміщення яких регулюється законодавством України.  

Відведення земельних ділянок для розміщення 

автогазозаправних станцій і пунктів можливе лише в 

місцях, передбачених відповідною містобудівною 

документацією (Генеральним планом міста Києва та 

детальними планами територій) 

259.5 - сприяння проведенню 

реконструкції підприємств 

ринкової мережі 

(у т. ч. реконструкція 

(реставрація) будівель 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 на території міста Києва відповідно до 

протоколу Постійної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 
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комунальних підприємств 

«Бессарабський ринок», 

«Володимирський ринок», 

«Житній ринок») 

адміністрації) від 17.03.2020 № 12 «Про запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та введення 

обмежувальних заходів на території міста Києва» 

тимчасово (на період карантину) було припинено роботу 

ринків у м. Києві (незалежно від форм власності та 

підпорядкування), зокрема, і КП «Житній ринок». 

З 28.05.2020 роботу КП «Житній ринок» в повному обсязі 

поновлено після отримання підприємством у Головному 

управлінні Держпродспоживслужби в місті Києві 

експлуатаційного дозволу у відповідності до статті 23 

Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів». 

КП «Житній ринок», як балансоутримувачем, у повному 

обсязі здійснено державну реєстрацію об’єктів нерухомого 

майна та подано клопотання Департаменту земельних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (далі – 

Департамент земельних ресурсів) про надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, на якій розміщено будівлю критого ринку. 

На виконання Указу Президента України від 23.05.2001 

№ 334/2001 «Про заходи щодо вдосконалення 

функціонування ринків з продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів» продовжуються роботи з 

будівництва малого ринкового комплексу на вул. 

Лятошинського, 14 у Голосіївському районі (ТОВ «Теремки 

– 2), реконструкції ринку «Десна» на просп. Романа 

Шухевича, 10-А у Дніпровському районі (ТОВ «Десна-С-

ЛТД) та реконструкцію ринку «Шлях» на вул. Зодчих, 52А 

у Святошинському районі (ТОВ «Горизонт Інвест») 

259.6 - реконструкція приміщень 

плодоовочевої бази 

2020 Не виконано Роботи не виконувалися У 2020 році не передбачені 

асигнування для здійснення 

реконструкції приміщень 

плодоовочевої бази 

259.7 - демонтаж (переміщення) 

самовільно розміщених 

(встановлених) засобів 

пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

Відповідно до Правил благоустрою м. Києва, затверджених 

рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 

№ 1051/1051, за 2020 рік видав 19 наказів про демонтаж 

(переміщення) самовільно розміщених (встановлених) 

засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та 

об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі.  

У місті Києві демонтовано (переміщено): 
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− КП «Світоч» – 259 самовільно розміщених засобів 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та 

4 об’єкти сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі; 

− КП «Київблагоустрій» – 959 незаконно встановлених 

пересувних засобів дрібнороздрібної торговельної мережі 

та 3619 об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної 

мережі 

260 Впорядкування об’єктів 

зовнішньої реклами та 

інформаційних носіїв: 

 

   

260.1 - затвердження комплексних 

схем розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами в місті 

Києві 

2018 Виконано 

 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 

26.12.2017 № 1689 затверджено схему розміщення 

наземних рекламних засобів на всій території міста Києва. 

Київською міською радою прийнято рішення від 24.10.2019 

№ 9/7582 «Про внесення змін до Порядку розміщення 

вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської 

міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446», 

основною метою якого є усунення неоднозначності у 

розумінні та трактуванні понять та визначень, уніфікація 

видів (типів) вивісок, зменшення кількості документів, які 

заявник має подати адміністратору, спрощення 

процедурних кроків щодо визначення відповідності вивісок 

вимогам до їх розміщення, формування єдиної міської 

політики у сфері благоустрою у напрямі підвищення 

ефективності використання та утримання території міста 

Києва при розміщенні вивісок 

 

260.2 - розробка та впровадження 

концепції розміщення реклами 

на громадському транспорті 

міста Києва 

2018-2020 Виконано 

 

Видано розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

05.02.2019 № 207 «Про затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами в місті Києві та Порядку погодження 

розміщення реклами на транспорті комунальної власності 

територіальної громади міста Києва» (із змінами і 

доповненнями, внесеними розпорядженням виконавчого 

органу Київської міської ради від 12.10.2020 № 1603). 

14.11.2019 підписано Меморандум про порозуміння та 

співпрацю між виконавчим органом Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та Акціонерним 

товариством «Українська залізниця» у сфері розміщення 

зовнішньої реклами та реклами на транспорті на території 

міста Києва. 

18.10.2019 між Управлінням з питань реклами виконавчого 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/UPR20241?ed=2020_10_12&an=54
https://ips.ligazakon.net/document/view/UPR20241?ed=2020_10_12&an=54
https://ips.ligazakon.net/document/view/UPR20241?ed=2020_10_12&an=54
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органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та Головним управлінням 

Держпродспоживслужби в м. Києві підписано Меморандум 

про взаємодію, співробітництво, запобігання порушення 

чинного законодавства України при розміщенні зовнішньої 

реклами та рекламі на міському транспорті у місті Києві та 

захист прав споживачів у цій сфері 

260.3 - впровадження електронної 

процедури оформлення 

документів щодо встановлення 

інформаційних носіїв та 

об’єктів зовнішньої реклами 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

На державному рівні подання на прийом заяв на 

оформлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами у 

електронній формі не передбачено. 

Одночасно, Управлінням з питань реклами виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) впроваджено онлайн-сервіс подання заяв про 

відповідність вивісок вимогам розміщення (https://eadv. 

kyivcity.gov.ua/). 

Забезпечено можливість подання електронних звернень на 

інформаційну вивіску 

Типовими правилами 

розміщення зовнішньої 

реклами, затвердженими 

постановою Кабінету 

Міністрів України 

від 29.12.2003 № 2067, 

подання на прийом заяв на 

оформлення дозволів на 

розміщення зовнішньої 

реклами у електронній формі 

не передбачено  

260.4 - створення процедури 

розміщення афіш культурних 

заходів на закладах культури 

міста Києва 

2018-2020 Не виконано 

 

Управлінням з питань реклами виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) здійснювалася розробка проєкту рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Київської міської ради від 20.04.2017 № 223/2445 «Про 

затвердження Правил розміщення рекламних засобів у місті 

Києві», у якому будуть визначені умови розміщення афіш 

культурних заходів на закладах культури міста Києва 

Проєкт на стадії розробки. 

Зважаючи на вимоги та 

обмеження, встановлені 

розпорядженням виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київською міською 

державною адміністрацією) 

від 16.03.2020 № 444 «Про 

деякі заходи щодо 

запобігання поширенню 

корона вірусу COVID-19 на 

території міста Києва» (зі 

змінами) щодо можливості 

проведення зустрічей, нарад, 

скликань постійних комісій, 

тощо Управлінням реклами 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської 

міської державної 

адміністрації) подано 

відповідну пропозицію щодо 

включення до плану роботи 

Київської міської ради на 

2021 рік підготовку проєкту 
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зазначеного рішення 

Київської міської ради 

Завдання 1.3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення 

261 Внесення змін до Комплексної 

схеми розміщення тимчасових 

споруд у м. Києві 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

Розроблено та опубліковано на Єдиному вебпорталі 

територіальної громади міста Києва проєкт розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) «Про внесення змін до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 16 червня 

2015 року № 585 «Про затвердження Комплексної схеми 

розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» 

https://old.kyivcity.gov.ua/news/55395.html. 

Отримано висновок від 13.02.2019 щодо відповідності 

проєкту розпорядження положенням Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод та практиці 

Європейського суду з прав людини. 

Проєкт розпорядження погоджено з Головним 

територіальним управлінням юстиції у м. Києві та 

Київським обласним територіальним відділенням 

Антимонопольного комітету України (22.02.2019). 

У зв’язку зі зміною містобудівної документації, зокрема 

будівництвом станції метро «Проспект Правди», ремонтом 

станції «Святошин», облаштуванням вхідної групи 

Київського зоопарку, реконструкцією Шулявського 

шляхопроводу, благоустроєм території центрального 

залізничного вокзалу тощо, відбуваються коригування 

графічної частини проєкту Комплексної схеми у зв’язку із 

перенесенням тимчасових споруд з цих локацій на 

альтернативні місця. 

Після узгодження з Департаментом міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та відповідними 

районними в місті Києві державними адміністраціями схем 

перенесення тимчасових споруд у зв’язку зі зміною 

містобудівної ситуації, проєкт розпорядження та графічні 

матеріали до нього будуть передані на затвердження в 

установленому порядку 

 

262 Ініціювання внесення змін до 

законодавства щодо 

врегулювання питань 

2018-2020 Не виконано 

 

У 2020 році захід не виконувався 

 

Доручення щодо підготовки 

проєкту змін до Кодексу 

України про адміністративні 

https://old.kyivcity.gov.ua/news/55395.html
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благоустрою міста (наприклад, 

з питань надання дозвільної  

документації, демонтажу 

об'єктів, застосування штрафів, 

участі громадськості тощо) 

правопорушення, в частині 

збільшення розміру штрафу за 

порушення благоустрою, 

знято з контролю (доручення 

Київської міської державної 

адміністрації 

від 08.01.2020 № 41018/169-

2019 (001)) 

263 Вдосконалення правил 

утримання домашніх тварин та 

поводження з безпритульними 

тваринами в місті Києві 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

Підготовлено проєкт рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін та доповнень до рішення Київської міської 

ради від 25.10.2007 № 1079/3912 «Про врегулювання 

питань утримання та поводження з собаками і котами в 

м. Києві». 

Зазначений проєкт 06.09.2018 розглянутий на засіданні 

постійної комісії Київської міської ради з питань 

екологічної політики та оприлюднений 02.10.2018 на 

Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва 

(www.kyivcity.gov.ua) для отримання пропозицій строком 

на 1 місяць. 

Інформацію про враховані зауваження (пропозиції) та 

неврегульовані розбіжності з мотивованим відхиленням 

передано суб’єкту подання – постійній комісії Київської 

міської ради з питань екологічної політики 19.02.2019. 

З метою опрацювання та затвердження оновленої редакції 

Правил утримання собак і котів в місті Києві вирішувалося 

питання щодо утворення робочої експертної групи, до 

складу якої буде запрошено громадських діячів та 

активістів, що опікуються питаннями взаємодії людей і 

тварин та мають бажання співпрацювати у цьому питанні. 

Однак, у зв’язку з ситуацією, що склалася в країні та на 

виконання підпункту 3.3 пункту 3 розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 16.03.2020 № 444 «Про 

деякі заходи щодо запобігання поширенню корона вірусу 

COVID-2019 на території міста Києва», обмежено 

проведення нарад, засідань колегіальних та 

консультативно-дорадчих органів. 

05.01.2021 проведено засідання експертної робочої групи із 

залученням фахівців та затверджено план роботи на 

2021 рік з метою доопрацювання зауважень та пропозицій, 

які надійшли до комісії Київської міської ради з питань 

екологічної політики протягом терміну оприлюднення 

 

http://www.kyivcity.gov.ua/
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проєкту 

264 Вдосконалення «Правил 

благоустрою м. Києва» та 

розробка стандартів міського 

середовища, прийняття 

концепції «Комфортне місто» 

2018-2020 Виконано 

 

Затверджено архітипи елементів благоустрою 

(розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 28.03.2018 

№ 520 «Про деякі питання організації благоустрою в 

м. Києві»). 

У звітному році проводилася робота зі структурними 

підрозділами виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) стосовно 

організації порядку погодження схем благоустрою 

 

265 Сприяння розвитку приватного 

бізнесу відповідно до кращих 

міжнародних практик через 

механізм прийняття низки 

регуляторних актів 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

З метою сприяння розвитку ефективного ведення 

приватного бізнесу виконавчим органом Київської міської 

ради (Київською міською державною адміністрацією) 

постійно забезпечується послідовність регуляторної 

діяльності, зокрема планування діяльності з підготовки 

проєктів регуляторних актів на відповідний календарний 

рік, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати 

планування своєї діяльності. 

План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) на 2020 рік (дал – План), 

затверджений розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 06 грудня 2019 року № 2120, та в 

установленому порядку оприлюднений на Єдиному 

вебпорталі територіальної громади міста Києва 

(www.kyіvcity.gov.ua) у підрозділі «Планування 

регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність». 

У 2020 році План доповнено 23 проєктами регуляторних 

актів, які внесено відповідними розпорядженнями 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), таким чином План на 2020 

рік включає 33 проєкти регуляторних актів. 

14.12.2020 видано розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) № 1965 «Про затвердження плану діяльності 

з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на 2021 рік», яке оприлюднено на вебпорталі. 

План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) на 2021 рік включає 13 

 

http://www.kyіvcity.gov.ua/
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проєктів регуляторних актів 

266 Ініціювання вдосконалення 

законодавства з питань 

регулювання торгівлі 

(наприклад, режиму роботи, 

продажу алкоголю / тютюну 

тощо) 

2018-2020 Виконано 

 

Відповідно до пункту 2 статті 255 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення видано розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 26.03.2019 № 521 «Про 

внесення змін до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 29.10.2014 № 1234 «Про уповноваження 

посадових осіб складати протоколи про адміністративні 

правопорушення» 

 

Завдання 1.4. Контроль за створенням та утриманням міського простору 

267 Посилення контролю за 

дотриманням комплексних 

схем розміщення тимчасових 

споруд для ведення 

підприємницької діяльності, 

стоянкових суден та об’єктів 

зовнішньої реклами 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 26.12.2017 № 1689 «Про затвердження 

Схеми розміщення наземних рекламних засобів по всій 

території міста Києва» для розміщення наземних рекламних 

засобів передбачено 4390 місць. 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 

27.05.2020 № 761 внесені зміни до Схеми розміщення 

наземних рекламних засобів по всій території міста Києва. 

Станом на 31.12.2020 в результаті запровадження Схеми 

кількість рекламних засобів скоротилася на 62,5% до 

4408 рекламних засобів (із 11767). 

Видано розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

05.02.2019 № 207 «Про затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами в місті Києві та Порядку погодження 

розміщення реклами на транспорті комунальної власності 

територіальної громади міста Києва», яке набуло чинності з 

01.07.2019. 

Видано розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

12.10.2020 № 1603 «Про затвердження змін до Порядку 

розміщення зовнішньої реклами в місті Києві та Порядку 

погодження розміщення реклами на транспорті 

комунальної власності територіальної громади міста Києва» 

яким удосконалено деякі положення Порядків щодо 

врегулювання питань, пов'язаних з організацією взаємодії 

між розповсюджувачами зовнішньої реклами та 

виконавчим органом Київської міської ради (Київською 

міською державною адміністрацією), системи контролю за 
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дотриманням порядку розміщення реклами на транспорті 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

створення правового простору, який буде відповідати 

потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цього 

сектору ринку у місті Києві, яке набуло чинності з 

23.10.2020. 

У 2020 році Департаментом міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) проводився щоденний 

контроль за дотриманням комплексних схем розміщення 

тимчасових споруд відповідно до Комплексної схеми 

розміщення тимчасових споруд для ведення 

підприємницької діяльності. Складено 14 протоколів про 

адміністративне правопорушення 

268 Посилення контролю за 

дотриманням «Правил 

благоустрою м. Києва» та 

«Посібника з вуличного 

дизайну м. Києва» 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

За порушення Правил благоустрою міста Києва у 2020 році 

КП «Київблагоустрій»: 

− видано 32620 приписів на усунення виявлених порушень 

Правил благоустрою міста; 

складено 3227 протоколів за статтею 152 «Порушення 

державних стандартів, норм і правил благоустрою 

територій населених пунктів» Кодексу України про 

адміністративні правопорушення 

 

269 Контроль за дотриманням 

визначеного функціонального 

призначення об’єктів міського 

простору 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

Контроль за станом благоустрою міста, а також контроль за 

дотриманням і здійсненням заходів, спрямованих на 

виконання вимог Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», Правил благоустрою м. Києва, 

здійснюється Департаментом міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради (Київською 

міською державною адміністрацією), відділами контролю 

за благоустроєм районних в місті Києві державних 

адміністрацій), а також Головним управління Національної 

поліції України в м. Києві, іншими структурними 

підрозділами виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), в межах 

наданих повноважень, комунальними підприємствами, 

установами та організаціями, які несуть відповідальність за 

належне утримання об’єктів благоустрою. 

За результатами перевірок за 2020 рік видано 

32620 приписів на усунення виявлених порушень 

 

270 Посилення контролю за 

утриманням домашніх тварин 

та регулювання  чисельності 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році КП «Київською міською лікарнею ветеринарної 

медицини»: 

− розглянуто 4066 звернень/скарг фізичних та юридичних 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052807.html#_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052807.html#_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MR150585.html#_blank
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безпритульних тварин 

гуманними методами 

 осіб;  

− взято на облік 803 власницькі тварини; 

− проведено стерилізацію 1693 безпритульних собак та 

7383 безпритульних котів; 

− прилаштовано 778 безпритульних тварин до нових 

власників; 

− внесено пропозиції щодо усунення помилок, розвитку 

інформаційної системи «Реєстр домашніх тварин» та її 

вдосконалення, додано нові модулі, наповнювалася база 

даних; 

− чиповано 100 тварин з метою популяризації 

прогресивного засобу ідентифікації тварин (заплановані 

заходи частково перенесено на 2021 рік через COVID-19) 

271 Створення системи контролю 

за порушенням правил 

утримання домашніх тварин в 

місті Києві 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

 

У 2020 році в продовження проведених у 2018-2019 роках 

робочих зустрічей із співробітниками Головного 

управління Національної поліції України в м. Києві щодо 

вдосконалення співпраці у сфері контролю дотримання 

правил утримання тварин інформаційно-просвітницьких 

заходів стосовно роз’яснень Правил утримання тварин в 

м. Києві та питань небезпеки сказу тварин проведено 

16 заходів. 

За результатами проведених рейд-перевірок щодо 

дотримання правил утримання тварин складено 344 акти 

про порушення правил утримання тварин 

 

272 Забезпечення публічного 

доступу до інформації щодо 

виданих дозвільних документів 

на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами, 

тимчасових споруд для ведення 

підприємницької діяльності, 

засобів пересувної та сезонної 

торговельної мережі через 

портал Містобудівного 

кадастру 

2018-2020 Виконано 

 

Інформація про законність розміщення тимчасових споруд, 

об’єктів зовнішньої реклами, засобів пересувної та сезонної 

торговельної мережі розміщена на сайті Містобудівного 

кадастру Києва у відкритому доступі 

(http://mkk.kga.gov.ua/). 

Управлінням з питань реклами виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) забезпечено розміщення та періодичне 

оновлення на Єдиному державному вебпорталі, а також на 

своєму офіційному сайті наступних відкритих даних 

http://db.kievreklama.kiev.ua/db/rz.dll, зокрема: 

− інформації про рекламні засоби (дані про місце 

розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, 

найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер 

його телефону, дата видачі дозволу та строк його дії, номер 

і дата укладення договору, якщо місце розміщення 

рекламного засобу належить до комунальної власності); 

− переліку розповсюджувачів реклами, що отримали 

 

http://db.kievreklama.kiev.ua/db/rz.dll
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дозвіл на розміщення зовнішньої реклами 

Комплексною Програмою реалізації містобудівної 

політики, затвердженої рішенням Київської міської ради від 

20.12.2018 № 548/6599, передбачено розробку додаткового 

модулю до міської інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення роботи публічного геопорталу Міської 

інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

містобудівної діяльності (МІАС ЗМД) «Містобудівний 

кадастр Києва». 

Департаментом містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) підготовлено технічне завдання з розробки 

програмного комплексу інвентаризації сплат пайової участі 

до бюджету міста Києва та автоматизованого процесу 

впровадження комплексної схеми розміщення тимчасових 

споруд та передано Департаменту інформаційно-

комунікаційних технологій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» для 

погодження 

Сектор 2.7. Адміністративні послуги 

Оперативна ціль 1. Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка 

Завдання 1.1. Розвиток територіальних підрозділів районних центрів надання адміністративних послуг 

273 Забезпечення передумов для 

створення належної системи 

управління сферою надання 

адміністративних послуг, 

взаємозв’язку та 

підпорядкування міського та 

районного рівнів ЦНАПів 

2018–2020 Виконано Рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 № 338/9395 

«Про утворення центрів надання адміністративних послуг у 

місті Києві» утворено Центр надання адміністративних 

послуг апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). Рішенням 

від 25.12.2014 № 741/741 «Про упорядкування діяльності 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)» утворено Департамент 

(Центр) надання адміністративних послуг виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) шляхом його виокремлення з апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 06.04.2018 № 562 «Про внесення змін до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2014 

№ 549 «Про затвердження граничної чисельності 
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працівників та рекомендаційного переліку управлінь, 

відділів, інших структурних підрозділів районних в 

місті Києві державних адміністрацій» у складі всіх 

10 районних в місті Києві державних адміністрацій 

утворено управління (Центри) надання адміністративних 

послуг. 

Також, станом на 01.01.2021 функціонує 4 територіальні 

підрозділи Управлінь (Центрів) надання адміністративних 

послуг районних в місті Києві державних адміністрацій.  

Департаментом (Центром) надання адміністративних 

послуг виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) здійснюється 

методологічне та організаційне забезпечення їх діяльності 

274 Створення нових 

територіальних підрозділів 

ЦНАПів 

2018–2020 Виконано У місті Києві, на теперішній час, успішно функціонує 

15 центрів надання адміністративних послуг: 1 міський, 

10 районних та 4 філії (у Деснянському, Подільському, 

Солом’янському та Шевченківському районах). 

У 2020 році нові територіальні центри не створювалися 

 

275 Формування та просування 

єдиного бренду (ЦНАП) 

2018–2020 Виконано Розроблено єдиний стиль брендбуку, гайдлайну з 

використання логотипу для усіх центрів надання 

адміністративних послуг, який використовується при 

оформленні приміщень центрів надання адміністративних 

послуг, виготовлення інформаційної друкованої продукції, 

проведенні різноманітних заходів тощо. 

У 2020 році з метою популяризації роботи центрів надання 

адміністративних послуг створено та забезпечено 

функціонування Фейбсук спільноти #Сузір'я ЦНАПів 

м. Києва, де постійно розміщується найактуальніша 

інформація про роботу центрів надання адміністративних 

послуг, оголошено #Online_Рецепція_Challenge, у рамках 

якого в доступній формі адміністратори Центрів надання 

адміністративних послуг розповідають про спосіб 

отримання послуг онлайн, започатковано 

рубрику #БезпечнийЦНАП для інформування стосовно 

роботи Центрів надання адміністративних послуг м. Києва 

 

276 Реконструкція та модернізація 

існуючих ЦНАПів (у т. ч. з 

метою надання послуг особам з 

інвалідністю) 

2018–2020 Виконано Всі центри надання адміністративних послуг облаштовані 

за сучасними стандартами: електронна черга та 

документообіг, wi-fi, кондиціонери, умови для осіб з 

інвалідністю, дитячі куточки та кімнати матері і дитини, 

зони самообслуговування. 

У 2020 році центрами надання адміністративних послуг 

продовжено роботу щодо покращення обслуговування осіб 

 

https://www.facebook.com/KyivCNAP/?__xts__%5B0%5D=68.ARAVf9SbgrwpIjb3pqA8LxMsxLaV3FqVh_RfsgERtloQIxrJhSSCHSbuGNp7LD0UoMHu4tA-P_C8HpOIkVCdOaSFKDED91Q5jnTn2n2T2b5gFWCiUIwXVQtVz8xbSGXzAnKbX4l3XbC9hTPyYWkt3YffW_It0mol71LhQatxDBsyeEu53VlxtUlK37BZgwQuTHTRetGQa8R64vaAwG0MBzgyYG9aUB0ZGSyq2334J_msnABfPEF0oaTXeF73dvuf19zP5KTPIN7-sGhnbf0QkrFab2xj5spxdGFfh_x0lHl9AvPPSNNuD0WywjHbM8Fb1W0fj1E9rkJ5ezbQ50bbRxqfdI84JaUczzedGAU8gyulwEafmL7XcU1dkcAvUw0n7r5nNULXlEDtAzX9PRR7p5A_HrcTAAv4w8Sb6Y0Dad7wrzMZU17DgxtrX9lNYjed46YCMFlUt-gYjfNrR2UCQpmFUjJ1T7dTfw1pC8BHnC6ojA0cjYEM5uNX89LOFRh1s31iL6VVKdFlxLw9aES_FUQEhjDyR4U-hFxx5v9nFrMV-IvWM3Hs9kuyTfCyABY8SiBKfmTPMbSn8EfS6DTcSb0&__xts__%5B1%5D=68.ARD0lSTBAQCLjZjVlTQB8kD37-odYs-NV4ozw7ZxqiAWOBZWm6rqzbW0-0GgISpyRcV61DQtN0bYdV0KyRF5VS7SPY4dk4RZ8jQ0acaNYA4tFYT1BP_TZuBtMvt2aAeLPH2TTXwEY6L4iWi8fgGmGLdlgmLjINLtDIfF3XmyL1q6Aouv8EzvBZD2ZJFn3z72417lob2iFHzu9SUGCsYueTX_9z5aeK1BPbkwrWVHNBtj-tEp6dXYhyA2BOoDf-pyeT1S_CYnHAau9wuq9qUFGbs6BszY5ecfwSMuSlZ9jXLi5yADL4axsU5ab243J_uxsU6ss3HlV9W63fVQ75DCiwo&__tn__=kC-R&eid=ARCLLzMswItQxryLWBXwUeAGwt9vzXiK0JZiHT2c47CMWLbQZmqGEefoAR0DZzqaF_JQtGMhORhlMELy&hc_ref=ARSbI1gzt1n08ik8zvn_4tl1rmxGme2MY7739Gd8R9qByL-EumQXc6-UMJfRiGiLX3I&fref=nf
https://www.facebook.com/KyivCNAP/?__xts__%5B0%5D=68.ARAVf9SbgrwpIjb3pqA8LxMsxLaV3FqVh_RfsgERtloQIxrJhSSCHSbuGNp7LD0UoMHu4tA-P_C8HpOIkVCdOaSFKDED91Q5jnTn2n2T2b5gFWCiUIwXVQtVz8xbSGXzAnKbX4l3XbC9hTPyYWkt3YffW_It0mol71LhQatxDBsyeEu53VlxtUlK37BZgwQuTHTRetGQa8R64vaAwG0MBzgyYG9aUB0ZGSyq2334J_msnABfPEF0oaTXeF73dvuf19zP5KTPIN7-sGhnbf0QkrFab2xj5spxdGFfh_x0lHl9AvPPSNNuD0WywjHbM8Fb1W0fj1E9rkJ5ezbQ50bbRxqfdI84JaUczzedGAU8gyulwEafmL7XcU1dkcAvUw0n7r5nNULXlEDtAzX9PRR7p5A_HrcTAAv4w8Sb6Y0Dad7wrzMZU17DgxtrX9lNYjed46YCMFlUt-gYjfNrR2UCQpmFUjJ1T7dTfw1pC8BHnC6ojA0cjYEM5uNX89LOFRh1s31iL6VVKdFlxLw9aES_FUQEhjDyR4U-hFxx5v9nFrMV-IvWM3Hs9kuyTfCyABY8SiBKfmTPMbSn8EfS6DTcSb0&__xts__%5B1%5D=68.ARD0lSTBAQCLjZjVlTQB8kD37-odYs-NV4ozw7ZxqiAWOBZWm6rqzbW0-0GgISpyRcV61DQtN0bYdV0KyRF5VS7SPY4dk4RZ8jQ0acaNYA4tFYT1BP_TZuBtMvt2aAeLPH2TTXwEY6L4iWi8fgGmGLdlgmLjINLtDIfF3XmyL1q6Aouv8EzvBZD2ZJFn3z72417lob2iFHzu9SUGCsYueTX_9z5aeK1BPbkwrWVHNBtj-tEp6dXYhyA2BOoDf-pyeT1S_CYnHAau9wuq9qUFGbs6BszY5ecfwSMuSlZ9jXLi5yADL4axsU5ab243J_uxsU6ss3HlV9W63fVQ75DCiwo&__tn__=kC-R&eid=ARCLLzMswItQxryLWBXwUeAGwt9vzXiK0JZiHT2c47CMWLbQZmqGEefoAR0DZzqaF_JQtGMhORhlMELy&hc_ref=ARSbI1gzt1n08ik8zvn_4tl1rmxGme2MY7739Gd8R9qByL-EumQXc6-UMJfRiGiLX3I&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/online_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_challenge?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAVf9SbgrwpIjb3pqA8LxMsxLaV3FqVh_RfsgERtloQIxrJhSSCHSbuGNp7LD0UoMHu4tA-P_C8HpOIkVCdOaSFKDED91Q5jnTn2n2T2b5gFWCiUIwXVQtVz8xbSGXzAnKbX4l3XbC9hTPyYWkt3YffW_It0mol71LhQatxDBsyeEu53VlxtUlK37BZgwQuTHTRetGQa8R64vaAwG0MBzgyYG9aUB0ZGSyq2334J_msnABfPEF0oaTXeF73dvuf19zP5KTPIN7-sGhnbf0QkrFab2xj5spxdGFfh_x0lHl9AvPPSNNuD0WywjHbM8Fb1W0fj1E9rkJ5ezbQ50bbRxqfdI84JaUczzedGAU8gyulwEafmL7XcU1dkcAvUw0n7r5nNULXlEDtAzX9PRR7p5A_HrcTAAv4w8Sb6Y0Dad7wrzMZU17DgxtrX9lNYjed46YCMFlUt-gYjfNrR2UCQpmFUjJ1T7dTfw1pC8BHnC6ojA0cjYEM5uNX89LOFRh1s31iL6VVKdFlxLw9aES_FUQEhjDyR4U-hFxx5v9nFrMV-IvWM3Hs9kuyTfCyABY8SiBKfmTPMbSn8EfS6DTcSb0&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%BD%D0%B0%D0%BF?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCy2VSwVHLduhj9BoUhWAjUgy52scVHe_E8tDZaQm5uyp1KbXIC174Y_ipZv2FLCYRGx2SAIeBs_XvxdlFNKliBmCgkx-LpECHNXaUdcl2tzloJWcEpk7Y4Wf_Dc7FSsysV5FFpFCy8MdECbxmcvNhipCavSA-HQOoIBPqMPNpOZWedqo96rx1uKgVA68vAKJKsAxrbz2JoFY2WGH6QiCHnB2XAdZTvMguJO25AZ7K76xusLpBFPhW0nYo05I6pJSqC-AJbKPw1J8dw29AzTrxzjBmlP5GZrJdQNqqI1bWd04MnnPdCVJLvYOCGPQ2ioLG_OeoV-eqHmAvUJ76zpC1FHicf34oEpvA&__tn__=%2ANK-R
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з інвалідністю, зокрема: 

− встановлено спеціальні кнопки виклику адміністратора 

приміщення облаштовано тактильні смуги перед будівлею, 

(Голосіївський район); 

− оновлено візуальні елементи навігації та захисту, у 

санітарних кімнатах встановлено додаткові захисні 

прилади, оновлено дорожнє покриття та відновлено 

розмітку автостоянки місць для осіб з інвалідністю після 

проведення дорожніх робіт (Дарницький район); 

− нанесення контрастного маркування для осіб з вадами 

зору, переобладнано стійку рецепції для потреб людей з 

інвалідністю, облаштовано тактильною тротуарною 

плиткою, встановлено кнопку виклику адміністратора, 

сходи облаштовано пандусом, (Дніпровський район); 

− приведено до відповідних стандартів туалетну кімнату і 

куточок самообслуговування, вхід в приміщення 

облаштовано тактильною тротуарною плиткою 

(Оболонський район); 

− збільшено загальну площу приміщення на 44,2 кв. м 

(станом на 01.01.2021 загальна площа становить 

521,95 кв. м.), проведено ремонтні роботи (Печерський 

район); 

− облаштовано тактильні смуги перед будівлею, на сходах 

в приміщенні нанесено контрасне маркування (Подільський 

район); 

− облаштування місць загального користування, 

обладнано місця паркування транспортних засобів для осіб 

з інвалідністю, встановлено кнопку виклику адміністратора 

(Святошинський район); 

− нанесено маркування на сходах, виготовлено вивіски 

шрифтом Брайля, встановлено кнопку виклику 

адміністратора (Солом’янський район); 

− організовано зал прийому у форматі open-space (6 

робочих місць адміністраторів), реорганізовано зону 

очікування для відвідувачів, збільшено загальну площу 

приміщення (Шевченківський район). 

Київським міським Центром соціальної професійної та 

трудової реабілітації інвалідів проведено моніторинг 

інклюзивності будівель і споруд центрів надання 

адміністративних послуг в місті Києві, за результатами 

надано відповідні рекомендації які враховуватимуться у 

подальшій роботі ЦНАПів 
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277 Створення належної 

матеріально-технічної бази 

ЦНАПів на території міста 

Києва 

2018–2020 Виконано Станом на 01.01.2021 всі діючі центри надання 

адміністративних послуг міста Києва та їх територіальні 

підрозділи забезпечені матеріально-технічною базою. 

У 2020 році районні ЦНАП: зони очікування оснащені 

новими меблями, облаштовано дитячі куточки, проведено 

закупівлю оргтехніки для забезпечення роботи 

адміністраторів, встановлено POS-термінали з можливістю 

оплати послуг банківською карткою, оновлено навігацію, 

замінено електронні вивіски із зазначенням робочого місця 

адміністратора, придбано спеціальне обладнання для 

належної організації роботи Сall-Центру, придбано та 

розміщено вогнестійкі шафи – сейфи для належного 

зберігання документів для зони видачі готових документів 

тощо 

 

Завдання 1.2. Кадрове забезпечення 

278 Збільшення кількості 

адміністраторів ЦНАПів 

2018–2020 Виконано Відповідно до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 18.01.2018 № 12 «Про затвердження 

граничної чисельності працівників структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)»  штатна чисельність 

працівників Департаменту (Центру) надання 

адміністративних послуг виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

станом на 01.01.2021 становила 103 особи. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

18.07.2018 № 563 «Про внесення змін у додаток до 

постанови Кабінету Міністров України від 25.03.2014 № 91 

«Деякі питання діяльності місцевих державних 

адміністрацій» та розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 08.10.2018 № 1825 «Про внесення змін до 

граничної чисельності працівників районних в місті Києві 

державних адміністрацій» штатна чисельність 

адміністраторів Управлінь (Центрів) надання 

адміністративних послуг районних в місті Києві державних 

адміністрацій станом на 01.01.2021 становила 329 осіб 

 

279 Забезпечення ефективного 

управління людськими 

ресурсами, вирішення питання 

кадрового забезпечення 

ЦНАПів за рахунок мобільної 

2018-2020 Виконано Станом на 01.01.2021 відповідно до штатного розпису в 

Департаменті (Центрі) надання адміністративних послуг 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) надання адміністративних 

послуг здійснюють 53 адміністратори відділу 
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групи адміністраторів адміністраторів мобільного реагування, за рахунок яких 

вирішуються питання кадрового забезпечення управлінь 

(Центрів) надання адміністративних послуг районних в 

місті Києві державних адміністрацій 

280 Створення платформи для 

навчання адміністраторів, 

обміну знаннями та навичками 

якісного надання послуг 

2018-2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У 2020 році проведено понад 125 заходів з підвищення 

кваліфікації, навчальних семінарів-тренінгів для 

адміністраторів центрів надання адміністративних послуг з 

метою підвищення якості обслуговування громадян, 

зокрема: 

− семінар «Актуальні питання надання адміністративних 

послуг (український правопис, проблемні питання 

реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, 

практичні аспекти роботи в вебпорталі адміністративних 

послуг, попередження професійного вигорання)» 

(16.01.2020); 

− семінар «Актуальні питання надання адміністративних 

послуг (практичні аспекти подання декларацій, 

застосування елементів дизайн мислення на практиці)» 

(07.02.2020); 

− семінар-нараду з фахівцями Державної міграційної 

служби України щодо виконання вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.12.2019 № 1113 (19.02.2020); 

− серію дводенних семінарів «Актуальні питання надання 

адміністративних послуг» (18–19.08.2020 та 17–18.09.2020); 

− семінар-нараду з адміністраторами районних Управлінь 

(Центрів) надання адміністративних послуг за участі 

представників Центрального міжрегіонального управління 

Державної міграційної служби у м. Києві та Київській 

області (02–03.09.2020); 

− базовий онлайн-курс «Цифрова грамотність державних 

службовців 1.0. на базі інструментів Google»; 

− проведено чергове навчання жестової мови для 

покращення якості обслуговування осіб з вадами слуху 

(III–IVквартал 2020 року); 

− онлайн-тренінг щодо впровадження електронної 

взаємодії з реєстрами інформаційної системи «Трембіта» 

(22.09.2020); 

− онлайн-вебінар «Центр надання адміністративних 

послуг: як надавати послуги особам з інвалідністю» 

(11.11.2020); 

− онлайн–семінар «Інклюзивність та універсальний 

дизайн» (26.11.2020); 
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− онлайн–семінар «Особливості обслуговування різних 

груп клієнтів» (08.12.2020) тощо. 

Крім того, відповідно до рішення Київської міської ради 

від 28.07.2020 № 73/9152 «Про затвердження Плану заходів 

на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку 

міста Києва до 2025 року» до Плану внесено проєкт щодо 

створення корпоративного університету адміністраторів 

центрів надання адміністративних послуг м. Києва (період 

реалізації проєкту 2021–2023 роки). Наразі ведеться 

підготовка до реалізації проєкту, здійснюється аналіз 

потреб у підвищенні кваліфікації, опрацьовуються 

найкращі практики навчань персоналу та можливості їх 

застосування 

Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг 

Завдання 2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді 

281 Розширення кількості 

адміністративних послуг, що 

надаються в електронному 

вигляді 

2018-2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Зареєстровано більше 95 тис. особистих кабінетів в 

інформаційній системі «Міський WEB-портал 

адміністративних послуг в місті Києві». 

Перелік електронних послуг, якими можна скористатися в 

зазначеній системі: 

− державна реєстрація потужностей операторів ринку; 

− дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних 

засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують 

нормативи; 

− погодження маршруту руху транспортного засобу під 

час дорожнього перевезення небезпечних вантажів; 

− видача довідки «Дитина війни»; 

− довідка про отримання (не отримання) соціальної 

допомоги; 

− довідка про перебування на квартирному обліку; 

− призначення соціальної допомоги при народженні 

дитини; 

− кількість зареєстрованих за моєю адресою; 

− отримання даних про мою реєстрацію; 

− реєстрація декларації про відходи; 

− витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку (з можливістю отримання результату у будь-якому 

ЦНАП м. Києва);  

− витяг з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки (з можливістю отримання 

результату у будь-якому ЦНАП м. Києва);  

 



196 

 
1 2 3 4 5 6 

− відомості про право власності на земельну ділянку; 

− інформація про осіб, що переглядали відомості щодо 

прав власності на земельні ділянки; 

− отримання інформації з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно 

282 Інтеграція внутрішнього 

порталу та зовнішнього сайту 

офіційного веб-порталу 

адміністративних послуг міста 

Києва з державними та 

міськими електронними 

реєстрами 

2018-2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Адміністраторів центрів надання адміністративних послуг 

міста Києва підключено до: 

− Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців; 

− Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

− відомчої інформаційної системи Державної міграційної 

служби України; 

− Національної автоматизованої інформаційної 

системи (НАІС) (Єдиний державний реєстр МВС); 

− Державного реєстру актів цивільного стану; 

− автоматизованої системи Державного земельного 

кадастру. 

Також, забезпечено інтеграцію з Реєстром територіальної 

громади міста Києва (зменшено термін видачі довідки про 

реєстрацію місця проживання) 

 

283 Створення мобільної версії 

зовнішнього сайту та/або 

мобільного додатка 

2018-2020 Виконано 

 

Створено мобільну версію зовнішнього сайту та мобільний 

додаток «Особистий кабінет Центр надання 

адміністративних послуг» (створено версію особистого 

кабінету для користувачів, за допомогою якого можливо 

замовити консультацію, оформити заявку на надання 

послуги, завантажити необхідні документи, замовити 

довідку про перебування на квартирному обліку тощо). 

Зазначений сервіс можливо скачати за допомогою додатку 

Play Market (для пристроїв з системою Android) в пошуку 

задати – «Особистий кабінет ЦНАП у місті Києві».  

У 2020 році забезпечувалася підтримка цього сервісу. 

З ІІІ кварталу 2020 року почав функціонувати мобільний 

додаток PQService, за допомогою якого заявник може 

заздалегідь вибрати зручну дату і час візиту до центрів 

надання адміністративних послуг м. Києва, що сприяє 

оптимізації роботи операторів та зменшенню кількості 

відвідувачів у залі очікування.  

Вищезазначений сервіс можна скачати за допомогою 

додатку Play Market (для пристроїв з системою Android та 

App Store (для пристроїв з системою IOS) та зі 

стаціонарного пристрою реєстрація в електронній черзі 

доступна через офіційний сайт Департаменту (Центру) 

 



197 

 
1 2 3 4 5 6 

надання адміністративних послуг виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) за посиланням: http://ac.dozvil-

kiev.gov.ua/Equeue/Register 

284 Розвиток та модернізація 

офіційного веб-порталу 

адміністративних послуг міста 

Києва (зовнішнього сайту та 

внутрішнього порталу) 

2019 Виконано Модернізовано систему захисту персональних даних 

користувачів на виконання вимог законодавства України 

при наданні адміністративних послуг у місті Києві.  

У 2020 році здійснювався технічний супровід роботи 

зазначеної інформаційної системи 

 

Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг 

285 Реалізація рішення Київської 

міської ради «Про визначення 

переліків адміністративних 

послуг, які надаються через 

центри надання 

адміністративних послуг в місті 

Києві» 

2018-2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Відповідно до рішення Київської міської ради 

від 28.07.2016 № 861/861 «Про визначення переліків 

адміністративних послуг, які надаються через центри 

надання адміністративних послуг в місті Києві»: 

− Департаментом (Центром) надання адміністративних 

послуг надається 99 видів адміністративних послуг; 

−  Управліннями (Центрами) надання адміністративних 

послуг районних в місті Києві державних адміністрацій – 

151 послуга. 

Також, адміністративні послуги надаються відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 

№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг». 

У 2020 році за узгодженими рішеннями та угодами з 

суб’єктами надання адміністративних послуг запроваджено 

надання 11 нових послуг, зокрема: 

− видача посвідки на тимчасове проживання в Україні 

іноземців (послуга доступна у Міському та у всіх районних 

центрах надання адміністративних послуг); 

− реєстрація тракторів, сільськогосподарської техніки та 

інших механізмів (послуга доступна у Міському та у всіх 

районних центрах надання адміністративних послуг); 

− надання комплексної послуги «ID – 14». Послуга 2 в 1 

передбачає одночасно з оформленням першого паспорту (з 

14 років) – реєстрацію в державному реєстрі фізичних осіб 

– платників з подальшим внесенням реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків у паспорт (за умови, що 

заявник має зареєстроване місце проживання) тощо. 

Крім того, у Департаменті (Центрі) надання 

адміністративних послуг виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

 

http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/Equeue/Register
http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/Equeue/Register
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можна сплатити штраф за неправильне паркування 

автомобіля.  

З IV кварталу 2020 року у міському та у всіх районних 

центрах надання адміністративних послуг запроваджено 

надання комплексної послуги при народженні дитини 

«єМалятко» 

286 Оптимізація процедур 

отримання адміністративних 

послуг на рівні міста та районів 

2018-2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Департаментом (Центром) надання адміністративних 

послуг виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) систематично 

проводиться робота з суб’єктами надання адміністративних 

послуг щодо оптимізації процедури отримання 

адміністративних послуг через центри надання 

адміністративних послуг міста Києва та оновлення 

інформаційних та технологічних карток надання 

адміністративних послуг. 

Пріоритетом на сьогодні є розширення спектру 

комплексних послуг за життєвими подіями та «швидких» 

послуг, які надаються за одне звернення до центрів надання 

адміністративних послуг. За допомогою інформаційної 

системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в 

місті Києві» можна скористатися 15 видами послуг в 

електронному вигляді.  

У ІІ кварталі 2020 року запроваджено надання комплексної 

послуги «ID – 14». Послуга 2 в 1 передбачає одночасно з 

оформленням першого паспорту (з 14 років) – реєстрацію в 

державному реєстрі фізичних осіб – платників з подальшим 

внесенням реєстраційного номеру облікової картки 

платника податків у паспорт (за умови, що заявник має 

зареєстроване місце проживання). 

З IV кварталу 2020 року у міському та у всіх районних 

центрах надання адміністративних послуг запроваджено 

надання комплексної послуги при народженні дитини 

«єМалятко» 

 

Завдання 2.3. Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг 

287 Розробка та затвердження 

єдиного стандарту організації 

надання адміністративних 

послуг на рівні міста Києва 

2018-2020 Виконано Після призначення на посаду адміністратори Департаменту 

(Центру) надання адміністративних послуг виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) проходять онлайн-курс згідно з «Єдиних 

вимог (стандартів) до якості обслуговування відвідувачів 

центів надання адміністративних послуг», розроблених 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 

(лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
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України від 11.12.2017 № 3622-06/45565-06) 

288 Мінімізація кількості 

документів та оптимізація 

процедур надання 

адміністративних послуг через 

погодження технологічних 

карток адміністративних послуг 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Відповідно до рішення Київської міської ради 

від 28.07.2016 № 861/861 «Про визначення переліків 

адміністративних послуг, які надаються через центри 

надання адміністративних послуг в місті Києві»: 

− Департаментом (Центром) надання адміністративних 

послуг надається 99 видів адміністративних послуг; 

− Управліннями (Центрами) надання адміністративних 

послуг районних в місті Києві державних адміністрацій – 

151 послуга.  

Крім того, адміністративні послуги надаються відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через 

центри надання адміністративних послуг». 

У 2020 році за узгодженням з суб’єктами надання 

адміністративних послуг запроваджено надання наступних 

адміністративних послуг: 

− видача посвідки на тимчасове проживання в Україні 

іноземців (послуга доступна у Міському та у всіх районних 

центрах надання адміністративних послуг); 

− реєстрація тракторів, сільськогосподарської техніки та 

інших механізмів (послуга доступна у Міському та у всіх 

районних центрах надання адміністративних послуг); 

− надання комплексної послуги «ID – 14». Послуга 2 в 1 

передбачає одночасно з оформленням першого паспорту (з 

14 років) – реєстрацію в державному реєстрі фізичних осіб 

– платників з подальшим внесенням реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків у паспорт (за умови, що 

заявник має зареєстроване місце проживання) 

 

289 Розробка та впровадження 

критеріїв/механізмів оцінки 

роботи адміністраторів, а також 

суб’єктів надання 

адміністративних послуг 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

З метою покращення якості надання адміністративних 

послуг та виявлення найбільших проблем у роботі центрів 

надання адміністративних послуг комунальною науково-

дослідною установою «Науково-дослідний інститут 

соціально-економічного розвитку міста» відповідно до 

Тематичних переліків науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт на відповідний рік виконано 

науково-дослідні роботи на теми: 

− Розробка та методологічне супроводження 

критеріїв/механізмів оцінки роботи адміністраторів центрів 

надання адміністративних послуг міста Києва; 

− Методологічне супроводження впровадження системи 
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оцінювання діяльності Управлінь (Центрів) надання 

адміністративних послуг районних в місті Києві державних 

адміністрацій, розробка пропозицій щодо підвищення 

якості надання послуг; 

− Оцінка якості обслуговування відвідувачів центрів 

надання адміністративних послуг міста Києва та 

визначення пріоритетних напрямків покращення роботи 

методами соціології. 

Звітні матеріали за якими передано Департаменту (Центру) 

надання адміністративних послуг виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) з метою впровадження і застосування їх в 

подальшій роботі 

290 Розробка системи преміювання 

та депреміювання працівників 

ЦНАПів та інших суб’єктів 

надання адміністративних 

послуг 

2018–2020 Виконано Преміювання працівників центрів надання 

адміністративних послуг міста Києва та інших суб’єктів 

надання адміністративних послуг здійснюється відповідно 

до Закону України «Про державну службу», Типового 

положення про преміювання державних службовців органів 

державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів 

(секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства 

соціальної політики України від 13.06.2016 № 64, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.06.2016 

за № 903/29033, та постанови Кабінету Міністрів України 

від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників 

державних органів». 

Також, Департаментом (Центром) надання 

адміністративних послуг виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

розроблено Положення про преміювання державних 

службовців Департаменту (Центру) надання 

адміністративних послуг виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

яке затверджено наказом Департаменту від 05.02.2018  

№ 4-ОД 

 

291 Систематичне проведення 

аудиту та дослідження рівня 

якості надання 

адміністративних послуг і 

задоволеності клієнтів рівнем їх 

обслуговування із залученням 

до цієї роботи незалежних 

експертів та громадськості, 

2018–2020 Виконано  Департаментом (Центром) надання адміністративних 

послуг систематично проводилися дослідження рівня якості 

надання адміністративних послуг центрами надання 

адміністративних послуг міста Києва (через інформаційні 

кіоски, інформаційну систему «Міський WEB-портал 

адміністративних послуг в місті Києві», за допомогою 

опитування заявників та аналізу їх відгуків у соціальних 

мережах). 
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оперативне реагування на 

виявлені недоліки 

Крім того, у 2019 році Комунальною науково-дослідною 

установою «Науково-дослідний інститут соціально-

економічного розвитку міста» виконано науково-дослідну 

роботу на тему: «Оцінка якості обслуговування відвідувачів 

центрів надання адміністративних послуг міста Києва та 

визначення пріоритетних напрямків покращення роботи 

методами соціології». Отримані результати свідчать, що 

переважна більшість відвідувачів повністю задоволена 

якістю обслуговування в центрах надання адміністративних 

послуг. 

Разом з тим, отримані дані дозволили виявити напрями 

підвищення якості надання адміністративних послуг 

відповідно до потреб та запитів мешканців столиці, які 

враховані в роботі центрів надання адміністративних 

послуг. 

У 2020 році Комунальною науково-дослідною установою 

«Науково-дослідний інститут соціально-економічного 

розвитку міста» виконано науково-дослідні роботи на теми: 

− Методологічне супроводження впровадження системи 

оцінювання діяльності Управлінь (Центрів) надання 

адміністративних послуг районних в місті Києві державних 

адміністрацій, розробка пропозицій щодо підвищення 

якості надання послуг; 

− Оцінка якості обслуговування відвідувачів центрів 

надання адміністративних послуг міста Києва та 

визначення пріоритетних напрямків покращення роботи 

методами соціології  

292 Формування ефективної 

взаємодії і комунікації, 

отримання зворотного зв’язку 

від заявників за допомогою 

мобільного додатка та/або 

зовнішнього веб-сайту 

2018–2020 Виконано Забезпечено багатоманітність форм взаємозв’язку з 

заявниками та їх консультування, зокрема із застосуванням 

сучасних мессенджерів. 

Станом на 01.01.2021 через інформаційну систему 

«Міський WEB-портал адміністративних послуг в 

місті Києві» можливо отримати онлайн-консультацію, 

написати відгук або пропозицію, отримати sms-

інформування про стан розгляду справи.  

У 2019 році Створено Call-центр, роботу якого суттєво 

посилено в умовах проведених протиепідеміологічних 

заходів у зв’язку з поширенням на території України 

COVID-19 . 

Створено мобільну версію зовнішнього сайту та мобільний 

додаток «Особистий кабінет Центр надання 

адміністративних послуг» (з відображенням всіх етапів 
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надання адміністративної послуги). Зазначений сервіс 

можливо скачати за допомогою додатку Play Market (для 

пристроїв з системою Android) у  пошуку задати – 

«Особистий кабінет ЦНАП у місті Києві». 

У ІІІ кварталі 2020 року почав функціонувати мобільний 

додаток PQService, за допомогою якого заявник може 

заздалегідь вибрати зручну дату і час візиту до центрів 

надання адміністративних послуг м. Києва, що сприяє 

оптимізації роботи операторів та зменшенню кількості 

відвідувачів у залі очікування. 

Вищезазначений сервіс можна скачати за допомогою 

додатку Play Market (для пристроїв з системою Android та 

App Store (для пристроїв з системою IOS) та зі 

стаціонарного пристрою реєстрація в електронній черзі 

доступна через офіційний сайт Департаменту (Центру) 

надання адміністративних послуг виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) за посиланням: http://ac.dozvil-

kiev.gov.ua/Equeue/Register 

Сектор 2.8. Освіта 

Оперативна ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу 

Завдання 1.1. Розвиток мережі закладів освіти 

293 Розвиток ЗДО та ЗЗСО, у т. ч. 

шляхом будівництва, 

реконструкції, капітального 

ремонту та відновлення 

непрацюючих закладів 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У 2020 році відновлено роботу 19 груп у працюючих ЗДО –  

360 місць: 

• №№ 106, 506, 643, НВК «Ромашка»  у Голосіївському 

районі; 

• НВК «Пролісок», ЗДО №№ 773, 315 у Дарницькому 

районі; 

• № 745 у Деснянському районі; 

• №№ 433, 680, 485, 566, НВК «Струмочок» у 

Дніпровському районі; 

• ЗДО №№ 45, 486, б/д «Малятко» у Подільському районі; 

• ЗДО № 516 у Святошинському районі. 

Завершено роботи з: 

−  будівництва 2 ЗДО – 520 місць: 

• ЗДО № 168 на бульв. Вацлава Гавела, 81-а у 

Солом’янському районі на 260 місць (замовник –  

КП «Житлоінвестбуд-УКБ»); 

• ЗДО на вул. Радунська - ж/м Вигурівщина-Троєщина,  

м-н 24, діл.29 у Деснянському районі на 260 місць 

(завершено будівництво І пускового комплексу, замовник 

– КП «Житлоінвестбуд-УКБ»); 

 

http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/Equeue/Register
http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/Equeue/Register
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− реконструкції 3 ЗДО – 275 місць: 

• ЗДО № 151 на вул. Маршала Гречка, 10-а у Подільському 

районі на 110 місць (замовник – Подільська РДА, 

будівельна готовність – 100%, тривають процедури щодо 

введення в експлуатацію); 

• ЗДО № 436 на вул. Автозаводській, 17-а в Оболонському 

районі на 75 місць (замовник – Оболонська РДА); 

• ЗДО № 345 на вул. Санаторна, 9-а у Дарницькому районі 

з надбудовою на 90 місць (замовник – Дарницька РДА). 

− реконструкції 1 ЗЗСО і 4 стадіонів:  

• ЗЗСО № 315 на вул. Драгоманова, 27-а  у Дарницькому 

районі на 520 місць (реконструкція з надбудовою  

4 поверху, замовник – Дарницька РДА);  

• стадіон ЗЗСО № 194 на вул. Героїв Дніпра, 10-б та ЗЗСО 

№ 252 на вул. Зої Гайдай, 10-в в Оболонському районі 

(замовник – Оболонська РДА);  

• стадіон ЗЗСО № 4 на вул. Сулеймана Стальського, 26-а у 

Дніпровському районі (замовник – Дніпровська РДА);  

• стадіон ЗЗСО № 201 на бульв. Перова, 14-а у 

Дніпровському районі (завершено роботи по  

І пусковому комплексу, замовник –  

КП «Житлоінвестбуд-УКБ»); 

• стадіон ЗЗСО № 256 на вул. Озерній, 2-а в Оболонському 

районі (завершено роботи по І пусковому комплексу, 

замовник – КП «Житлоінвестбуд-УКБ»). 

Тривали роботи з:  

− будівництва ЗДО на вул. Бахмацькій, 35 у 

Святошинському районі (замовник –  

КП «Спецжитлофонд», будівельна готовність – 49%); 

−  реконструкції 2 ЗДО та 3 ЗЗСО: 

• ЗДО № 306 у Солом'янському районі (замовник –  

Солом’янська РДА, будівельна готовність 6,2%); 

• ЗДО № 497 у Святошинському районі (замовник –   

Святошинська РДА, будівельна готовність 35%); 

• ЗЗСО № 59 у Голосіївському районі (замовник – 

Голосіївська РДА, будівельна готовність – 86%);  

• ЗЗСО № 22 у Солом’янському районі (замовник – 

Солом’янська РДА, будівельна готовність – 95%) 

• ЗЗСО № 23 у Деснянському районі (замовник – 

Деснянська РДА, будівельна готовність – 40%) 
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294 Підтримка розвитку 

альтернативних форм освіти (у 

т. ч. приватних ЗДО та ЗЗСО)» 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У 2020 році мережу приватних закладів дошкільної освіти 

столиці розширено на 65 установ/організацій/закладів (1500 

місць), які отримали ліцензію на право здійснення освітньої 

діяльності у сфері «дошкільна освіта»: 

− Голосіївський район - ЗДО «Світ активних дітей»,  

ЗДО «Школа активних дітей Голосіїво»,  

ЗДО «Платоша», ЗДО «Мамая», ЗДО  «Крістал кідс»,  

ЗДО «Юніт севен скул», ФОП Шевченко М.О.,  

ФОП Пахович Ю.П., ДНЗ «Малюк Аристотель»,  

ЗДО «Планета дитинства», ЗДО «Республіка кідс», Дитячий 

садочок «Маленька Європа»; ЗДО «ЧУДО-ЧАДА», ЗДО 

«Зекіндер», ЗДО «Бамбінос Кідс»,  

ФОП Сидоренко О.О.;  

− Дарницький район - ЗДО «Академія юних талантів»;  

ЗДО «Талантвіль», ЗДО «Казкова резиденція», ЗДО «Бі 

клевер», ЗДО «Дитяча резиденція», ТОВ «Мр. Лідер 

глобал», ТОВ «Дитяча дача», ФОП Восколович І.С.,  

ФОП Франчук О.В.;  

− Деснянський район - ЗДО «Фінський дитячий садок 

«Тотошка», ЗДО «Кіндер ленд», ФОП Осташко І.В.;   

− Дніпровський район – ЗДО «Смартік»;  

− Оболонський район - ЗДО «Мала академічна гімназія», 

НВК «Фенікс», ЗО «Уолд прескул каппус Б», Садок 

«Смартіс», ЗДО «Дім Реджіо», ФОП Горелікова Т.А.,  

ФОП Стоєцька О.Л.; 

− Печерський район -  ФОП Солоненко О.В.; ЗДО 

«Емоджі кідс», ЗДО «Клевер кідс Печерськ», ЗДО 

«Республіка Кідс», ДЦ «Кідсвуд Клавскай»;  

− Подільський район -  ЗДО «Бебі хауз»; ЗДО «Грайлик 

дитячий клуб № 1», ЗДО «Умамі»;  

− Святошинський район - ЗДО «Актівіті», ЗДО «Тотоша 

Нивки», ФОП Кравчук – Толочко О.В., ЗДО «Небокрай», 

ЗДО «Євроленд», ЗДО «Черрі»;  

− Солом’янський район – ЗДО «Пташеня»,  

ФОП «Копейкіна В.Ю.; Канадський ЗДО «Віжен 

трайлінгуел пріскул», ФОП Кузнець О.С., ЗДО «Центр 

планета дитинства», ЗДО «Школа активної  дитини  

Кампус», ФОП Гірік І.М., Мистецький садок «Кадрики», 

ФОП Кондратенко Д.А.;  

− Шевченківський район -  Центр дошкільної освіти 

«Унікум»; ЗДО «Орендж кідс спейс», ТОВ «Дитячий 

простір «Бейбі нест», ЗДО «Кіта»,  
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ФОП Колеснікова О.А., ФОП Бородай Н.В., ФОП 

Корнелюк О.В., ФОП Лісниця Є.М. 

У мережу ЗЗСО введено 45 приватних установ, які 

отримали ліцензію на здійснення освітньої діяльності у 

сфері повної загальної середньої освіти 

295 Трансформація мережі 

інтернатних закладів, розвиток 

мережі спеціальних та 

інклюзивних класів у ЗЗСО 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У 18 ЗЗСО функціонує 80 спеціальних класів для 756 учнів 

з особливими освітніми потребами, зокрема для дітей з 

інвалідністю. 

У 205 ЗЗСО функціонує 837 інклюзивних класів, в яких 

здобувають освіту 1403 учні з особливими освітніми 

потребами, зокрема діти з інвалідністю.  

Підготовлено проєкти рішень Київської міської ради щодо 

перейменування та реорганізації 5 закладів освіти 

інтернатного типу (спеціальні загальноосвітні школи-

інтернати №№ 8, 7, 9, 11 та дитячий будинок «Малятко»). 

Зазначені проєкти рішень Київської міської ради проходять 

процедуру погодження. 

Реорганізовано та змінено назву 6 загальноосвітніх 

спеціальних шкіл-інтернатів (зокрема санаторного типу) 

 

296 Підтримка діяльності закладів 

позашкільної освіти як центрів 

виховної роботи та поширення 

неформальної освіти 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Функціонує 41 заклад позашкільної освіти комунальної 

форми власності, з них 5 закладів міського та  

36 – районного підпорядкування. Із загальної кількості 

закладів позашкільної освіти  32 заклади є профільними,  

9 – комплексними.  

Позашкільною освітою в місті Києві охоплено  

78 522 вихованці, які відвідують 5 111 гуртків.  

З метою розвитку позашкільної освіти в м. Києві 

проведено: 

− II (міський) етап Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів «Джерело творчості» в номінації 

«Керівник гуртка-2020»; 

− відкритий міський методичний фестиваль закладів 

позашкільної освіти «Київ – М-Фест» (ІХ Відкритої міської 

методичної виставки) «Від Нової української школи до 

Нового українського позашкілля»; 

− семінар-практикум «Інклюзивне середовище в закладі 

позашкільної освіти». 

Забезпечено участь у Міжнародній конференції 

«Позашкільна освіта: вчора, сьогодні, завтра» до 20-річчя 

Закону України «Про позашкільну освіту» та онлайн-

зустрічі «Про самооцінювання освітніх та управлінських 
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процесів та закладів позашкільної освіти 

297 Створення новітніх центрів 

професійно-технічної освіти 

для забезпечення потреб ринку 

праці 

2018–2020 Виконано У 2020 році відкрито 7 навчально-практичних центрів:  

− Smart фабрика у Київському вищому професійному 

училищі технологій та дизайну одягу центр інноваційних 

швейних технологій та дизайну (29.10.2020);  

− Центр з підготовки фахівців «Ювелір-монтувальник, 

ювелір-закріпник, огранувальник вставок для ювелірних і 

художніх виробів, ювелір-модельєр у  

ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва  

м. Києва» (14.12.2020);   

− Центр з підготовки фахівців «Радіомеханік», 

«Електромеханік» з ремонту та обслуговування 

радіотелевізійної апаратури, лічильно-обчислювальних 

машин та налагодження електронних комунікацій у 

Київському вищому професійному училищі будівництва і 

архітектури (17.12.2020);  

− Центр  з підготовки фахівців будівельної механізації та 

електронного устаткування автомобільних засобів у ДНЗ 

«Міжрегіональне вище професійне училище 

автомобільного транспорту та будівельної механізації» 

(28.12.2020);  

− Центр оперативної поліграфії у ДНЗ «Центр професійної 

освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну  

м. Києва» (28.12.2020);  

− Центр відновлювальної енергетики у ДНЗ «Київський 

професійний коледж» з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою (29.12.2020);  

− Центр з підготовки фахівців «Кухар, кондитер» у 

Київському вищому професійному училищі швейного та 

перукарського мистецтва (29.12.2020) 

 

Завдання 1.2. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів 

298 Модернізація лабораторій та 

комп’ютерних класів, 

забезпечення НЗ сучасними 

навчальними засобами 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року  

З метою модернізації лабораторій і комп’ютерних класів 

закладів освіти придбано: 

− багатофункціональні пристрої;  

− проєктори;  

− персональні комп'ютери;  

− ноутбуки;  

− планшети; 

− мультимедійні комплекти; 

− інтерактивні дошки SMART; 

− комплекти навчального обладнання для STEM-
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лабораторії; 

− комплект інтерактивного обладнання для створення 

лабораторії 3D-моделювання; 

− комплекти комп’ютерного обладнання; 

− мультитач «Інтерактивна панель з програмним 

забезпеченням»; 

− цифрові вимірювальні комп’ютерні комплекси 

(комплекси фізики, біології та хімії); 

− 3D принтери; 

− системні блоки;  

− моноблоки;  

− програмне забезпечення;  

− бездротові точки доступу; 

− лотки для зберігання та зарядження планшетних 

комп’ютерів; 

− 3D сканери;  

− інтерактивні мультимедійні комплекси з програмним 

забезпеченням; 

− інтерактивна LCD тачпанель; 

− допоміжний комплект (проєктор, проєкційний екран, 

багатофункціональний пристрій); 

− комплекти засобів навчання для кабінетів хімії (4), 

біології (4), фізики (3), математики, географії; 

− телевізор Т1 (телевізор+дидактичний мультимедійний 

контент для початкових класів (мультимедійний вебресурс 

в комплекті з кодом доступу) на флеш- накопичувачі; 

− STEM-комплекти для лабораторії робототехніки; 

− конструктори для вивчення інженерії Fichertchnik 

STEM-лабораторія (інжинірінг); 

− телескопи  

299 Підвищення ефективності 

функціонування навчальних 

закладів за рахунок 

впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій (у 

т. ч. удосконалення і розвиток 

автоматизованих систем 

«Електронний дитячий садок» 

тощо) 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У 2020 році здійснено: 

− оновлення функціоналу системи електронного запису 

дітей до комунальних ЗДО «СЕЗ-ЗДО»; 

− впровадження функції «Електронний табель 

відвідування»; 

− оновлення інтерфейсу сторінки; 

− встановлення та впровадження програмного продукту 

«Супік» (Система управління продуктами і кухнею) у 

закладах освіти Шевченківського і Голосіївського районів 

міста Києва; 

− придбання комп’ютерного обладнання для ЗДО 
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Шевченківського району; 

− впровадження інформативно-комунікаційних технологій 

СЕС в Голосіївському районі; 

− створення можливості формування щорічного 

електронного звіту про діяльність ЗДО (форма 85-к); 

− придбання інтерактивних мультимедійних комплексів 

для ЗДО Святошинського району. 

Реалізовано електронну взаємодію Реєстру Дітей міста 

Києва та Реєстру територіальної громади міста Києва в 

частині автоматичного створення в Реєстрі Дітей заявок 

дітей – майбутніх першокласників, які зареєстровані в 

житлових будинках на території обслуговування 

відповідного закладу освіти. Кожен заклад освіти, що 

набирає першокласників, отримав інформацію, необхідну 

для планування кількості перших класів для їх відкриття 

у 2020-2021 навчальному році 

Оперативна ціль 2. Підвищення актуальності та якості освіти 

Завдання 2.1. Забезпечення НЗ достатньою кількістю педагогічних кадрів 

300 Підвищення рівня заробітної 

плати та введення систем 

мотивації працівників 

2018–2020 Виконано 

 

Щорічно у бюджеті міста Києва передбачаються надбавки 

педагогічним працівникам відповідно до постанов Кабінету 

Міністрів України:  

− від 23 березня 2011 року № 373 (зі змінами від 21 січня 

2018 року № 23) – у розмірі 30% за престижність праці;  

− від 30 серпня 2002 року № 1298 – у розмірі до 50% 

(керівникам та заступникам керівників) та 20% 

(педагогічним та іншим не педагогічним працівникам) за 

складність та напруженість праці. 

У місті Києві по галузі «Освіта» виконуються пункти статті 

57 Закону України «Про освіту», зокрема:  

− надання педагогічним працівникам щорічної грошової 

винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки 

заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання 

службових обов'язків;  

− виплата педагогічним працівникам допомоги на 

оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу 

(ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки 

 

301 Розробка і реалізація 

інноваційних програм 

професійного розвитку 

педагогічних кадрів 

2018–2020 Виконано 

 

У проєкті «Програма професійного розвитку педагогічного 

персоналу навчального закладу» брало участь 22 ЗЗСО.  

У межах експерименту Інститутом післядипломної 

педагогічної освіти: 

− проведено 12 семінарів-тренінгів, в яких взяло участь 

453 педагога; 
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− підготовлено та опробовано Типову освітню програму 

підвищення кваліфікації тренерів програми; 

− отримано рецензії, рукопис посібника «Як провести 

супервізію тренерської роботи»; 

− оновлено модель курсів підвищення кваліфікації;  

− створено модель курсів, яка передбачає: е-реєстрацію 

педагогів, вивчення та врахування потреб і запитів 

педагогів, вибір педагогами місця, форми та змісту 

навчання, формування індивідуальної освітньо-професійної 

траєкторії (наявні інваріантна і варіативна складові 

навчального плану), залучення педагогів-практиків та 

партнерських інституцій, побудова навчальних модулів на 

компетентнісний основі та віддалений моніторинг 

діяльності.  

На 2019/2020 н.р. педагогам столиці запропоновано 

410  навчальних модулів, з них понад 250 мають як очну 

так і дистанційну форму навчання. На 2020/2021 н.р. 

підготовлено та виставлено на реєстрацію 365 модулів 

дистанційного формату. Всі модулі розроблені  на 

компетентнісній основі відповідно до Концепції Нової 

української школи.  

Зміст курсів відповідно до вимог концепції  «Нова 

українська школа» оновлено на 100%. Педагог, не 

полишаючи навчального закладу, може самостійно обрати 

час проходження інваріантної складової курсів, обрати 

незалежно від фаху 5 навчальних модулів із загальної 

кількості й відразу отримати направлення, яке стає його 

індивідуальним навчальним планом 

302 Професійна підготовка 

кваліфікованих спеціалістів та 

підвищення кваліфікації 

працівників освіти 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

У 2020 році в Інституті післядипломної педагогічної освіти 

за оновленою моделлю курсів пройшли навчання  

17499 слухачів (3275 слухачів у 117 навчальних групах та 

14224 – в індивідуальних електронних кабінетах), серед 

яких:  

− директори ЗДО, ЗЗСО, заступники директорів ЗЗСО, 

вихователі методисти ЗДО, керівники та методисти 

районних науково-методичних центрів – 534 особи;  

− педагогічні працівники ЗДО, ЗЗСО, ЗПО та дитячо-

юнацьких спортивних шкіл – 16853 особи;  

− медичні працівники ЗЗСО, ЗДО – 112 осіб 

 

303 Створення стимулів для 

залучення досвідчених 

професіоналів і практиків до 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

Здійснено підготовку та у дистанційному режимі проведено 

фестиваль стартапів «Сlass ідея» з визначенням переможців 

шляхом електронного голосування (квітень). 
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викладання у навчальних 

закладах, у т. ч. іноземців 

Проведено у дистанційному режимі освітній фестиваль 

управлінської майстерності «Kyiv EdFest» (заходи 

відбувалися з використанням платформ віддаленого 

доступу та відеозв’язку) (23-29 березня та 21-28 жовтня) 

Завдання 2.2. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм 

304 Реалізація концепції 

реформування загальної 

середньої освіти «Нова 

українська школа» 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

За програмою Нової української школи навчалося: 

− у 2019/2020 навчальному році - 32,3 тис. 

першокласників, 33,4 тис. другокласників та понад 800 

учнів третіх класів - учасників  Всеукраїнського 

експерименту; 

− у 2020/2021 навчальному році - 29,9 тис. 

першокласників, 31,5 тис. другокласників, 33,3 тис. 

третьокласників та понад 800 учнів четвертих класів - 

учасників  Всеукраїнського експерименту. 

Для проведення апробації навчальних матеріалів нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти 

закуплено: 

− 1300 примірників учнівських зошитів «Я досліджую 

світ»; 

− 800 одиниць навчально-методичної літератури. 

Організовано та проведено:  

− підвищення кваліфікації 30 вчителів початкових класів, 

які навчатимуть учнів перших класів у 2020/2021 

навчальному році; 

− підвищення кваліфікації 60 учителів англійської мови, 

які навчатимуть учнів 1-х класів у 2020/2021 навчальному 

році; 

− 253 навчальні модулі, які розроблено на 

компетентнісній основі у відповідності до потреб Нової 

української школи для 433 керівників та заступників 

керівників ЗЗСО, які підвищують кваліфікацію у 2019/ 

2020 навчальному році. 

Закуплено і доставлено до ЗЗСО: 

− 54,9 тис. одиниць меблів; 

− 171 тис. одиниць дидактичних матеріалів; 

− 4,2 тис. одиниць комп’ютерного обладнання з 

відповідним мультимедійний контентом 

 

305 Створення міського ресурсного 

центру для дистанційного 

навчання та самоосвіти 

2018–2020 Виконано 

 

Міський ресурсний центр для дистанційного навчання та 

самоосвіти створено у 2016 році. 

На сайті «Столичний центр відкритої освіти» розміщено: 

− відкриті електронні освітні ресурси для дистанційного 

навчання учнів; 

 



211 

 
1 2 3 4 5 6 

− інтерактивні е-підручники, інтерактивні вправи, 

тренажери, матеріали для перевірки знань та самооцінки, 

відеопрезентації вчителів; 

− методичні рекомендації «Дистанційне навчання: 

виклики, результати та перспективи» та «Путівник 

«Дистанційне та змішане навчання в школі»; 

− вебінари «Організація дистанційного навчання закладом 

освіти» (для педагогів), «Як навчатися дистанційно? 

Відкриті ресурси» (для учнів). 

На сайті kievoit.ippo.kubg.edu.ua: 

− розміщено уроки з курсу інформатики (для учнів  

5-9 класів та 10-11 класів профільного рівня навчання 

інформатики;  

− організовано щотижневі вебінари з вивчення окремих 

тем з української мови та математики (для учнів 11 класів). 

На сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти 

створено блог консультацій з впровадження дистанційного 

навчання для педагогів та учнів.  

На сайті Департаменту освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на період карантину створено розділ 

«Дистанційне навчання. Ресурси», де розміщено матеріали 

для вчителів та учнів. 

Створено каталог електронних освітніх ресурсів для учнів і 

вчителів urok.ippo.kubg.edu.ua 

306 Стимулювання інноваційної та 

дослідницької діяльності в 

навчальних закладах 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року  

Здійснювалася дослідно-експериментальна робота:  

− регіонального рівня у 97 закладах освіти; 

− всеукраїнського рівня у 109 закладах освіти 

 

307 Розвиток єдиної інформаційної 

системи управління освітою у 

місті, в тому числі 

впровадження електронних 

форм освіти 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

 

Розпочато впровадження «Системи менеджменту 

навчального процесу в закладах загальної середньої освіти» 

(далі – Система): 

− підключено до Системи 32 ЗЗСО, зареєстровано близько 

30 тис. користувачів; 

− забезпечено можливість ведення електронного журналу 

та щоденника учня в 1-4 класах ЗЗСО; 

− створено внутрішню соціальну мережу; 

− надано можливість навчатися та виконувати домашні 

завдання онлайн; 

− організовано інформаційні дашборди для управлінців 

галузі «Освіта» з даними про мережу закладів дошкільної 

та загальної середньої освіти; 

 

http://kievoit.ippo.kubg.edu.ua/
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− створено розділ «Фінансування», де відображено набори 

даних про фінансування галузі та закладів освіти з бюджету 

м. Києва. 

На офіційних сайтах управлінь освіти Голосіївського,  

Дніпровського та Оболонського районів створені сторінки 

ЗДО, окремі сайти ЗДО, сторінки у Facebook та Viber-

групах для батьків. 

ЗДО Голосіївського, Деснянського, Дніпровського, 

Оболонського, Святошинського, Солом’янського, 

Шевченківського  районів підключені до мережі Інтернет.  

Усі ЗДО Дніпровського, Святошинського районів мають 

сторінки в  мережі Facebook та створюють Telegram-канали. 

В Інформаційній системі управління освітою (ІСУО, 

isuo.org) розміщені (зареєстровані) дані дошкільних 

навчальних закладів і закладів загальної середньої освіти 

Завдання 2.3. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва: 

308 Проведення освітніх заходів, 

націлених на піднесення 

престижу української мови, 

культури, історичної пам’яті 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

 

Організовано та проведено:  

− міський етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів 

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»;   

− міський етап Всеукраїнського фотоконкурсу «Україна – 

це ми!» до Дня Соборності України;  

− конкурс туристсько-краєзнавчих експедицій з активним 

способом пересування «Мій рідний край»;  

− загальноміський проєкт «Все буде Добре! ОК»; 

− огляд звітних програм дитячих творчих колективів на 

присвоєння/підтвердження почесних звань «Зразковий 

художній колектив»,  «Народний художній колектив»; 

− ІV (фінальний) етап Х Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка; 

− ІІІ (міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

української мови та літератури; 

− засідання секції «Освіта» міжвідомчої робочої групи з 

питань реалізації Концепції розвитку української мови, 

культури та виховання історичної пам`яті у жителів міста 

Києва на 2015-2020 роки тощо 

 

309 Налагодження співпраці між 

навчальними закладами Києва 

та іншими регіонами України з 

метою обміну педагогічним 

досвідом для об’єктивного 

висвітлення української історії 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

 

Продовжувалася співпраця між закладами освіти м. Києва 

та закладами інших регіонів України.  

Педагоги закладів освіти м. Києва та усієї України 

дистанційно взяли участь в: 

− освітньому фестивалі управлінської майстерності «Kyiv 

EdFest» (23-29 березня, 21-28 жовтня); 
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та державності, популяризації 

української мови 
− конференції педагогічних, науково-педагогічних 

працівників м. Києва (20 серпня) 

310 Інтеграція патріотичного 

виховання у навчальний 

процес, підтримка молодіжних 

патріотичних організацій 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

  

Організовано та проведено: 

− міський конкурс відеоробіт до Дня пам’яті Героїв Крут; 

− загальноміський проєкт «Герої Крут. За свободу та 

незалежність»;  

− міський етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів 

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»;  

− міський етап Всеукраїнського фотоконкурсу «Україна – 

це ми!» до Дня Соборності України;  

− творчий фестиваль «Ватра» до Дня пам’яті Героїв 

Небесної Сотні;   

− загальноміський національно-патріотичний відеопроєкт 

«Яке  прекрасне рідне слово! Воно - не світ, а всі світи» до 

Міжнародного дня рідної мови;  

− зустріч представників учнівської молоді Києва з 

учасниками Революції Гідності;  

− нараду з питань організації та проведення етапів 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура»); 

− загальноміський проєкт «Все буде Добре! ОК», в рамках 

якого реалізовано онлайн-флешмоби патріотичного 

спрямування, зокрема: «Маки пам’яті» з нагоди 

відзначення у 2020 році Дня пам'яті та примирення і Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 

років (08-09.05); Дня Матері (10.05); Дня вишиванки 

(21.05); Дня Європи (16-18.05); вшанування пам’яті жертв 

політичних репресій (17.05); 76-ї річниці депортації 

кримських татар (18.05); Дня Києва (26-31.05); Дня батька 

(21.06), Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні (22.06), Дня Конституції (28.06); Дня Державного 

Прапора України (23.08), Дня незалежності України (24.08); 

Дня пам`яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України (29.08); Дня знань – 2020 (01.09); участь у 

радіодиктанті національної єдності  (09.11); 

«Мова_код_нації» (08-10.11) та відзначення 

Дня_української_писемності_та_мови (09.11). 

Налагоджено співпрацю з дитячими громадськими 

організаціями, забезпечено проведення спільних заходів, 

спрямованих на залучення дітей до участі у житті 

суспільства 

 



214 

 
1 2 3 4 5 6 

Завдання 2.4. Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці 

311 Посилення співпраці між 

навчальними закладами та 

науково-дослідницькими 

установами/підприємствами з 

метою професійного 

спрямування учнівської молоді 

2018–2020 Виконано 

завдання  

2020 року 

  

У 2020 році проведено:  

− поетапну кваліфікаційну атестацію з професії «Кухар»  

4 розряду в закладах харчування мережі «Печена 

картопля»;  

− майстер-клас компанією «ESTEL» «Салонні роботи» для 

педагогів та учнів, які здобувають робітничі професії для 

сфери послуг, зокрема перукарського напряму у 

Київському вищому професійному училищі технологій та 

дизайну одягу;  

− екскурсії для учнів шкіл Дарницького району на 

комунальних підприємствах м. Києва та музеї «Укрпошти», 

де проходять виробничу практику учні Київського 

професійного будівельного ліцею;  

− професійне навчання з професій моторист (машиніст), 

стерновий (керманич) у Державному університеті 

інфраструктури та технологій, де здобувачі освіти 

Київського вищого професійного училища водного 

транспорту в лабораторних умовах перевірили свої 

професійні здібності; 

− екскурсію для учнів Міжрегіонального вищого 

професійного училища автомобільного транспорту та 

будівельної механізації в рамках соціального партнерства 

Автоцентр «Прага Авто» з метою ознайомлення з новими 

марками автомобілів та обладнання; 

− робочу зустріч з відомим кулінарним експертом 

Євгеном Клопотенком з питань підготовки 

висококваліфікованих робітників професії «Кухар, 

кондитер» та внесення змін у навчальну програму і освітні 

методики; 

− забезпечено участь здобувачів освіти Вищого 

професійного училища № 25 у ХХІІІ Чемпіонаті України 

індустрії краси Спілки перукарів України (нагороди та 

призові місця у номінації «Стильне фарбування волосся»); 

− навчання у «HENKEL Academy» з технологій та 

матеріалів Ceresit у режимі онлайн тестування для 

здобувачів освіти за професією «Опоряджувальник 

будівельний» та педагогічних працівників Київського 

вищого професійного училища технологій та дизайну 

одягу; 

− навчальний тренінг для здобувачів освіти Київського 

професійного ліцею транспорту від представництва ІХР в 
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Україні бренду BILSTEIN 

Сектор 2.9. Безпека та цивільний захист 

Оперативна ціль 1. Зниження рівня злочинності 

Завдання 1.1. Підвищення ефективності функціонування системи муніципальної безпеки 

312 Створення муніципальної 

поліції міста Києва після 

законодавчого врегулювання 

реформи МВС України та 

передачі певних повноважень 

на регіональний (місцевий) 

рівень управління 

2018-2020 Не виконано Відповідно до Закону України «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державного кордону» 

10 лютого 2017 року зареєстровано Київське міське 

громадське формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону «Муніципальна варта». 

Рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 43/3050 

утворено комунальне підприємство виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) «Муніципальна охорона». 

Підписано Меморандум про взаємодію у сфері 

забезпечення правопорядку та безпеки в Києві між 

виконавчим органом Київської міської ради (Київською 

міською державною адміністрацією), постійною комісією 

Київради з питань дотримання законності, правопорядку та 

запобігання корупції, Головним управління Національної 

поліції у місті Києві, Управлінням патрульної поліції у 

місті Києві та Київським міським громадським 

формуванням з охорони громадського порядку і 

державного кордону «Муніципальна варта» (від 25.03.2019 

№ 4). 

На виконання рішення Київської міської ради від 

20.12.2018 № 532/6583 «Про деякі заходи щодо охорони та 

збереження майна комунальної власності територіальної 

громади міста Києва» комунальне підприємство 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона» у 

2020 році забезпечує охорону 238 об'єктів комунальної 

власності (заклади освіти, бібліотеки, медичні установи, 

парки) 

Створення муніципальної 

поліції не передбачено 

чинним законодавством. 

У Верховній Раді України 

зареєстровано проєкт Закону 

України від 18.05.2015 

№ 2890 «Про муніципальну 

варту», який не розглянутий 

Верховною Радою України 

313 Впровадження та подальший 

розвиток автоматизованої 

системи відеоспостереження на 

вулицях та шляхах міста 

(можливість розпізнавання 

державних номерних знаків 

транспортних засобів, облич, 

передачі відеоінформації з 

відеокамер до чергової частини 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

До комплексної системи відеоспостереження міста Києва 

входить 6705 камер відеоспостереження, зокрема 

937 відеокамер з можливістю розпізнавання обличь людей 

та транспортних засобів. 

У 2020 році встановлено 346 засобів відеофіксації, зокрема 

за локаціями: 

− 3 од. – в зоні перетину Великої кільцевої дороги та 

вулиці Богатирської; 

− 3 од. – в Київському міському зоопарку; 
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ГУ НП у м. Києві, здійснення 

криміногенного аналізу тощо) 
− 42 од. – у закладах освіти (13 од. – ДНЗ № 593 на 

вул. Макіївській, 9; 16 – у ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 18 на 

вул. Академіка Оппокова, 1; 13 – у ЗЗСО І ступеня № 295 

на вул. Кошиця 6); 

− 139 од. – дооснащено систему в Деснянському районі; 

− 30 од. – дооснащено систему в Дніпровському районі в 

зоні Труханового острова; 

− 48 од – дооснащено систему у Печерському районі; 

− 57 од. – дооснащено систему в зоні урядового кварталу; 

− 24 од. – дооснащено систему у Солом’янському районі в 

рамках виконання громадського проєкту № 1255 «Безпечні 

вулиці Турецького містечка». 

У парках міста розташовано 122 відеокамери, зокрема в: 

парку «Наталка» (40 од.), Куренівському парку (31 од.), 

парку «Совки» (51 од.), які передано на баланс 

КП «Інформатика». 

Закуплено 308 засобів відеофіксації для встановлення в 

Київському метрополітені, зокрема: 75 од. – з функцією 

вимірювання температури тіла людини; 140 оглядових 

відеокамер; 90 од. – з функцією детекції обличь. 

У Ситуаційному центрі Головного управління Національної 

поліції у м. Києві (далі – ГУНП у м. Києві) розгорнуто 

8 винесених АРМ; 47 робочих місць встановлено у 

територіальних (відокремлених) підрозділах поліції. 

ГУНП у м. Києві застосовується розшук транспортних 

засобів за номерними знаками в автоматизованому режимі з 

використанням комплексної системи відеоспостереження 

м. Києва у територіальних межах міста та Київської області 

314 Удосконалення інформаційно-

аналітичного забезпечення 

системи муніципальної безпеки 

у місті Києві 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році ГУНП у м. Києві продовжувалося забезпечення 

належного функціонування централізованої системи 

управління нарядами системи «ЦУНАМІ», яка включає в 

себе декілька окремих підсистем (геоінформаційну, 

диспетчерську підсистему керування нарядами, підсистему 

відеоспостереження), а саме: 

− автоматичне отримання інформації по локальній мережі 

про правопорушення за допомогою електронної картки 

спецслужби «102»; 

− направлення до місця події нарядів поліції для розкриття 

кримінальних правопорушень «за гарячими слідами» з 

використанням геоінформаційної підсистеми 

(GРS-позиціювання автопатрулів на мапі міста Києва); 

− отримання необхідної інформації з баз даних ГУНП у 
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м. Києві «Армор»; 

− використання підсистеми відеоспостереження для 

візуального контролю місця події (або архівний запис); 

− використання пристрою колективного перегляду 

«відеостіна»; 

− використання обладнання системи дистанційного 

управління радіостанціями, які функціонують по каналам 

зв’язку ЄЦВТМ МВС України і забезпечують більш якісну 

та надійну роботу для керування силами та засобами поліції 

на робочих місцях диспетчерів «ЦУНАМІ» та в 

Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, 

Оболонському, Солом’янському, Подільському 

управліннях поліції. 

Робочі місця системи забезпечені телефонним і 

радіозв’язком та сучасними комп’ютерами з підключенням 

3 моніторів 

315 Розвиток міжнародних зв’язків 

для підтримки програм 

профілактики, обміну досвідом 

та боротьбою зі злочинністю 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року  

Упродовж звітного року здійснено візити представників 

ГУНП у м. Києві до: 

− м. Гаага, Штаб-квартира Європолу (Королівство 

Нідерландів) – підвищення обізнаності та реалізації пакету 

підтримки «Інтерпол-Європол» проєкту «Підтримка 

реформ з розвитку верховенства права в Україні (ПРАВО)» 

(16-19.02.2020); 

− м. Мальме, Королівство Швеція – симпозіум із питань 

авіаційного захисту, використання безпілотних літальних 

апаратів та систем їх протидії (26-28.02.2020); 

− м. Тбілісі, Грузія – щорічна конференція «Жінки у 

поліції» (01-07.03.2020). 

Крім цього, в ГУНП у м. Києві відбулися 7 зустрічей з 

іноземними делегаціями 

З березня 2020 року 

міжнародні візити 

представниками ГУНП у 

м. Києві не здійснювалися, 

через карантинні заходи, що 

пов’язані з поширенням 

COVID-19 

Завдання 1.2. Профілактика правопорушень 

316 Здійснення заходів з 

профілактики та упередження 

вчинення кримінальних 

правопорушень 

2018-2020 

 

Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році відділом зв’язків з громадськістю Управління 

патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної 

поліції Національної поліції України організовано та 

проведено 21 зустріч з громадою, 36 масових заходів та 

97 офіційних робочих зустрічей з органами виконавчої 

влади щодо профілактики та попередження вчинення 

кримінальних правопорушень. 

У звітному році працівниками ГУНП у м. Києві здійснено: 

− обхід понад 83 тис. помешкань громадян із врученням 

господарям візитних карток та пам’яток-порад щодо 

запобігання різним видам кримінальних правопорушень; 
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− превентивні бесіди з попередження квартирних 

крадіжок, неухильного виконання правил дотримання тиші 

в громадських місцях, утримання домашніх тварин, 

протипожежної безпеки; 

− участь дільничних офіцерів поліції у щотижневих 

робочих нарадах працівників житлових органів тощо. 

Проведено обстеження будинків житлового сектору на 

предмет виявлення відкритих горищ, підвалів, інших 

технічних приміщень, непрацюючих ліфтів, неосвітлених 

під’їздів тощо, за результатами яких виявлено: 373 горища, 

293 підвальних приміщень, 41 об’єкт ліфтового 

господарства, 63 інших технічних приміщень, а також 

528 неосвітлених під’їздів та 214 ліфтів, які не працюють. 

До районних в місті Києві державних адміністрацій та 

підприємств з обслуговування житлового фонду міста 

Києва надано пропозиції щодо вжиття заходів з усунення 

причин, що сприяють учиненню кримінальних 

правопорушень. 

На офіційному вебсайті ГУНП у м. Києві (kyiv.npu.gov.ua) у 

рубриці «Громадянам» (підрубрика «Ваш дільничний»), з 

метою дієвого зворотного зв’язку населення з 

правоохоронними органами та можливості негайного 

звернення до підрозділів поліції, розміщено адреси 

обслуговування та контактні телефони дільничних офіцерів 

поліції, графіки прийому громадян керівництвом управлінь 

поліції в районах тощо. 

Також, упродовж звітного року працівниками столичної 

поліції вжито низку заходів, спрямованих на захист життя, 

здоров’я, прав і свобод громадян від протиправних 

посягань 

317 Організація інформаційно-

просвітницьких заходів з 

питань правової освіти, 

попередження та профілактики 

правопорушень 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році відділом зв’язків з громадськістю Управління 

патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної 

поліції Національної поліції України відвідано: 

− 360 закладів загальної середньої освіти та організовано і 

проведено: 

• 176 зустрічей з представниками адміністрації навчальних 

закладів; 

• 83 шкільних заходи; 

• 78 зустрічей з батьками; 

• 245 профілактичних бесід; 

• 1325 занять з правової освіти, попередження та 

профілактики правопорушень у навчальних закладах 
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м. Києва, якими охоплено понад 50,8 тис. дітей; 

− 65 закладів дошкільної освіти: проведено 116 занять, 

охоплено 4240 дітей. 

Проводилася інформаційна робота щодо недопущення 

інфікування та поширення COVID-19 у період карантину. 

ГУНП у м. Києві проводилися уроки «Права» у навчальних 

закладах столиці з метою попередження кримінальних 

правопорушень серед підростаючого покоління, правового 

виховання молоді тощо. 

Також, у звітному році проведено 2 спільні рейди із 

журналістами щодо виявлення та попередження вчинення 

правопорушень, зокрема кримінальних, де суб’єктом 

кримінальних правопорушень є неповнолітні. 

Матеріали щодо проведених спільних заходів 

оприлюднювалися на офіційному вебсайті ГУНП у 

м. Києві, сторінці ГУНП у м. Києві у соціальних мережах 

Facebook, Twitter та Instagram і на каналі «Поліція Києва 

«YouTube». 

На офіційному вебсайті ГУНП у м. Києві у рубриці 

«Запитання та поради» розміщувалися прості рекомендації, 

дотримання яких допоможе мешканцям міста не стати 

жертвою злочинців. 

На сторінці Facebook ювенальної поліції міста Києва 

розміщено інформацію «Відповідальність дітей в Україні», 

«Вік і кримінальна відповідальність неповнолітніх в 

Україні», «Відповідальність батьків за порушення прав 

дитини». 

Упродовж звітного року підрозділами ГУНП у м. Києві 

проведено 280 інформаційно-просвітницьких заходів з 

питань правової освіти, попередження та вжиття 

превентивних заходів до правопорушень 

Завдання 1.3. Забезпеченість матеріально-технічною базою 

318 Створення належних умов для 

ефективної роботи 

правоохоронних органів та 

громадських формувань з 

охорони громадського порядку 

в м. Києві: 

    

318.1 - забезпечення належного 

функціонування кінологічного 

центру столичної поліції 

2018-2020 

 

Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році для забезпечення належного функціонування 

кінологічного центру виконано низку заходів із утримання 

службових собак, зокрема: 

− ветеринарне обслуговування собак; 
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− утримання вольєрів; 

− забезпечення кормами для годування собак 

318.2 - забезпечення належного 

функціонування системи 

централізованого управління 

нарядами поліції «ЦУНАМІ» у 

місті Києві 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У звітному році ГУНП у м. Києві проводилися заходи з 

модернізації програмного забезпечення, налаштування та 

відновлення роботи планшетних пристроїв, які 

забезпечують роботу нарядів поліції, задіяних для охорони 

публічної безпеки в системі єдиної дислокації, слідчо-

оперативних груп чергових частин, зокрема: 

− переналаштовано понад 900 планшетних пристроїв на 

нове програмне забезпечення «POLICE PM» для 

територіальних (відокремлених) управлінь поліції; 

− надано доступ 2300 користувачам до баз даних 

Інформаційного порталу Національної поліції України для 

роботи у системі «ЦУНАМІ» (відповідно до поданих 

заявок); 

− забезпечено інтеграцію інформаційної підсистеми 

«Гарпун» до системи «ЦУНАМІ»; 

− надано доступ до підсистеми «Гарпун» 407 

користувачам ІТС «Інформаційний портал Національної 

поліції України» щодо розшуку транспортних засобів. 

Завдяки вжитим заходам ГУНП у м. Києві середній час 

прибуття нарядів поліції на місця виклику (вчинення 

кримінального правопорушення) становив 12 хв. 13 с 

 

Оперативна ціль 2. Забезпечення цивільного захисту 

Завдання 2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту 

319 Розробка та впровадження 

Концепції комплексної безпеки 

міста Києва 

2019 Не виконано Проєкт Концепції комплексної безпеки міста Києва 

опрацьовується Департаментом муніципальної безпеки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) (далі – Департамент 

муніципальної безпеки) 

Проєкт Концепції 

комплексної безпеки міста 

Києва потребує коригування у 

зв’язку з організаційно-

правовими змінами – у 

2020 році утворено 

Департамент муніципальної 

безпеки виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) (рішення 

Київської міської ради від 

30.07.2020 № 256/9335, 

розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) від 24.09.2020 
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№ 1490 та № 1491) 

320 Розробка та впровадження 

Положення про основні засади 

діяльності комунальних 

аварійно-рятувальних 

підрозділів та статус 

рятувальників в місті Києві 

2020 Не виконано У 2020 році захід не виконувався Захід буде виконуватися у 

рамках Міської цільової 

програми забезпечення 

готовності до дій за 

призначенням територіальної 

підсистеми міста Києва 

Єдиної державної системи 

цивільного захисту на 2020-

2022 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської 

ради від 12.12.2019 

№ 451/8024, після внесення 

відповідних змін 

321 Завершення проведення 

технічної інвентаризації 

захисних споруд 

2018 Виконано Виконано в 2018 році  

322 Забезпечення періодичного 

проведення комплексу 

профілактичних заходів з 

цивільного захисту населення 

м. Києва 

2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 11.02.2020 № 252 «Про затвердження 

Плану основних заходів цивільного захисту територіальної 

підсистеми міста Києва єдиної державної системи 

цивільного захисту на 2020 рік» у 2020 році в Навчально-

методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності м. Києва пройшли навчання 1643 особи 

(89% річного плану). 

У 2020 році проведено командно-штабні навчання з 

органами управління та силами цивільного захисту 

районних ланок територіальної підсистеми м. Києва єдиної 

державної системи цивільного захисту з питань: 

− «Дії органів управління цивільного захисту у випадку 

витоку природнього газу та загрози вибуху на ТЄЦ-5» 

(18.02.2020, на базі КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»); 

− «Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій у разі 

виникнення аварії на потенційно небезпечному об’єкті» 

(02.07.2020, на базі КП «Лісопаркове господарство «Конча 

Заспа» у Голосіївському районі); 

− «Дії органів управління та сил цивільного захисту щодо 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі 

виникнення аварії на транспорті» (15.09.2020, у 

Подільському районі); 

− «Дії органів управління та сил цивільного захисту щодо 
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ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при виконанні 

завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду» 

(11-12.11.2020, у Солом’янському районі); 

− «Приведення в готовність до дій за призначенням 

органів управління територіальної підсистеми міста Києва 

єдиної державної системи цивільного захисту у разі 

виникнення надзвичайної події та надзвичайних ситуацій 

під час новорічних та різдвяних свят в м. Києві» 

(31.12.2020, в режимі відеоконференції). 

Упродовж лютого-жовтня 2020 року проведено штабні 

тренування з органами управління цивільного захисту 

районних ланок територіальної підсистеми міста Києва 

єдиної державної системи цивільного захисту щодо 

виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру у таких 

районах: Деснянському, Дніпровському, Печерському, 

Святошинському 

323 Здійснення інвентаризації, 

систематизації та актуалізації 

чинних нормативно-правових 

актів київської міської влади з 

питань цивільного захисту 

відповідно до сучасних вимог 

2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році видані розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації): 

− від 16.01.2020 № 47 «Про створення постійно діючої 

міжвідомчої робочої групи з питань протидії незаконному 

обігу та незаконній торгівлі нафтопродуктами на 

автозаправних станціях у місті Києві»; 

− від 11.02.2020 № 252 «Про затвердження Плану 

основних заходів цивільного захисту територіальної 

підсистеми міста Києва єдиної державної системи 

цивільного захисту  на 2020 рік»; 

− від 17.04.2020 № 621 «Про внесення змін до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 03 травня 

2017 року № 519 «Про Постійну комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)»; 

− від 30.04.2020 № 663 «Про визначення переліку 

спеціалізованих закладів для організації обсервації 

(ізоляції)»; 

− від 13.05.2020 № 705 «Про зміни у складі спеціальної 

комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру регіонального рівня 

в місті Києві»; 
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− від 14.05.2020 № 712 «Про затвердження Положення про 

територіальну автоматизовану систему централізованого 

оповіщення м. Києва»; 

− від 29.05.2020 № 769 «Про визначення та затвердження 

місць розміщення матеріального резерву виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій в місті Києві»; 

− від 21.06.2020 № 885 «Про призначення керівника робіт 

з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого 

рівня»; 

− від 09.07.2020 № 1014 «Про затвердження 

Організаційно-методичних вказівок з підготовки 

працівників і непрацюючого населення в місті Києві до дій 

у надзвичайних ситуаціях на 2020 та 2021 роки»; 

− від 08.10.2020 № 1588 «Про деякі питання створення та 

накопичення матеріального резерву виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій в місті Києві у 2020 році» 

324 Залучення ЗМІ до заходів з 

інформування та 

розповсюдження інформації 

щодо дій громадян у разі 

виникнення надзвичайної 

ситуації 

2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У звітному році Департаментом муніципальної безпеки та 

комунальною аварійно-рятувальною службою «Київська 

служба порятунку» (далі – КАРС «Київська служба 

порятунку») розміщено 377 інформаційних матеріалів у 

засобах масової інформації. 

Інформування населення про виникнення надзвичайної 

ситуації організовано через засоби масової інформації 

комунального підприємства Київської міської ради 

«Телекомпанію «Київ», оперативно-чергову службу 

управління з цивільного захисту Департаменту 

муніципальної безпеки та оперативно-чергову службу 

Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у м. Києві 

 

325 Удосконалення інформаційного 

та інформаційно-аналітичного 

забезпечення системи 

цивільного захисту у місті 

Києві, забезпечення прозорості 

та доступності відповідної 

інформації та знань. 

Підвищення якості реагування 

сил цивільного захисту на 

2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році КАРС «Київська служба порятунку» здійснено 

3887 виїздів оперативних підрозділів на ліквідацію 

надзвичайних ситуацій. Зокрема: 

− техногенного походження – 620; 

− природного характеру – 136; 

− соціального характеру – 2456; 

− профілактика надзвичайних ситуацій – 675. 

Під час ліквідації надзвичайних ситуацій врятовано 

103 особи. 
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надзвичайні ситуації  шляхом 

скорочення часу прибуття 

оперативних підрозділів до 

місця події через збільшення 

чисельності та дооснащення 

підрозділів сучасною 

рятувальною технікою та 

спорядженням, створення 

додаткових підрозділів: 

лівобережного та водолазно-

рятувального загонів, 

Шевченківського та 

Солом’янського районних 

взводів, розширення та 

дооснащення правобережного 

загону КАРС «Київська служба 

порятунку», у відповідності до 

цільових індикаторів 

Для дооснащення правобережного загону КАРС «Київська 

служба порятунку» отримано: 

− бензин А-95 (10 тис. л) і дизельне паливо (12,5 тис. л); 

− засоби індивідуального захисту для боротьби з 

COVID-19 (спеціальні костюми, рукавички, змінні фільтри 

для респіраторів, захисні маски); 

− спеціальний одяг (літня та зимова форма) 

 

326 Розроблення, з урахуванням 

вимог чинної нормативно-

правової бази та актуальних 

потреб міста, проєктної 

документації і реалізація 

побудови повнофункціональної 

сучасної Системи моніторингу і 

оперативного інформування 

служб та громадян міста на 

основі «Системи оповіщення в 

разі виникнення надзвичайних 

ситуацій «у міському 

комунальному господарстві, 

для муніципальних підрозділів 

та зареєстрованих 

користувачів» 

2019-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Упровадження безпроводової мережі раннього оповіщення 

від техногенних загроз, екологічного моніторингу: 

− надасть можливість організувати систему 

відслідковування стану фізичних об’єктів різних ділянок 

міської інфраструктури; 

− дозволить ефективно реагувати на збійні ситуації в 

окремих частинах міської інфраструктури; 

− сприятиме підвищенню ефективності роботи міських 

служб та підприємств. 

У 2020 році розгорнуто мережу з 185 базових станцій для 

забезпечення покриття пʼяти районів міста Києва: 

Оболонського, Деснянського, Святошинського, 

Солом’янського та частково Дніпровського, зокрема 

встановлено: 

− 75 одиниць мережевого обладнання (обладнання, 

комплектуючі та супутні послуги з побудови опорної 

бездротової мережі LoRaWan); 

− 110 радіо- та телевізійних передавачів, придбаних у 

2019 році (послуги з впровадження опорної мережі 

LoRaWAN) 

 

Завдання 2.2. Підвищення рівня інженерного захисту територій 

327 Виконання робіт по 

експлуатації та поточному 

ремонту гідротехнічних споруд 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У звітному році виконувалися роботи з експлуатації та 

поточного ремонту 880 од. гідротехнічних споруд, що 

перебувають на балансі КП «СУППР», протяжністю 
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224,3 км, зокрема: 

− дренажно-штольневих систем – 77448,4 м п; 

− дренажів мілкого залягання (колодязі до 2 м) – 

9906,1 м п; 

− лотків та відкритих водостоків – 28171,9 м п; 

− підпірних стінок довжиною – 32670 м п; 

− водостоків, дренажів та дощових колекторів закритого 

типу – 61565,8 м п та інших об’єктів, які розташовані на 

правому березі р. Дніпро 

328 Забезпечення обстеження стану 

інженерного захисту територій, 

споруд та будівель в 

зсувонебезпечних місцях 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Згідно з Картою-схемою зсувних процесів площа 

зсувонебезпечних ділянок на території міста, що 

потребують постійного обстеження гідрогеологічною 

службою КП «СУППР», становить 5121,06 га. 

За дотриманням вимог протизсувного режиму 

забудовниками та землекористувачами наглядає 

гідрогеологічна служба підприємства. 

Проєктна документація на будівництво у зсувній та 

зсувонебезпечній зоні м. Києва підлягає обов’язковому 

погодженню з КП «СУППР». 

У звітному році видано та погоджено 308 технічних умов та 

висновків, надано додаткові послуги, які виконуються у 

зв’язку з відведенням земельних ділянок у користування на 

забудову в зсувонебезпечних зонах міста 

 

329 Створення резерву паливно-

мастильних матеріалів, 

інструментів тощо на випадок 

виникнення надзвичайних 

ситуацій у місті Києві 

2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 

29.11.2016 № 1192 затверджено номенклатуру та обсяги 

матеріального резерву виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в 

місті Києві. 

У звітному періоді, для поповнення матеріального резерву 

міста Києва, здійснено закупівлю: 

− дезінфікуючого засобу «Жавель» (договір від 02.04.2020 

№ 07/2020); 

− окулярів (договір від 28.04.2020 № 10/2020); 

− рукавичок (договір від 28.04.2020 № 11/2020); 

− захисних комбінезонів та костюмів (договір від 

28.04.2020 № 12/2020); 

− респіраторів (договори: від 25.05.2020 № 16/2020 та від 

23.09.2020 № 44/2020); 

− паливно-мастильних матеріалів (договір від 17.07.2020 

№ 36/2020). 
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Станом на 31.12.2020 матеріальний резерв виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) забезпечено на 90,2% затвердженої 

номенклатури 

Завдання 2.3. Удосконалення системи управління охорони праці на території м. Києва 

330 Сприяння зниженню рівня 

виробничого травматизму по 

місту Києву 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

З метою попередження виробничого травматизму у 

2020 році: 

− здійснено аналіз стану охорони праці на 19 комунальних 

підприємствах міста, за результатами якого надано 

методичну допомогу і відповідні рекомендації щодо 

усунення виявлених недоліків; 

− проведено 12 нарад та семінарів з питань охорони праці 

за участю керівників та спеціалістів підприємств, установ 

та організацій в усіх районах міста; 

− проведено аналіз (дистанційно) та вивчено стан охорони 

праці у 10 районних в місті Києві державних адміністраціях 

та на 16 підприємствах КК «Київавтодор»; 

− надано організаційно-методичну допомогу щодо 

створення, належного функціонування служб охорони 

праці та організації проведення навчання і перевірки знань 

з питань охорони праці; 

− надано понад 300 консультацій і роз’яснень у 

телефонному режимі з питань охорони праці для 

представників суб’єктів господарювання та/або 

недопущення розповсюдження короновірусної інфекції на 

підприємствах, установах, організаціях міста Києва; 

− здійснено аналіз стану виробничого травматизму на 

підприємствах, в установах та організаціях м. Києва за 

І півріччя 2020 року (інформація оновлюється один раз на 

півріччя), за результатами якого виявлено, що на 

підприємствах, в установах та організаціях м. Києва 

виробничі травми отримали 117 осіб, що на 19,3% менше 

ніж у відповідному періоді 2019 року (145 осіб); 

− розроблено план заходів із запобігання нещасним 

випадкам та професійним захворюванням на виробництві; 

− проведено наради із завідувачами секторів (головними 

спеціалістами) з питань охорони праці районних в місті 

Києві державних адміністрацій (29.05.2020, 10.08.2020, 

13.08.2020). 

Взято участь у заходах, які проводилися із залученням 

Держпраці, громадських об`єднань та ЗМІ, зокрема у: 

− вебінарі «ПАНДЕМІЯ COVID-19: як заходи безпеки і 
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здоров`я на робочому місці пом`якшують наслідки» 

(03.06.2020); 

− вебінарі «Дозволи та декларації Держпраці після змін до 

1107» (04.06.2020); 

− тренінгу «На шляху до безпечної, здорової та 

задекларованої праці в Україні» (25.06.2020); 

− вебінарі «Вихід із карантину. Як захистити працівників і 

відновити роботу» (30.07.2020); 

− вебінарі «Медичні огляди працівників: як підготуватися 

до проведення» (19.08.2020); 

− вебінарі «Охорона праці при використанні автомобіля на 

підприємстві» (17.09.2020); 

− вебінарі «Психологічна безпека робочого середовища 

під час пандемії/кризи» (25.09.2020); 

− вебінарі «Інфекційна безпека підприємств» (30.09.2020); 

− вебінарі-презентації стандарту «Блокування, маркування 

та перевірка джерел небезпечної енергії» (22.10.2020); 

− вебінарі «Участь служби охорони праці у підготовці 

колдоговору» (27.10.2020); 

− вебінарі «Цифрова трансформація у охороні праці» 

(28.10.2020); 

− вебінарі-практикумумі «Як навчитися правильно 

розслідувати нещасні випадки на виробництві у 2021 році» 

(03.12.2020); 

− вебінарі «Поведінковий аудит як частина Культури 

безпеки праці» (04.12.2020); 

− розслідуваннях одного нещасного випадку на 

виробництві (розслідування завершено у листопаді 

2020 року) та 101 професійного захворювання (за 

2 випадками складено та підписано відповідні акти) 

331 Забезпечення надання 

працівникам соціальних пільг, 

встановлення обґрунтованих 

доплат та надбавок за роботу в 

шкідливих та небезпечних 

умовах праці 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Під час вивчення стану охорони праці на підприємствах 

проводилася перевірка щодо надання працівникам 

відповідно до законодавства соціальних пільг, компенсацій 

та доплат за роботу у шкідливих та небезпечних умовах 

праці. Зазначене питання розглядалося також на нарадах та 

семінарах, які проводилися в районах 

 

332 Забезпечення належного 

науково-методичного та 

організаційного рівня 

проведення навчання та 

перевірки знань з питань 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

З метою забезпечення належного науково-методичного та 

організаційного рівня проведення навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці у виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) утворено постійно діючу комісію з перевірки 
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охорони праці посадових осіб 

та спеціалістів підприємств, 

установ та організацій міста 

Києва 

знань з питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів 

підприємств, установ та організацій міста Києва. 

У 2020 році проведено перевірку знань 87 посадових осіб та 

спеціалістів 

Стратегічна ціль ІІІ: Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві 

Сектор 3.1. Історико-культурна спадщина 

Оперативна ціль 1. Збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини міста Києва 

Завдання 1.1. Реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини 

333 Реставрація та розвиток 

об’єктів культурної спадщини, 

а також створення умов для 

сучасного використання таких 

об’єктів (у т. ч. їх 

пристосування до туристичної 

та музейної діяльності) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році проводилися організаційні роботи з реставрації 

та розвитку перехідних об’єктів культурної спадщини: 

1. Реставрація адміністративної будівлі на 

вул. Борисоглібська, 6 (пам’ятка архітектури та 

містобудування) — виконано ремонтно-реставраційні 

роботи. 

Наразі проводяться організаційні роботи з підготовки 

документації для прийняття в експлуатацію завершеної 

реставрації (декларація готовності) з ДАБІ України; 

2. Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та пошкоджених 

приміщень, покрівлі, улаштування блискавкозахисту 

приватного будинку купця М. Апштейна на 

вул. Спаська, 12 — виконано роботи з благоустрою та 

озелененню території. 

Наразі проводяться організаційні роботи з підготовки 

документації для прийняття в експлуатацію завершеної 

реставрації (декларація готовності) з ДАБІ України; 

3. Реставрація Корпусу № 16 – келії Флорівського 

монастиря на вул. Фролівська, 6/8: 

− проводилися ремонтно-рестараційні роботи (відновлено 

бетонний пол та цоколь на відм. 0,00, цегляна кладка до 

рівня перемичок першого поверху); 

− укладено договір з проєктною організацією 

ТОВ «Централь» на розробку робочого проєкту по об'єкту 

(стадії П, стадії Р) (08.05.2020); 

− проведено коригування проєктно-кошторисної 

документації (у зв’язку зі зміною кошторису); 

− ДП «Укрдержбудекспертиза» проведено експертизу 

скорегованої проєктно-кошторисної документації (договір 

від 04.08.2020) та надано скорегований експертний звіт 

щодо розгляду проєктної документації (23.11.2020); 

− укладено договір з ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на 

виконання ремонтно-реставраційних робіт (21.12.2020) та 

розпочато ремонтно-реставраційні роботи; 
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4. Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та пошкоджених 

приміщень, ремонт електромережі житлового будинку 

Ювеліра З. Брезгунова на Андріївському узвозі, 5/31: 

− затверджено проєктно-кошторисну документацію 

Київським науково-методичний центр по охороні, 

реставрації та використанню пам'яток історії, культури і 

заповідних територій (26.03.2020); 

− укладено договір з ТОВ «Будівельна компанія 

«Архіград» на виконання будівельних робіт та робіт з 

реставрації об'єкта (27.05.2020); 

− проводилися підготовчі роботи до ремонтно-

реставраційних робіт; 

5. Реставрація Покровської церкви та дзвіниці по 

вул.  Покровська, 7 (пам’ятка національного значення): 

− ТОВ «Будівельна компанія «Архіград» виконано роботи 

з благоустрою території (договір 29.09.2020) 

334 Розроблення програм із 

залучення грантів, благодійних 

коштів та інвестицій 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року  

У 2020 році Київським науково-методичним центром по 

охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, 

культури і заповідних територій підготовлено грантову 

заявку Українському культурному фонду (УКФ) на 

проведення «Днів Європейської спадщини у м. Києві у 

2020 році». 

Проте, у зв’язку з карантинними обмеженнями, 

пов’язаними з пандемією COVID-19, зазначені заходи 

проведено в онлайн-форматі, зокрема: 

− лекції-розповіді:  

• «Перед стінами ALMA MATER»;  

• «Серце української художньої культури»; 

• «Лідер технічної освіти України»; 

• «Сходами до пам’ятника Магдебурзького права»; 

− онлайн-презентації: 

• «Внесок європейських митців у культурну спадщину 

міста Києва»; 

• «Культурна спадщина як складова державної освітньо-

виховної політики в Україні»; 

• «Пам’яткознавчі студії: проблеми, практики, перспективи 

розвитку»; 

• «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні». 

Підготовлено матеріали та розроблено макет буклету «Дні 

європейської спадщини 2020» 
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335 Вдосконалення механізмів 

залучення інвесторів до 

реставраційних робіт на 

об'єктах культурної спадщини 

м. Києва (у т. ч. шляхом 

надання субсидій та пільг) 

2019 Виконано Виконано у 2019 році.  

Рішенням Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 

«Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» 

(зі змінами від 31.01.2019 № 2/6658) встановлено ставку 

податку 0% на нерухоме майно для фізичних та юридичних 

осіб - власників пам’яток історичних та таких, що 

охороняються державою, що надає можливість власникам 

спрямовувати вивільнені кошти на проведення необхідних 

заходів, спрямованих на збереження об’єктів культурної 

спадщини. 

 

336 Опрацювання механізму 

створення спеціального фонду 

міського бюджету для 

фінансування охорони 

культурної спадщини 

2019-2020 Не виконано  Механізм створення спеціального фонду бюджету м. Києва 

для фінансування заходів з охорони культурної спадщини 

буде розроблено після прийняття Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

збереження традиційного характеру середовища та протидії 

хаотичній забудові». Наразі Міністерство культури та 

інформаційної політики України розробляє проєкт Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо збереження традиційного характеру 

середовища та протидії хаотичній забудові» 

Відсутній відповідний 

законодавчий акт на рівні 

держави 

Завдання 1.2. Контроль за належним утриманням та збереженням об’єктів культурної спадщини 

337 Здійснення інвентаризації та 

паспортизації об’єктів 

культурної спадщини, охорона 

та контроль за їх станом 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році підготовлено для розгляду на Науково-

методичній раді Київського науково-методичного центру 

по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, 

культури і заповідних територій та розроблено:  

− 9 паспортів на пам'ятки:  

• Поштова площа, 2 (Поштова станція);  

• Поштова площа, 3 (Річковий вокзал); 

• Арсенальна площа, 1; 

• вул. Щекавицька 6/8 (Дмитрівська церква); 

• бульвар Шевченка, 20 (Володимирський собор); 

• станція метрополітену «Університет»; 

•  станція метрополітену «Хрещатик»; 

• вул. Межигірській, 2/1, (Музичний театр); 

• вул. Московській,3 (Будинок культури заводу 

«Арсенал»);  

− 2 додатки до паспортів: 

• вул. Дегтярівська, 5 (Лук’янівсаький народний будинок); 

• вул. Борисоглібська, 6; 

− 45 облікових карток на пам'ятки:  

• вул. М. Коцюбинського, 12-Б, Флігель (лівий);  
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• вул. Бульварно-Кудрявська, 27-Б (вул. Воровського 27-Б 

адреса за наказом), Флігель житловий;  

• вул. Бульварно-Кудрявська, 3 літ. А (вул. Воровського, 3 

літ. А за наказом), Особняк родини Сербулових; 

• вул. Нижній Вал, 37/20, Будинок прибутковий;  

• вул. Бульварно-Кудрявська, 16 (вул. Воровського, 16 

адреса за наказом), Будинок прибутковий; 

• вул. Бульварно-Кудрявська, 15 (вул. Воровського, 15 

адреса за наказом), Будинок прибутковий;  

• вул. Хрещатик, 28/2, Будинок адміністративний;  

• вул. Хрещатик, 24,  Адміністративний будинок; 

• Київський некрополь (37 од.); 

− 12 проєктів паспортів на пам'ятки: 

• вул. Флорівська 6-8, будинок капітанші Амосової Н.О. 

(корпус №12); 

• вул. Притисько-Микільська, 5, Комплекс Флорівського 

Вознесенського жіночого монастиря, ХVII-поч. ХХ ст. та 

його складові (9 од.); 

• вул. Покровська, 6, Дзвіниці церкви Миколи Доброго 

(св. Миколи Мірлікійського), 1716-1720 рр.; 

• вул. Покровська, 7, Церква Покрови Пресвятої 

Богородиці, 1766 -1772 рр.; 

− 2 проєкти облікових карток: 

• вул. Притисько-Микільська, 5, складові Флорівського 

Вознесенського жіночого монастиря, XVII–поч. ХХ ст. 

(2). 

Підготовлено проєкти облікової документації на 64 об'єкти 

культурної спадщини для занесення їх до Державного 

реєстру нерухомих пам’яток України: 

• вул. Бульварно-Кудрявська, 2, 9, 9-Б, 15, 32, 34 Будинки 

прибуткові; 

• вул. Хрещатик, 12, 20-22, 28, 26, 24, 27-Б, 34 Будинки 

житлові; 

• Нижній Вал, 37/20, Будинок житловий; 

• вул. Малопідвальна, 3-Б, Будинок житловий; 

• вул. С. Петлюри 14, Будинок житловий; 

• вул. Коцюбинського, 12-Б (4), Будинок житловий; 

• пл. Львівська, 14; 

• вул. Львівська, 80;  

• вул. Саксаганського, 60 в, 78, 78а,78б; 

• вул. Дегтярівська, 13 (5); 
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• вул. Пушкінська, 30, 30б; 

• вул. Сагайдачного, 6 

338 Систематична робота з 

виявлення нових об’єктів 

культурної спадщини та 

ініціювання процедури їх 

включення до Державного 

реєстру нерухомих пам’яток 

України 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році Київським науково-методичним центром по 

охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, 

культури і заповідних територій виявлено, досліджено 10 

об’єктів культурної спадщини (зокрема за ініціативою 

громадськості – 4 об'єкти). Департаментом охорони 

культурної спадщини виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) зазначені 

об’єктів культурної спадщини занесено до Переліку 

об’єктів культурної спадщини м. Києва 

 

339 Створення окремого 

структурного підрозділу КМДА 

з питань охорони культурної 

спадщини 

2018 Виконано  Виконано в 2018 році  

340 Посилення співпраці між 

КМДА та ЦОВВ у сфері 

охорони культурної спадщини 

міста Києва, у т. ч. шляхом 

створення дорадчих органів 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році проведено 7 засідань науково-методичної ради 

з питань охорони культурної спадщини Департаменту 

охорони культурної спадщини виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та 11 засідань Консультативної ради з питань 

охорони культурної спадщини Департаменту охорони 

культурної спадщини виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

(06.02.2020; 27.02.2020; 18.06.2020; 30.07.2020; 10.09.2020; 

01.10.2020; 22.10.2020; 27.11.2020; 04.12.2020; 10.12.2020; 

23.12.2020), до складу яких, зокрема, увійшли 

співробітники центральних органів виконавчої влади у 

сфері охорони культурної спадщини 

 

341 Розвиток потенціалу територій 

Державного історико-

архітектурного заповідника 

«Стародавній Київ», музею 

«Київська фортеця» та пам’яток 

містобудування місцевого 

значення 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році реалізовувався спільний проєкт Інституту 

археології та Державного історико-культурного 

заповідника «Стародавній Київ» «НЕ Відома Українська 

археологія». Виставка працювала з 13 грудня 2019 року до 

13 березня 2020 року. 

Проводилися роботи з реалізації спільного проєкту 

Інституту археології та Державного історико-культурного 

заповідника «Стародавній Київ» - «Інтенції буття»:  

− укладено договір з Приватною організацією (установою, 

закладом) «Український інститут культурного надбання» на 

розробку науково-проєктної документації «План організації 

території Державного історико-архітектурного заповідника 

«Стародавній Київ» (02.09.2020); 

− проведено збір вихідних даних; 
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− виконано історико-архівні та бібліографічні 

дослідження; 

− підготовлено історичну довідку щодо території; 

− проведено натурні обстеження території; 

− розроблено історико-архітектурний опорний план; 

виконано фотофіксацію пам’яток – 31% 

342 Підготовка пропозицій щодо 

збільшення повноважень 

органів охорони культурної 

спадщини та розміру 

фінансових санкцій за 

порушення законодавства у 

сфері охорони культурної 

спадщини 

2018-2020 Виконано  У 2018 році Департаментом охорони культурної спадщини 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) розроблено проєкт Закону 

«Про внесення змін до деяких законів України з питань 

удосконалення системи охорони культурної спадщини» 

(№ 8202 від 26.03.2018). Проте зазначений проєкт Закону 

знято з розгляду. 

Наразі Міністерством культури та інформаційної політики 

України розробляється новий проєкт Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

збереження традиційного характеру середовища та протидії 

хаотичній забудові» 

 

343 Розроблення пам’ятко-

охоронної документації з 

визначенням територій, меж та 

режимів використання зон 

охорони пам’яток 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році затверджено науково-проєктну документацію: 

− вул. Тимірязєва, 1, Центральний ботанічний сад 

Академії наук УРСР; 

− вул. Михайла Грушевського 1,2,3,4, Місце бойових дій 

та масової загибелі громадян у м. Києві під час акцій 

протесту у лютому 2014 року; 

− вул. Василя Липківського, 119/2, Братська могила жертв 

фашизму 1941-43 рр. (45 чол.), військова дільниця 

(40 братських могил), Солом’янське кладовище; 

− вул. Пушкінська 45/2, Житловий будинок; 

− вул. Пушкінська, 39, Будинок житловий Другого 

Київського товариства квартировласників, в якому в кінці 

1920-х – на початку 1930-х рр. проживав художник-графік 

В.Касіян (1896-1976 рр.); 

− вул. Грушевського, 30/1, Будинок військової школи; 

− вул. Електриків, 26, Історико-меморіальний комплекс 

«Парк Моряків» на Рибальському півострові у м. Києві; 

− вул. Чорнобильська, Меморіальний комплекс 

«Пам’ятник жертвам Чорнобильської трагедії» на розі з 

проспектом Перемоги; 

− вул. Кудряшова, 1, Пам'ятки розташовані на території 

локомотивного депо ст. Київ-Пасажирський ім. Андрєєва; 

− вул. Селянська, (Пуща-Водиця) Ансамбль санаторію      
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30-річчя Жовтня; 

− вул. Січових стрільців, 24, Садиба міська; 

− вул. Івана Мазепи, 1, Меморіальний будинок; 

− бульв. Лесі Українки, Комплекс споруд Олексіївського 

кадетського корпусу; 

− «Вулиця Хрещатик» (охор. № 927-Кв) вул. Хрещатик 

(Непарний бік – Печерський район, Парний бік – 

Шевченківський район). 

Київським науково-методичним центром по охороні, 

реставрації та використанню пам'яток історії, культури і 

заповідних територій розроблено науково-проєктну 

документацію: 

− вул. Нагірна, 14, Особняк провізора І. Ф. Савранського 

(1909-1910 рр.); 

− вул. Ромоданова, 12/2, Будинок церковно-учительської 

семінарії, в якому вчилися і працювали відомі діячі 

української культури 1901-1903 рр.; 1910 рр.; 1967-1968 рр. 

Завдання 1.3. Популяризація культурної спадщини 

344 Створення міського 

електронного каталогу 

пам’яток історії, 

монументального мистецтва, 

архітектури та археології 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році наповнено розділ «Основна інформація» 

програмного модуля «Інформаційна база пам'яток 

культурної спадщини міста Києва» пам'ятками 

монументального мистецтва (81 об'єкт) 

 

345 Створення інтернет-порталу 

«Культурна спадщина міста 

Києва» та інтерактивної карти 

об’єктів культурної спадщини, 

яка серед іншого міститиме 

інформацію про 

балансоутримувачів таких 

об’єктів, їх поточний стан, 

фотозображення тощо 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року  

У м. Києві створено та наповнюється програмний модуль 

«Інформаційна база пам’яток культурної спадщини міста 

Києва» інформаційно-аналітичної системи «Управління 

майновим комплексом територіальної громади міста 

Києва» (gis.kyivcity.gov.ua) 

 

346 Здійснення культурно-

просвітницької, науково-

дослідної діяльності у сфері 

охорони та популяризації 

історико-культурної спадщини 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році:  

− здійснювалася науково-дослідна робота зі створення 

каталогу об'єктів культурної спадщини Державного 

історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» 

(далі — ДІАЗ «Стародавній Київ»);  

− проводилася дослідна робота із підготовки паспортів на 

пам'ятки національного значення: комплекси Покровської 

церкви, Іллінської церкви, Флорівського (Вознесенського) 

монастиря;  

− велася підготовча робота зі створення при Київському 
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науково-методичному центрі по охороні, реставрації та 

використанню пам'яток історії, культури і заповідних 

територій Інформаційного центру для популяризації та 

актуалізації культурної спадщини м. Києва (опрацьовано і 

систематизовано близько 1000 документів та підготовлено 

близько 600 карток з архівною інформацією та 

посиланнями на публікації стосовно нерухомої культурної 

спадщини); 

− підготовлено аналітичну інформаційну роботу 

«Дослідження для актуалізації виміру необхідних змін у 

сфері збереження культурної спадщини і музейної 

практики». Інфографіка; 

− взято участь у роботі 24 міжнародних та всеукраїнських 

наукових онлайн-конференціях; 

− опубліковано 22 наукові статті;  

− розроблено серію відеороліків про історичниу спадщину 

ДІАЗ «Стародавній Київ»; 

− організовано та проведено: 

• 2 засідання Науково- методичної ради Київського 

науково-методичного центру по охороні, реставрації та 

використанню пам'яток історії, культури і заповідних 

територій (16.06.2020; 23.06.2020); 

• наукову онлайн-конференцію: «Пам’яткознавчі студії: 

проблеми, практики, перспективи розвитку» (25.07.2020); 

• Всеукраїнську науково-практичну онлайн-конференцію 

«Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» 

(17.09.2020); 

• ІІ міжнародну наукову конференцію «Танатологія: смерть 

та навколо смерті у європейській культурі» (13.11.2020 

р.); 

− підготовлено матеріали для видавництва 3 буклетів:  

• «Кам’яниця київського війта»;  

• «Контрактова площа»;  

• «Вулиця Петра Сагайдачного»; 

− зібрано матеріали для виготовлення рекламних банерів; 

− підготовлено та здано до друку збірку наукових праць 

«Пам’яткознавчі студії: проблеми, практики, перспективи 

розвитку»; 

запущено інформаційно-просвітницьку кампанію щодо 

збереження культурної спадщини, в рамках якої випущено 

буклет «Будівлі Києво-Подолу» та відео про 
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відреставровані пам’ятки Києво-Подолу 

347 Реалізація соціально-освітнього 

проєкту «Туристичне 

ознакування Києва», 

встановлення охоронних дощок 

та інформаційних вивісок на 

об’єктах культурної спадщини 

міста Києва з QR кодами, що 

надає змогу зчитування 

історичної інформації 

2019-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році розроблена концепція та оригінали макетів 
проєктів стендів «Туристичне ознакування Києва» (15 шт.), 
які планується встановити на туристично привабливих 
маршрутах.  
На 22 пам'ятках встановлено охоронні дошки: 

• вул. Спаська, 6, Будинок прибутковий; 

• вул. Спаська, 8, Будинок прибутковий; 

• Спаська, 8-Б, Флігель житловий;  

• вул. Спаська, 10-А, Будинок житловий; 

• вул. Спаська, 22, Будинок житловий; 

• вул. Петра Сагайдачного, 10/5, Будинок прибутковий; 

• вул. Петра Сагайдачного, 16/5, Магазин;  

• вул. Петра Сагайдачного, 19, Будинок прибутковий;  

• вул. Петра Сагайдачного, 20/2, Будинок житловий; 

• вул. Петра Сагайдачного, 20, (літера А) та 

Борисоглібської, 2, (літера А), Флігель житловий; 

• вул. Петра Сагайдачного, 21, Житловий будинок з 

крамницями; 

• вул. Петра Сагайдачного, 22/1, Будинок торговельно-

житловий (реконструкція); 

• вул. Костянтинівська, 19, Будинок прибутковий; 

•  вул. Петра Сагайдачного, 29/3, Будинок прибутковий;  

• вул. Петра Сагайдачного, 31, Будинок житловий з 

торговими приміщеннями; 

• вул. Петра Сагайдачного, 35, Будинок прибутковий з 

магазинами;  

• вул. Петра Сагайдачного, 37, Будинок прибутковий;  

• вул. Костянтинівська, 20/14, Будинок прибутковий;  

• вул. Сагайдачного, 41 та площі Контрактової, 13, 

Житловий будинок з крамницями;  

• Контрактова площа, Фонтан «Самсон» з ротондою»; 

• Контрактова площа, Пам`ятник Сковороди; 

• Контрактова площа, 4, Гостинний двір 

  

348 Сприяння формуванню у киян 

почуття патріотизму і 

національної свідомості 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Протягом 2020 року надавалося сприяння в організації та 

проведенні офіційних та громадських заходів з нагоди 

державних та міських свят, пам’ятних дат та історичних 

подій, зокрема:  

− відзначення Дня Соборності України (22.01.2020); 

− 102-ї річниці бою під Крутами (29.01.2020); 

− поминальних заходів, приурочених до Дня Героїв 
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Небесної Сотні (18.02-20.02.2020). Також, з 18 лютого 

2020 року на Майдані Незалежності розміщено виставковий 

проєкт до Дня Героїв Небесної Сотні «Століття 

незламних», підготовлений Національним меморіальним 

комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції 

Гідності; 

− урочистого відкриття меморіальної дошки на честь 

Народного артиста України Д. Гнатюка (28.02.2020); 

− 206-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка 

(09.03.2020);  

− жалобних заходів, приурочених до Дня пам'яті жертв 

політичних репресій (19.05.2020); 

− відзначення Дня Конституції України (28.06.2020); 

− 30-ї річниці підняття українського національного 

прапора на флагштоці біля будинку Київської міської ради 

(24.07.2020); 

− відзначення Дня Державного прапора України 

(23.08.2020); 

− 29-ї річниці Дня Незалежності України (24.08.2020); 

− урочистого відкриття меморіальної дошки на честь 

загиблого героя АТО/ООС В. Куцмая (09.09.2020); 

− церемонії покладання квітів на території Національного 

історико-культурного заповідника «Бабин Яр» (29.09.2019); 

− відзначення Дня захисника України (14.10.2020); 

− церемонії покладання квітів до пам'ятників 

Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, Кирила та Мефодія з 

нагоди Дня української писемності та мови (09.11.2020); 

− меморіальних та тематичних заходів до Дня Гідності та 

Свободи (20.11-21.11.2020); 

− відзначення Міжнародного дня боротьби за ліквідацію 

насильства над жінками (25.11.2020); 

− заходів, приурочених до Дня памʼяті жертв Голодомору 

(28.11.2020). 

Проведено День інформування населення, трудових 

колективів підприємств, установ та організацій міста Києва 

з нагоди відзначення Дня Соборності України                    

(20.01—22.01.2020).  

Крім того, проведено засідання Комісії з питань 

найменувань (21.07.2020) та Комісії з питань встановлення 

пам’ятних знаків у м. Києві (21.07.2020, 17.09.2020). 

Для анонсування та висвітлення тематичної інформації 
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використані інформаційні ресурси: вебпортал «Вечірній 

Київ» (vechirniy.kyiv.ua), «Хрещатик Київ» 

(kreschatic.kiev.ua), газета «Хрещатик Київ», КП КМР 

«Телекампанія «Київ»», КП «Радіостанція «Голос Києва», 

КП «Центр публічної комунікації та інформації»  та 

офіційні сторінки у соціальних мережах Facebook, Twitter, 

YouTube, Instagram.  

Комунальними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) 

повністю забезпечуються права громадян на одержання 

інформації українською мовою, всі наявні інтернетресурси 

‒ офіційні сайти комунальних ЗМІ, акаунти у соціальних 

мережах ‒ ведуться українською мовою, загальна частка 

використання державної мови в контенті телеканалу «Київ» 

перевищує 90%. У редакційних колективах постійно 

вживаються заходи на поліпшення якості українського 

мовлення: написання, озвучування програмного продукту 

ведеться лише з дотриманням орфографічних, орфоепічних, 

граматичних, лексичних і синтаксичних норм української 

літературної мови.  

Також, Департаментом суспільних комунікацій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) (далі — ДСК): 

− на офіційній сторінці ДСК у соціальній мережі Facebook 

та на Youtube поширювалися соціальні ролики: «Імена, 

увічнені у вулицях Києва», «День Соборності України», 

«День Національної Гвардії»; 

− на офіційному сайті ДСК: 

• забезпечувалася підготовка щотижневого інформаційного 

дайджесту з метою поширення основних меседжів та 

соціально-важливих подій (e-mail розсилка у понад 1 тис. 

ел. адрес) і ведення тематичної сторінки у соціальній 

мережі Facebook «Київ україномовний» та 

інформаційного банеру «Київ україномовний»; 

• створено інформаційні банери — «100-річчя Української 

революції 1917 ‒ 1921 років», «Україна – ЄС», «Київ 

україномовний», «Перейменування вулиць», де регулярно 

розміщується тематична інформація, медіафайли, 

інфографіка; 

•  на Єдиному вебпорталі територіальної громади м. Києва 

(kyivcity.gov.ua), офіційних вебсайтах районних в місті 

Києві державних адміністрацій (рубрики «Новини», 

«Допомога учасникам АТО») розміщувалася та 
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оновлювалася тематична інформація 

Сектор 3.2. Культура 

Оперативна ціль 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою 

Завдання 1.1. Створення нових об’єктів культури 

349 Проведення вуличних 

театральних фестивалів та 

концертних програм 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Протягом 2020 року забезпечено:  

− проведення Свята зустрічі Нового року на Софійській і 

Контрактовій площах (Новорічна ніч) (31.12.2019–

01.01.2020); 

− функціонування Етнічного містечка на Контрактовій 

площі (19.12.2019–19.01.2020); 

−  проведення заходу «Зимова Країна» на ВДНГ 

(06.12.2019–01.03.2020); 

− супроводження Новорічного Фестивалю гігантських 

китайських ліхтарів на Співочому полі (13.12.2019–

02.02.2020); 

− підготовку Всеукраїнської Різдвяної виставки у Будинку 

Художника  (19.12.2019–13.01.2020);  

− проведення святкування Масляної у Голосіївському 

парку культури і відпочинку ім. М. Рильського за участі 

Київського академічного театру українського фольклору 

«Берегиня» з концертно-обрядовою програмою «Колодій» 

(01.03.2020); 

− підготовку та проведення артистами Київського 

академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва: 

музичного вітання до Дня Києва з творів світової та 

української класики з балкону будівлі Київського 

академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва 

на Контрактовій площі (30.05–31.05.2020); 

флешмобу «Якщо ти не ідеш до театру – театр 

приходить до тебе» на столичному Житньому ринку, 

відзнято відеоролик для показу у соцмережах для 

привернення уваги до проблем культурної сфери в 

умовах карантинних обмежень, спричинених пандемією  

COVID-19) (27.06.2020); 

− підготовку та проведення концертної програми з нагоди 

закриття 38-го театрального сезону (27.06.2020); 

− виступи на Софійській площі всесвітньо відомих 

українських митців, які живуть та працюють за межами 

України (30.08.2020); 

− проведення на Михайлівській площі та онлайн-

трансляції VI Міжнародного фестивалю мистецтв «Anne de 

Kiev Fest» (12.09.2020);  
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− засвічення Головної новорічної ялинки і новорічних 

ялинок на Контрактовій площі та біля Арки Дружби 

народів у Центральному парку культури і відпочинку 

(19.12.2020); 

− відкриття нового новорічного маршруту від Арки 

Дружби народів до Подолу (19.12.2020); 

− функціонування святкових локацій протягом 

святкування Нового року  

350 Відкриття музею «Іван Франко 

і Київ» 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Протягом 2020 року: 

− виконано роботи з реставрацiї будинку по 

вул. Саксаганського, 9З-Б з метою пристосування пiд 

експозицiю музею «Іван Франко i Київ»; 

− опрацьовано 109 одиниць експозицій для зберігання з 

приватного архіву родини Франків (зберігається 

Міжнародним фондом І. Франка), складено картотеку, 

виготовлено цифрові копії матеріалів (листи, фото), 

здійснено науковий опис усіх виявлених наукових 

матеріалів, опрацьовано матеріали для тематичного плану 

експозиційних вузлів експозиції музею;  

− створено 768 карток для електронної картотеки; 

− для розробки тематичного плану експозиційних вузлів 

відібрано 27 експонатів з фондової колекції музею; 

− фондова збiрка музею поповнилася 104 експонатами; 

− виконувався науковий опис та паспортизацiя експонатів, 

поставлено на фондовий облiк 3 одиницi колекції; 

− формувався фонд iнтерактивних матерiалiв музею «Іван 

Франко i Киiв» (збiр i запис на електроннi нociї вiдео- та 

аудiоматерiалiв про життя Івана Франка та за мотивами 

його творів, цифрових копiй робіт тощо) 

 

 

 

 

 

 

 

351 Проведення перших 

персональних виставок митців 

у Київській міській галереї 

мистецтв «Лавра» 

2018–2020 Не виконано Захід не виконувався У зв’язку з карантином, 

пов’язаним із пандемією 

COVID-19, культурно-масові 

заходи в м. Києві не 

проводилися 

352 Створення європейського 

культурно-мистецького центру 

на базі майнового комплексу 

кінотеатру «Краків» 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року  

У 2020 році: 

− укладено договір з підрядною організацією 

ТОВ «Ж.О.К.» на виконання робіт по об’єкту «Капітальний 

ремонт будівлі кінотеатру Краків» (28.02.2020); 

− виконано гідроізоляцію фундаментів, утеплення фасадів 

будівлі;  

− частково виконані роботи із заміни інженерних 
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мереж: розпочато роботи з прокладки мереж каналізації, 

водопостачання та пожежного водопроводу, підсилення 

конструкцій каркасу для монтажу скляного фасаду; 

− проведено електромонтажні роботи та монтаж системи 

вентиляції;  

− проведено підготовку оздоблювальних робіт у зимовий 

період;  

− розпочато монтаж великої та малої сцени 

353 Створення Київського 

муніципального дому 

національностей 

2018–2020 Виконано  У 2020 році проведено: 

− комплекс організаційно-правових заходів щодо 

розміщення Київського муніципального дому 

національностей у приміщенні муніципального кінотеатру 

«Дніпро» за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 7, 

зокрема, робочі наради за участі представників 

Департаменту культури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

КП «Київкінофільм», кінотеатру «Дніпро», Центру 

художньої та технічної творчості «Печерськ», Київського 

міського центру народної творчості та культурологічних 

досліджень з узгодження  організаційних та технічних 

питань щодо відкриття та функціонування у складі 

КП «Київкінофільм» Київського муніципального дому 

національностей (10.06.2020 та 15.07.2020); 

− наказом КП «Київкінофільм» від 09.09.2020 № 26 

утворено відділ організаційного забезпечення діяльності 

Київського муніципального Дому національностей за 

адресою: просп. Гагаріна, 7 у м. Києві 

 

Завдання 1.2. Оновлення наявних об’єктів культури у відповідності до вимог часу 

354 Капітальний ремонт та 

модернізація об’єктів культури 

(у т. ч. модернізація їх 

матеріально-технічної бази): 

 

   

354.1 - кінотеатрів, які входять до 

мережі КП «Київкінофільм» 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році: 

− відкрито після капітального ремонту 2 кінотеатри 

мережі КП «Київкінофільм» («Промінь» і «Старт») 

(20.02.2020);  

− виконано роботи з капітальних ремонтів кінотеатрів: 

«Краків» (укладено договір з підрядною організацією 

ТОВ «Ж.О.К.», якою виконано гідроізоляцію фундаментів, 

частково виконані роботи із заміни інженерних мереж, 

утеплення фасадів будівлі, розпочато роботи з прокладки 

мереж каналізації, водопостачання та пожежного 
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водопроводу, підсилення конструкцій каркасу для монтажу 

скляного фасаду тощо);   

− «Факел» – дитячий спеціалізований кінотеатр (виконано 

капітальний ремонт вхідної групи та фасадів);  

«Лейпциг» (виконано капітальний ремонт приміщень);  

«Флоренція» (виконано капітальний ремонт покрівлі та 

приміщень);    

− «ім. Т. Шевченка» (виконано капітальний ремонт 

фасаду). 

Крім того,  визначено підрядну організацію на проведення 

капітального ремонту кінотеатру «Братислава» та 

розроблено проєктно-кошторисну документацію на 

проведення капітального ремонту кінотеатру «Київська 

Русь» 

354.2 - головних навчальних 

корпусів і гуртожитку 

Київського інституту музики 

ім. Р. М. Глієра 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Проведено роботи з капітального ремонту навчальних 

корпусів Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра: 

− капітальний ремонт приміщень та покрівлі головного 

навчального корпусу;  

− благоустрій території навколо навчальних корпусів 

Київського інституту на вул. Л. Толстого, 31; 

− капітальний ремонт фасадів та частини приміщень 

гуртожитку інституту на вул. Дашавській, 22; 

− придбано 35 одиниць обладнання на суму 

2 638,6 тис. грн  

 

354.3 - коледжу хореографічного 

мистецтва «Київська 

муніципальна академія танцю 

імені Сержа Лифаря» 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Придбано 518 одиниць обладнання та книжок на суму 

1 849, 2 тис. грн  

 

354.4 - національного музею 

мистецтв ім. Богдана та 

Варвари Ханенків 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Придбано 12 одиниць обладнання на суму 285,5 тис. грн   

 

 

354.5 - ремонтно-реставраційні 

роботи будівлі комунального 

закладу «Центр художньої та 

технічної творчості «Печерськ» 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році виконано ремонтно-реставраційні роботи 

окремих приміщень будівлі на вул. Московській, 3 та 

замінено мережі теплопостачання  

 

354.6 - роботи з реставрації та 

пристосування будинку № 5 на 

вул. Дегтярівській 

Шевченківського району 

м. Києва під театрально-

видовищний заклад «Київська 

мала опера» 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У звітному році розроблено проектно-кошторисну 

документацію з реставрації будинку № 5 на 

вул. Дегтярівській Шевченківського району м. Києва  
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354.7 - ремонтно-реставраційні 

роботи будівель закладів 

культури, які віднесені до 

об’єктів культурної спадщини 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році:  

− визначено підрядні організації,  розроблено проєктно-

кошторисну документацію та розпочато ремонтно-

реставраційні роботи будівлі Київського муніципального 

академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва на 

вул. Межигірській, 2 та пам’ятки архітектури 

національного значення на вул. Лаврській, 19 з 

пристосуванням під Національний центр народної культури 

«Музей Івана Гончара»; 

− виконані першочергові протиаварійні роботи з 

реставрації  

башти № 4 Національного історико-архітектурного музею 

«Київська фортеця» на вул. Старонаводницькій, 2; 

− виконано комплекс робіт з реставрації будівлі музею 

видатних діячів української культури Лесі Українки, 

Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла 

Старицького на вул. Саксаганського, 93-б з пристосуванням 

під експозицію музею «Іван Франко і Київ»  

 

354.8 - ремонтно-реставраційні 

роботи приміщень колишнього 

будинку культури заводу 

«Більшовик» (просп. Перемоги, 

38, літ. А) з метою створення на 

його базі сучасного культурно-

мистецького центру 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році виконано розробку проектно-кошторисної 

документації 

 

 

 

355 Розвиток музейної справи: 

покращення умов зберігання 

фондів, оцифрування найбільш 

цінних пам’яток 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році на електронний облік взято 22 569 музейних 

предметів 

 

356 Модернізація бібліотек шляхом 

їх інформатизації, створення 

сучасних бібліотечних 

просторів (бібліохабів) 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році: 

− проводився ремонт приміщення бібліотеки 

ім. М. Костомарова (Шевченківський район); 

− здійснено ремонт покрівлі бібліотеки № 115 

(Деснянський район); 

− облаштовано зону відпочинку на даху Центральної 

бібліотеки для дітей ім. Т. Г. Шевченка: встановлено 

демонстраційний екран, лавки та тумби-трансформери;  

− продовжувалися роботи з ремонту приміщення 

бібліотеки № 15 (Голосіївський район) під створення 

сучасних бібліотечних просторів;  

− розпочато ремонтні роботи бібліотеки для дітей на 

вул. Вересневій, 9 (Дарницький район) 

 



244 

 
1 2 3 4 5 6 

Оперативна ціль 2. Актуалізація та просування  культурної пропозиції 

Завдання 2.1. Забезпечення культурної пропозиції у відповідності до сучасних вимог 

357 Сприяння розвитку креативних 

індустрій, у контексті сучасних 

культурних процесів, що 

відбуваються у світі: 

 

   

357.1 - міжнародний фестиваль 

«Київський тиждень 

мистецтва» (Kyiv Art Week) 

2018–2020 Виконано Відкриття Міжнародного фестивалю «Київський тиждень 

мистецтва» (Kyiv Art Week) відбулося 20.08.2020. 

 На офіційній сторінці фестивалю у соціальній мережі 

Facebook проведено ток-шоу, перфоманси, лекційний курс 

«Відверто про мистецтво» (03.10–26.10.2020),  

презентувалася онлайн-виставка «Kyiv Art Fair» (з 

02.10.2020). 

Закриття фестивалю відбулося до 31.10.2020  

 

357.2 - міжнародний фестиваль 

світла і медіа-мистецтва Kyiv 

Lights Festival 

2018–2020 Не виконано Захід не виконувався У зв’язку з карантином, 

пов’язаним із пандемією 

COVID-19, культурно-масові 

заходи в м. Києві не 

проводилися.  

Проведення фестивалю 

заплановано у 2021 роцы 

357.3 - міжнародний конкурс 

молодих дизайнерів тощо 

2018–2020 Виконано Міжнародний конкурс молодих дизайнерів за рахунок 

спонсорських коштів проведено у вересні–жовтні 2020 року  

 

358 Організація великих 

культурних подій (у т. ч. 

шляхом залучення приватного 

сектора): 

    

358.1 - міжнародний конкурс 

молодих піаністів пам’яті 

Володимира Горовиця 

2018–2020 Не виконано Захід не виконувався У зв’язку з карантином, 

пов’язаним із пандемією 

COVID-19, культурно-масові 

заходи в м. Києві не 

проводилися 

358.2 - міжнародний музично-

театральний фестиваль «О-

ФЕСТ» 

2018–2020 Не виконано Захід не виконувався У зв’язку з карантином, 

пов’язаним із пандемією 

COVID-19, культурно-масові 

заходи в м. Києві не 

проводилися 

358.3 - фестиваль MotoOpenFest 2018–2020 Не виконано Захід не виконувався У зв’язку з карантином, 

пов’язаним із пандемією 

COVID-19, культурно-масові 

заходи в м. Києві не 

проводилися 
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358.4 - київський міжнародний 

кінофестиваль «Молодість» 

тощо 

2018–2020 Виконано 49 Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» 

проведено 22.08–30.08.2020   

 

359 Стимулювання культурної 

пропозиції та просування 

культурних ініціатив на 

районному рівні 

2018–2020 Не виконано Захід не виконувався У зв’язку з карантином, 

пов’язаним із пандемією 

COVID-19, культурно-масові 

заходи в м. Києві не 

проводилися 

360 Проведення культурно-

мистецьких заходів на 

концертних майданчиках, 

розташованих на лівому березі 

річки Дніпро, з нагоди 

державних та міських свят 

2018–2020 Не виконано Захід не виконувався У зв’язку з карантином, 

пов’язаним із пандемією 

COVID-19, культурно-масові 

заходи в м. Києві не 

проводилися 

361 Проведення мистецьких 

конкурсів з визначення 

культурно-мистецьких 

проєктів, для реалізації яких 

передбачається надання 

фінансової підтримки з 

бюджету м. Києва 

2018–2020 Виконано 

завдання 2020 

року 

У 2020 році проведено 17 мистецьких конкурсів, 

розглянуто 18 конкурсних пропозицій. 

Проведено засідання Художньої ради при Департаменті 

культури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) з розгляду 

культурно-мистецьких проєктів  (26.02.2020, 11.03.2020 та 

04.08.2020), на яких обрано 13 проєктів-переможців. 

У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів через 

пандемію COVID-19 у 2020 році реалізовано 4 культурно-

мистецькі проєкти  

 

362 Участь в організації та 

проведенні заходів проєктів-

переможців громадського 

бюджету (бюджету участі) 

міста Києва 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році: 

− у повному обсязі реалізовано проєкти: 

• № 638 «Нова література для музичних шкіл Києва», який 

є переможцем відбіркового конкурсу 2019 року 

(15.05.2020); 

• № 929 Zoo-урок «High level 2019» (Київський 

зоологічний парк, просп. Перемоги, 32) – альтернативний 

варіант проєкту в якості IT-рішення (24.09.2020). 

Через запровадження карантину, пов’язаного з пандемією 

COVID-19, було обмежено проведення культурно-масових 

заходів. У зв’язку з чим відмінено організацію або 

перенесено виконання проєктів: 

− № 142 «Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької 

творчості «Сонячний каштанчик»; 

− № 2013 «Фестиваль студентської творчості 

«Студентська весна»; 

− № 2271 «Великий Лекторій в Малій Опері»; 

− № 2358 «Дворик у Малій Опері» 
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363 Надання пропозицій до 

щорічного єдиного календаря 

культурно-масових подій міста 

Києва 

2018–2020 Виконано  Пропозиції до Єдиного календарного плану культурно-

масових заходів у місті Києві на 2021 рік розроблено  

Департаментом культури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

надано на розгляд апарату виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

(01.12.2020) 

 

364 Надання можливості доступу 

до унікальних для міста послуг 

музеїв 

2018–2020 Виконано  У музеях міста Києва запроваджено День відкритих дверей, 

коли мешканці міста один день на місяць мають можливість 

відвідувати музеї міста безкоштовно.   

У 2020 році продовжувалося втілення довгострокових 

проєктів: «Київ: культура без обмежень», «PUR VITAL», 

«Культурний декрет» 

 

365 Проведення виставок (у музеях 

комунальної власності міста та 

центральних міських 

бібліотеках) 

2018–2020 Виконано У 2020 році відбулося 1044 виставки: 

335 – у музеях; 

709 – у центральних міських бібліотеках 

 

366 Оновлення фондів бібліотек (у 

т. ч. на електронних носіях) 

2018–2020 Виконано  У 2020 році до публічних бібліотек міста надійшло 

117762 примірників нових видань, зокрема, 302 – на 

електронних носіях  

 

Завдання 2.2. Забезпечення культурних закладів професійними кадрами 

367 Формування творчого складу 

мистецьких навчальних 

закладів на конкурсних засадах, 

підвищення професійної 

компетентності (відвідування 

спеціалізованих курсів, 

семінарів, майстер-класів, 

практикумів тощо) 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року  

У 2020 році з метою вдосконалення професійної 

компетентності педагогічних працівників мистецьких шкіл 

організовано та проведено: 

− 7 семінарів-практикумів; 

− 22 відкритих уроки;   

− 5 методичних доповідей;  

− 5 презентацій навчально-методичної літератури; 

− 4 методично-освітні та навчально-методичні проєкти;  

− 4 майстер-класи, практичні заняття; 

− 54 методичних засідань педагогічних працівників 

мистецьких шкіл за різними напрямами у дистанційному 

режимі;  

− 12 міських оглядів технічної підготовки;  

− 45 заходів з підвищення кваліфікації;  

− 29 конкурсів, виставок, конференцій, вистав та 

концертів; 

− онлайн-консультації з підготовки документів для 

атестацій педагогічних працівників мистецьких шкіл та 

закладів вищої мистецької освіти, під час атестацій було 

розглянуто 208 атестаційних справ; 
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− презентацію навчальної програми «Музичний 

інструмент електрогітара» елементарного підрівня 

початкової мистецької освіти; 

− онлайн-практикум «Основи запису та читання нот 

шрифтом Брайля» у соціальній мережі Facebook на сторінці 

групи «Пишемо ноти шрифтом Брайля» для педагогічних 

працівників мистецьких шкіл та керівників гуртків закладів 

культури;  

− цикл семінарів-тренінгів для педагогічних працівників 

мистецьких шкіл з питань інклюзивної освіти; 

− підготовку циклів семінарів-тренінгів з питань 

інклюзивної освіти за темою: «Розвиток творчих здібностей 

дитини з особливими освітніми потребами за допомогою 

різних видів мистецтв: проблеми та їх вирішення» щодо 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

мистецьких шкіл та керівників гуртків закладів культури 

м. Києва. 

Крім того, з метою підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників мистецьких шкіл:  

− продовжувалася робота науково-просвітницьких та 

навчально-методичних проєктів «Музична вітальня 

В.В. Пухальського»,  «Київські хроніки. Професія: піаніст» 

та «Предмет «Сольфеджіо» як чинник виховання 

креативної особистості»; 

− розроблено та підготовлено  План роботи методичних 

об’єднань педагогічних працівників мистецьких шкіл на  

2020/2021 навчальний рік; 

− започатковано та спільно з компанією «In Jazz» 

проведено захід з підвищення кваліфікації  (семінари та 

майстер-класи), у якому взяли участь 50 слухачів;  

− створено нову програму «Мистецька освіта» з 

підвищення професійної компетентності викладачів 

мистецьких шкіл;  

− продовжено підготовку реалізації проєкту 3D «Портрети 

українських композиторів»; 

− проведено цикл семінарів з правової освіти для 

заступників директорів мистецьких шкіл спільно з 

юридичною компанією «КФН» 

Завдання 2.3. Просування культурної пропозиції 

368 Популяризація сучасного 

актуального українського 

мистецтва (проведення 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року  

У 2020 році з метою популяризації сучасного актуального 

українського мистецтва організовано та проведено: 

− ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, 
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мистецьких конкурсів, 

розміщення інформації про 

культурні події на туристичних 

порталах) 

брати мої»,  присвяченого Шевченківським дням; 

− міські відкриті концерти: 

        учнів-акомпаніаторів «Весняна камерата»; 

        української ансамблевої музики за участю колективів     

струнно-смичкових відділів мистецьких шкіл «Ти звучи в 

усьому світі»;  

− міський відкритий конкурс виконавців на струнно-  

смичкових інструментах «Юний віртуоз»; 

− міський відкритий конкурс юних композиторів 

ім. Валерія Подвали; 

− міський концерт «Чарівні звуки арфи»; 

− міський відкритий концерт виконавців на духових та   

ударних інструментах «Юні українські віртуози»; 

− міську виставку в Національному культурно-

мистецькому  та музейному комплексі «Мистецький 

арсенал» «Супер-  мозок: права півкуля, ліва півкуля»; 

− святкування Дня Києва у телеформаті та онлайн-

ресурсах, зокрема, в ефірі телекомпанії «Київ» (31.05.2020); 

− Всеукраїнський конкурс гри на народних інструментах 

«Веселкове розмаїття» (у дистанційному режимі). 

Крім того, проведено: 

− роботу над мистецько-освітнім проєктом спільно з 

Національною філармонією України «Київська дитяча 

філармонія», в рамках якого розроблено план концертів 

абонементу № 4 51 концертного сезону на 2020/2021 

навчальний рік; 

− підготовку циклу семінарів з правової освіти для 

заступників директорів мистецьких шкіл; 

− підготовку ІІ Всеукраїнської учнівської конференції 

«Мистецтво без меж: шлях до науки» в рамках 

ХХХІ  Міжнародного фестивалю «Київ Мюзик Фест – 

2020»; 

− онлайн-виставку випускників мистецьких шкіл.  

Третій рік поспіль Головна ялинка столиці України та 

різдвяне містечко на Софійській площі Києва потрапляють 

до рейтингу туристичного інтернет-порталу European Best 

Destinations та за версією ресурсу увійшли до десятки 

найпривабливіших європейських місць для відвідування у 

період зимових свят 2020-2021 рр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

369 Розширення культурних 

зв’язків в європейському та 

світовому культурному 

2018–2020 Виконано  У Київському національному академічному театрі оперети 

втілено Міжнародний проєкт – концерт «10 тенорів» 

(Україна,  Польща, Грузія) (21.02–22.02.2020). 
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просторі, участь у міжнародних 

мистецьких проєктах та 

фестивалях 

Український академічний фольклорно-етнографічний 

ансамбль «Калина» взяв участь у: 

− Фестивалі спадщини шейха Заїда (Абу-Дабі, ОАЕ) 

(січень 2020 року); 

− Міжнародному китайському новорічному фестивалі 

«Cathay Pacific 2020» (Гонконг, КНР) (22.02–28.02.2020). 

Київський академічний театр драми і комедії на Лівому 

березі Дніпра взяв участь у: 

− Фестивалі International Online Theatre Festival 2020 

глобального театрального порталу The Theatre Times за 

підтримки Royal Central School of Speech and Drama та 

Лондонського університету (Лондон, Велика Британія), на 

якому презентовано виставу «Сімейний альбом/Album di 

Famiglia» (квітень-травень 2020 року); 

− у міжнародному фестивалі RADAR OST Digital (Берлін, 

Німеччина) з виставою «Погані дороги», який відбувся в 

онлайн режимі (19.06–21.06.2020); 

− у Міжнародному фестивалі українського театру «Схід-

Захід» (Краків, Польща) разом з театрально-видовищним 

закладом культури «АКТОР» у форматі онлайн та «театру у 

кіно» (серпень 2020 року). 

Київський академічний театр «Колесо» в ефірі RadioKids 

реалізував  новий проєкт-цикл аудіо казок для дітей за 

мотивами творів Ервіна Мозера «Фантастичні історії 

добраніч» (19.06–21.06.2020).  

Український малий драматичний театр взяв участь у 

XXII Міжнародному театральному фестивалі  «Мельпомена 

Таврії» (вересень 2020 року). 

У кінотеатрі «Київська Русь» за підтримки Державного 

агентства України з питань кіно, Посольства Угорщини, 

Гете-інституту України та інших інституцій культури 

відбувся IX Київський міжнародний фестиваль 

короткометражних фільмів (KISFF) 2020 (05.08–

09.08.2020). 

Національний академічний Молодий театр взяв участь у 

міжнародному онлайн-фестивалі 15 th SAINT MUSE theatre 

awards international theatre festival у Молдові з виставою 

«Insenso» (серпень 2020 року). 

Театрально-видовищний заклад культури «Київський 

академічний театр «Золоті ворота» за підтримки 

Українського культурного фонду взяв участь у фестивалях 

«Retroperspektywy» (Лодзь, Польща) та «Wschód kultury» 
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(Бєлосток, Польща) з онлайн-показом відео-версії вистави 

«Тату, ти мене любив?» (21.08–22.08.2020).  

Київський академічний театр «Київ-Модерн балет» взяв 

участь у III Міжнародному фестивалі сучасного танцю Solo 

Contemporary Dance Festival (м. Анкара, Туреччина) 

(вересень 2020 року).  

За підтримки Департаменту культури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) відбулися Міжнародний театральний конгрес 

«Театр крокує Європою» (Театр оперети) та Міжнародний 

конкурс молодих режисерів в жанрі 

оперети/мюзіклу/опери-буф «Musikal Art Progect» (Театр 

«Золоті ворота) (грудень 2020 року) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370 Просування культурно-

мистецьких подій міста на 

туристичному порталі Києва, в 

соціальних мережах та 

розсилках 

2018–2020 Виконано Протягом 2020 року здійснювалася інформаційна підтримка 

культурно-мистецьких подій міста на офіційних 

туристичних онлайн-ресурсах Facebook/VisitKyiv, 

Facebook/Управління туризму та промоцій Київської 

міської державної адміністрації:  

− святкування Нового року на Софійській площі та Подолі 

(14.12.2019–19.01.2020);  

− функціонування Етнічного містечка на Контрактовій 

площі    (19.12.2019–19.01.2020); 

− заходу «Зимова Країна» на ВДНГ (06.12.2019–

01.03.2020); 

− Новорічного Фестивалю гігантських китайських ліхтарів 

на Співочому полі (13.12.2019–02.02.2020); 

− Всеукраїнської Різдвяної виставки у Будинку 

Художника    (19.12.2019–13.01.2020); 

− стартап заходу «Startup-in-Residence» (07.02.2020); 

− презентації нового експонату Леоніда Кравчука в «Музеї 

становлення української нації» (10.03.2020); 

− Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

(09.05.2020); 

− Дня Європи (16.05.2020); 

− Дня Музеїв (18.05.2020); 

− Дня Вишиванки (21.05.2020); 

− Дня Києва (31.05.2020); 

− Дня велосипедиста України (03.06.2020); 

− Дня медичного працівника України (21.06.2020); 

− Дня державної служби України (23.06.2020); 

− Дня Конституції України та Дня молоді (28.06.2020); 
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− Дня Дніпра (04.07.2020); 

− річниці відкриття «Музею Становлення української 

нації» (03.08.2020); 

− Дня Державного Прапора України (23.08.2020); 

− Дня Незалежності України (24.08.2020); 

− Дня народження Андріївського узвозу (12.09.2020); 

− Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні 

(27.09.2020); 

− Дня пам’яті жертв Бабиного Яру (28.09.2020); 

− Всеукраїнського Дня бібліотек (29.09.2020); 

− Міжнародного дня людей похилого віку (01.10.2020); 

− Дня захисників України; Дня українського козацтва; Дня 

створення УПА; Покрова Пресвятої Богородиці 

(14.10.2020); 

− Дня залізничника (04.11.2020); 

− 60 років Київському метрополітену (06.11.2020); 

− Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва, а також Дня української писемності 

та мови (09.11.2020); 

− Дня радіо, телебачення та зв’язку (16.11.2020); 

− Дня гідності та свободи (21.11.2020); 

− Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору (27.11.2020); 

− Міжнародного дня кіно (28.12.2020); 

− Нового року 2021 (31.12.2020) 

Інформація  про культурно-мистецькі заходи, що відбулися 

в онлайн-форматі, анонси щодо тематичних святкових 

онлайн-подій розміщувалася на єдиному вебпорталі 

територіальної громади м. Києва, офіційному туристичному 

порталі столиці www.visitkyiv.travel, у соціальній мережі 

Facebook, профілі kyiv_culture соцмережі Instagram, на 

онлайн-платформі Telegram. 

Також: 

− розміщено відеоролик про проблеми культурної сфери в 

умовах карантинних обмежень, спричинених пандемією 

COVID-19 (червень 2020 р.);  

− проводилися промо-кампанії на туристичних ресурсах 

міста Києва у медіа-просторі, на офіційному вебресурсі 

Управління туризму та промоцій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), у соціальних мережах Facebook, Instagram, 

YouTube та інших каналах комунікації; 



252 

 
1 2 3 4 5 6 

− висвітлювалася інформація на вищезазначених ресурсах 

щодо пандемії коронавірусу, зокрема – новини Київської 

міської державної адміністрації, Міністерства закордонних 

справ України, Міністерства охорони здоров'я України 

тощо 

Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста 

Умова 1. Фінансове забезпечення 

371 Гармонізація міських програм з 

положеннями Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 

року 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році у м. Києві передбачено до виконання 

29 міських цільових програм. 

У звітному році структурними підрозділами виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) розроблялися та проходили експертизу: 

− 1 проєкт міської цільової програми; 

− 20 проєктів змін до міських цільових програм.  

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) забезпечував координацію роботи з 

приведення їх у відповідність до оперативних цілей, 

завдань і заходів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 

року. Розпочато роботу з розроблення та підготовки 

проєктів міських цільових програм на 2022 і подальші роки: 

− ініційовано розроблення 6 проєктів МЦП; 

− випущено одне розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) про підготовку проєкту МЦП 

 

372 Формування стабільної 

дохідної бази для фінансування 

життєзабезпечуючих сфер та 

пріоритетних напрямів 

соціально-економічного 

розвитку міста 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

За оперативними даними до бюджету м. Києва (без 

трансфертів з державного бюджету) станом на 01.01.2021 

надійшло 49534,3 млн грн доходів (99,2%) річного плану), 

зокрема до: 

− загального фонду 46753,6 млн грн доходів (99% річного 

плану); 

− спеціального фонду 2780,7 млн грн доходів (80,1% 

річного плану) 

 

373 Налагодження взаємодії з 

центральними органами 

виконавчої влади з метою 

залучення коштів державного 

бюджету до фінансування 

міських ініціатив 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році Міністерству розвитку громад та територій 

України листом від 27.01.2020 № 002-129 направлено 

перелік проєктів інвестиційних програм і проєктів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

(далі – ДФРР) у 2020 році в м. Києві, який затверджено на 

засіданні регіональної комісії з оцінки та проведення 

попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і 

проєктів регіонального розвитку, що можуть 
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реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в м. Києві 

від 26.12.2019. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 

№ 211-р затверджено Перелік проєктів інвестиційних 

програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 2020 році, 

відповідно до якого кошти, передбачені м. Києву, у сумі 

419801,034 тис. грн розподілено між 5 проєктами. 

Законом України «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13 квітня 

2020 року № 553-IX в Державному бюджеті України  

зменшено обсяг коштів Державного фонду регіонального 

розвитку, в зв’язку з цим м. Києву були зменшені 

відповідні асигнування. 

Листом від 21.04.2020 № 002-704 Міністерству розвитку 

громад та територій України направлено уточнений  

перелік проєктів інвестиційних програм і проєктів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів ДФРР у 2020 році в м. Києві, який 

затверджено на засіданні регіональної комісії з оцінки та 

проведення попереднього конкурсного відбору 

інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, 

що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в 

м. Києві від 21.04.2019. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 

№ 211-р (із змінами) затверджено Перелік проєктів 

інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, 

що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 

2020 році, відповідно до якого кошти у сумі 274963,372 тис. 

грн, передбачені м. Києву, розподілено між 5 проєктами. 

З метою ефективного використання коштів ДФРР  внесені 

зміни до Переліку проєктів регіонального розвитку, які 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку, у місті Києві у 2020 році, які 

погоджені на засіданні регіональної комісії з оцінки та 

проведення попереднього конкурсного відбору 

інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, 

що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в 

м. Києві  (протокол від 01.10.2020 № 4/2020). 

Зазначений перелік направлено Міністерству розвитку 

громад та територій України листом від 05.10.2020 № 002-

1412. 
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На засіданні регіональної комісії з оцінки та проведення 

попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і 

проєктів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в м. Києві 

(протокол від 28.10.2020 № 1/2020) затверджено загальний 

рейтинговий список проєктів, що брали участь у 

попередньому конкурсному відборі інвестиційних програм 

і проєктів, які можуть реалізуватися за рахунок коштів 

ДФРР в м. Києві у 2021 році, який направлено Міністерству 

розвитку громад та територій України листом 

від 05.11.2020 № 050/11-6636 

374 Реалізація пілотних проєктів із 

застосуванням механізму 

державно-приватного 

партнерства 

2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Відповідно до процедури визначення приватного партнера 

на конкурсних засадах згідно із Законом України «Про 

державно-приватне партнерство» та іншими правовими 

актами у сфері державно-приватного партнерства 

Київською міською радою прийнято рішення від 06.02.2020 

№ 2/8172 «Про здійснення державно-приватного 

партнерства для реалізації проекту «Впровадження системи 

фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві».  

Відповідно до зазначеного рішення забезпечено підготовку 

та випуск розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

17.08.2020 № 1226 «Про утворення комісії з питань 

проведення конкурсу з визначення приватного партнера для 

здійснення державно-приватного партнерства для реалізації 

проєкту «Впровадження системи фіксації порушень у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному 

режимі у місті Києві», яким утворено комісію та 

затверджено положення про неї. Наразі відбувається 

оновлення складу комісії у зв’язку з новим скликанням 

Київської міської ради та готуються тендерні документи 

для проведення процедури закупівлі послуг радника 

 

375 Проведення та участь у 

заходах, направлених на 

посилення співпраці з 

міжнародними фінансовими 

організаціями і донорами: 

    

375.1 - проведення презентацій 

проєктів за стратегічними 

секторами міського розвитку за 

участі ключових донорів, які 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році відповідно до переліку проєктів міжнародної 

технічної допомоги за підтримки країн-донорів та 

міжнародних організацій, що реалізуються в Україні та 

пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у 
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представлені в Україні: Секретаріаті Кабінету Міністрів України, виконавчим 

органом Київської міської ради (Київською міською 

державною адміністрацією) реалізовувалися 3 проєкти: 

− «Будівництво ліфту для реабілітаційного центру, 

м. Київ» з Урядом США через Міністерство оборони США 

(бюджет проєкту – 79 тис. дол. США, терміни реалізації: 

23.08.2018-25.01.2020), реалізацію якого завершено; 

−  «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» - замовник - 

Федеральне міністерство економічного співробітництва та 

розвитку Німеччини (BMZ), Державний секретаріат 

Швейцарії з економічних питань (SECO), бенефіціар – 

Міністерство розвитку громад та територій України, 

рецепієнт – виконавчий орган Київської міської ради 

(Київська міська державна адміністрація), тривалість – 

2019-2023 роки. Мета проєкту – розвиток міст України на 

довгострокову перспективу, з урахуванням принципів 

сталості та з увагою до потреб громадян. У проєкті беруть 

участь 8 міст України , зокрема, м. Київ - в частині 

інтегрованого розвитку Подільського району. В результаті 

співпраці з міжнародними і національними експертами в 

рамках проєкту розроблено Концепцію інтегрованого 

розвитку (КІР) та План сталої міської мобільності (ПСММ) 

Подільського району м. Києва. Зазначені документи  

знаходилися на погодженні у профільних структурних 

підрозділах виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) для їх 

затвердження у 2021 році; 

− «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів 

та систем опалення в громадських будівлях м. Києва», 

реципієнтом якого виступає комунальне підприємство 

«Група впровадження проекту з енергозбереження в 

адміністративних і громадських будівлях м. Києва», 

виконавцем – компанія «НЕФКО» (бюджет проєкту – 

1 300 000 ЄВРО, термін реалізації: 08.01.2020 - 28.12.2020). 

Крім того, у 2020 році взято участь у: 

− Щорічному спільному засіданні членів Київської 

торгово-промислової палати та Міжнародного Трейд-клубу 

за  участю понад 30 посольств, представників міської влади, 

123 представників бізнесу, інвесторів (03.03.2020), у  

рамках якого відбулося пленарне засідання за участі 

представників постійних країн-інвесторів де представлено 

інвестиційний потенціал м. Києва; 
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− Міжнародному форумі Invest Global Hub (09.12-

11.12.2020), організованому представниками бізнес клубів 

спільно з урядом України під патронатом Президента 

України, з метою сприяння стратегічної співпраці між 

державою, інвесторами та бізнесом, розвитку економіки 

країни, просування технологічної продукції і послуг 

України на міжнародній арені. Під час проведення заходу 

було представлено економічний та інвестиційний потенціал 

м. Києва та інвестиційні проєкти міста. 

З березня 2020 року у зв’язку з обмеженнями на проведення 

масових заходів через загрозу поширення коронавірусної 

інфекції COVID-19 організація заходів та участь у них не 

здійснюються до покращення епідеміологічної ситуації 

375.2 - реалізація проєктів із 

залучення коштів міжнародних 

фінансових організацій та 

донорів 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році продовжувалася співпраця м. Києва з 

міжнародними фінансовими організаціями: Європейським 

інвестиційним банком (ЄІБ), Європейським банком 

реконструкції та розвитку (ЄБРР), Світовим банком (World 

Bank) та іншими міжнародними організаціями та 

іноземними банками. 

З ЄІБ реалізуються 4 проєкти: 

− «Міський громадський транспорт України» - залучення 

кредитних коштів на оновлення громадського транспорту 

(до 50 млн євро). Бенефіціар проєкту - КП «Київпастранс» 

(підписано 3 угоди про передачу коштів позики по трьох 

підпроєктах - оновлення трамвайного парку, оновлення 

автобусного парку, придбання кабін фунікулеру та 

обладнання до них). Щодо підпроєктів: 

• оновлення трамвайного парку - визначено переможця за 

тендером за результатами Оціночного звіту з 

рекомендаціями по присудженню контракту, отримано 

лист ЄІБ «без заперечень», але подана скарга від одного з 

учасників тендеру. Оголошення переможця і підписання 

контракту відкладено до отримання результату розгляду 

скарги; 

• оновлення автобусного парку - відбулося скасування 

тендеру у зв’язку зі зміною технічної специфікації, 

проводилася робота з оновлення тендерної документації; 

• придбання кабін фунікулеру та обладнання до них - 

тендерна документація відправлена на ЄІБ та отримано 

лист ЄІБ «без коментарів»; підготовка contract notice, 

проводилася робота з оголошення тендеру; 

− «Програма розвитку муніципальної інфраструктури 
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України» - залучення кредитних (до 30 млн євро) для 

капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста 

Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на 

світлодіодні світильники». Бенефіціар проєкту – 

КП «Київміськсвітло». Підготовка та погодження проєкту 

Угоди про передачу коштів позики з Міністерством 

розвитку громад та територій України та Міністерством 

фінансів України, тривала розробка тендерної документації;  

− «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах 

України» (також за участі ЄБРР) – залучення кредитних 

коштів (до 37,6 млн євро) на реалізацію заходів з 

підвищення безпеки дорожнього руху в місті Києві. 

Бенефіціари проєкту – КК «Київавтодор» та КП «Центр 

організації дорожнього руху». Створені групи 

впровадження проєкту в КП «Центр організації дорожнього 

руху» та КК «Київавтодор», прийнято рішення Київської 

міської ради від 03.09.2020 № 444/9523 про участь 

КП «Центр організації дорожнього руху» у проєкті, тривала 

підготовка операційного посібника проєкту та 

опрацьовувалися підпроєкти з консультантами; 

− «Зелені міста» (Green cities) - співпраця в рамках 

укладеного Меморандуму про порозуміння між виконавчим 

органом Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та ЄБРР в частині підготовки 

Плану дій «Зелене місто» (Green City Action Plan) та 

реалізації проєктів розвитку транспортної інфраструктури 

та модернізації системи централізованого теплопостачання 

м. Києва (ЄБРР визначив консультанта (WS Atkins 

International Limited) для допомоги місту в розробці Green 

City Action Plan). Наразі триває підготовка розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) щодо створення робочої 

групи з розробки Плану дій «Зелене місто» та опрацювання 

Звіту про зовнішні умови. 

Одночасно протягом 2020 року здійснювалася реалізація 

проєктів з Європейським банком реконструкції та розвитку: 

− «Модернізація міського транспорту м. Києва II» - 

залучення кредитних коштів на оновлення рухомого складу 

КП «Київський метрополітен» - закупівля вагонів метро (до 

50 млн євро), КП «Київпастранс» - закупівля трамваїв та 

комплексна реконструкція трамвайної лінії та зупинки 

«Контрактова площа» в межах Контрактової площі (до 
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70 млн. євро), КК «Київавтодор» - капітальний ремонт 

автопроїздів мосту Метро (до 60 млн євро). Прийнято 

рішення Київської міської ради від 03.09.2020 № 438/9517 

про надання місцевої гарантії. Завершена підготовка 

тендерної документації на закупівлю вагонів метро та 

завершення опрацювання кредитної угоди, договору 

гарантії; 

− «Модернізація системи централізованого 

теплопостачання м. Києва» - залучення кредитних коштів 

ЄБРР (до 140 млн. євро)  для модернізації критично 

важливих для системи теплопостачання міста 

інвестиційних проєктів (проєктом передбачається: 

модернізація ТЕЦ-6 впровадження ГТУ, модернізація ТЕЦ-

5 впровадження теплоутилізатора, впровадження системи 

SCADA, закриття неефективних котелень, реконструкція та 

перепідключення споживачів на інші джерела 

теплопостачання). Бенефіціар проєкту – 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». Підписана угода про 

підготовку кредитного фінансування, висновок стосовно 

доцільності залучення кредиту затверджений 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 

11.09.2020 № 1416, отримано відповідне рішення АМКУ 

про допустимість державної допомоги по кредиту, 

підготовлено та відправлено пакет документів до Мінфіну 

для погодження надання місцевої гарантії, проводилося 

доопрацювання тендерної документації з технічними 

консультантами та підготовка до початку першої стадії 

(прекваліфікації) відповідних процедур закупівель, що 

дадуть змогу розпочати підготовку до реалізації проекту; 

− 2 проєкти по оновленню рухомого складу (відбувається 

погашення позик за укладеними в попередні роки 

кредитними угодами на закупівлю рухомого складу). 

У рамках співпраці з Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку (входить до Групи Світового Банку) м. Київ 

розглядає можливості підготовки інвестиційного проєкту, 

спрямованого на поліпшення міської мобільності в місті під 

назвою «Проєкт з Київської міської мобільності» щодо 

можливості створення системи швидкісного масового 

транспорту (MRT) для громадських перевезень (MRT – 

фізично виділена лінія для руху громадського транспорту зі 

станціями) та подовження лінії Борщагівського 
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швидкісного трамваю до станції м. Палац Спорту і 

реконструкції Вокзальної площі. Цей проєкт складається з 

наступних компонентів: подовження лінії Борщагівського 

швидкісного трамваю до станції метро Палац Спорту; 

реконструкція Вокзальної площі; проєктні роботи та інша 

підготовка в рамках розробки системи масових швидкісних 

перевезень на Троєщині; заходи з вдосконалення рівня 

підготовки містопланувальних рішень в м. Києві. Наразі 

триває отримання висновку про доцільність реалізації 

проєкту від Міністерства фінансів та направлення запиту до 

Світового банку. 

Також, в рамках співпраці з ЄІБ з метою реалізації 

пріоритетних проєктів розвитку транспортної 

інфраструктури ініційовано новий проєкт «Міський 

електричний транспорт м. Києва» -  залучення кредитних 

коштів для закупівлі нових тролейбусів та вагонів 

метрополітену. Пройдена процедура KYC, отримано лист 

ЄІБ про те, що керівний комітет ЄІБ затвердив початок 

оцінки проєкту, опрацьовується питання анкети для оцінки 

проєкту для прийняття ЄІБ рішення про можливість 

фінансування проєкту 

376 Залучення в установленому 

порядку коштів приватних 

компаній до фінансування 

міських проєктів у якості 

спонсорської/меценатської 

допомоги 

2018-2020 Виконано  У 2020 році постійно діючою конкурсною комісією по 

залученню інвесторів до фінансування будівництва, 

реконструкції, реставрації об’єктів житлового та 

нежитлового призначення, незавершеного будівництва, 

інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, 

утвореною розпорядженням Київської міської державної 

адміністрації від 22.10.2007 № 1403 (зі змінами), схвалено 

пропозиції: 

− ТОВ «СІА» щодо можливості фінансування робіт, 

пов’язаних з будівництвом пішохідного мостового 

переходу між Оболонською набережною та островом 

Оболонський у Оболонському районі за рахунок 

позабюджетних коштів (протокол від 27.02.2020 

№ 128/2020); 

− Благодійної організації «Благодійний фонд «Майбутній 

Київ» щодо можливості за власний рахунок фінансувати 

роботи з будівництва та проєктування споруди флагштока 

Державного прапору України на території Меморіального 

комплексу «Національний музей історії України у Другій 

світовій війні» на вул. Лавріській, 27 у Печерському районі 

за рахунок позабюджетних коштів (протокол від 27.02.2020 
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№ 128/2020); 

− ТОВ «ВОЙТКОН» щодо здійснення за власний кошт 

благоустрою прилеглої території до будівлі станції 

метрополітену «Арсенальна» з влаштуванням фонтану між 

будинками № 1 та № 3 на вул. Івана Мазепи у Печерському 

районі (протокол від 04.04.2020 № 131/2020); 

− ТОВ «Рибалко-Компані» щодо будівництва за власний 

кошт нового індивідуального теплового пункту за адресою: 

м. Київ, вул. Маршала Рибалко, 5-а у Шевченківському 

районі (протокол від 17.11.2020 № 135/2020) 

Умова 2. Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом 

Завдання 2.1. Розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів 

377 Активізація роботи з 

існуючими партнерами та 

пошуку нових на національній 

та міжнародній арені для 

реалізації спільних проєктів та 

обміну досвідом (у т. ч. через 

співпрацю з асоціаціями, 

містами-побратимами тощо) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році в рамках реалізації Міської цільової програми 

зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2019-

2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 15.11.2018 № 2/6053: 

− організовано 7 відряджень і офіційних візитів 

керівництва та представників міста Києва за кордон, 

проведення заходів міжнародного характеру за кордоном; 

− організовано та проведено 71 захід міжнародного 

характеру в місті Києві – 71; 

− сплачено членські внески за членство у міжнародній 

організації Eurocities. 

Крім того, забезпечено участь за кордоном представників 

структурних підрозділів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) у: 

− Всесвітньому економічному форумі (м. Давос-Клостерс 

(Швейцарська Конфедерація), 20-26.01.2020; 

− Міжнародному семінарі в рамках 33-го Зимового 

Конгресу у Фінляндії у м. Тампере (Фінляндська 

Республіка), 11-14.02.2020; 

− координаційній зустрічі, присвяченій Європейському 

тижню місцевої демократії у м. Страсбург (Французька 

Республіка), 24-26.02.2020. 

Забезпечено участь за кордоном представників структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) з метою 

вивчення досвіду у сферах: 

− сталого розвитку міст у мм. Берлін і Гамбург (ФРН) 01-

05.03.2020; 

− пов’язаних зі стратегією розвитку міста, проєктами 

державно-приватного партнерства у сферах медицини, 

У зв’язку з поширенням 

коронавірусної 

інфекції COVID-19 у світі всі 

міжнародні заходи, які 

планувалися з березня 

2020 року були скасовані або 

перенесені  
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оброблення та утилізації відходів у м. Тирана (Республіка 

Албанія) 03-07.10.2020. 

Забезпечено участь Київського міського голови в онлайн-

саміті TogetherWeStand: CitiesAgainst COVID-19 (CAC) 

Global Summit на запрошення мера Сеулу. 

Також, у 2020 році забезпечено: 

− участь міжнародних ділових кіл, дипломатичного 

корпусу та онлайн-участь міжнародних експертів на 

Київському інвестиційному форумі 2020,  Форумі рівних 

можливостей «Європейська хартія рівності жінок та 

чоловіків: дорожня карта для Києва», онлайн-конференції 

«Яким ми бачимо Київ»; 

− участь дипломатичного корпусу у церемонії підняття 

Державного Прапору України; 

− участь керівництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 

8-у засіданні українсько-французької міжурядової комісії;   

− проведення відео-конференції з містами побратимами з 

проблематики боротьби з наслідками коронавірусної 

пандемії; 

− проведення зустрічі керівництва київської міської влади 

з представниками іноземних установ; 

− організацію офіційних візитів до України Президента 

Республіки Туреччина, Президента Республіки Польща, 

Президента Швейцарської Конфедерації; 

− здійснення заходів щодо організації передачі 

гуманітарної допомоги у лікарні м. Києва для покращення 

можливостей місцевих медичних закладів у рамках 

боротьби з COVID-19; 

− підписання «Меморандуму про порозуміння та розвиток 

співробітництва між мм. Києвом та Гуанчжоу» у сферах 

економіки, торгівлі, науки, техніки, культури, освіти, 

спорту, туризму, охорони здоров’я, житлового 

господарства, охорони навколишнього середовища 

Умова 3. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики 

Завдання 3.1. Розвиток  інноваційних  форм  участі  для  киян  (відкрите  урядування та електронна демократія) 

378 Реалізація проєкту «Бюджет 

участі» з метою залучення 

жителів до прийняття рішень, 

поліпшення діалогу між 

місцевою владою та 

громадськістю шляхом 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році відповідно до рішення Київської міської ради 

від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 

2020 рік» передбачено реалізацію 549 громадських проєктів 

на суму 159,2 млн грн. Також, передбачено реалізація 

5 громадських проєктів у рамках повноважень органів 

виконавчої влади та комунальних підприємств міста. 
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співпраці в рамках процесу 

формування бюджету 

Станом на 01.01.2021 реалізовано 476 проєктів на суму 

133320,0 тис. грн. 

Крім того, модернізовано електронну систему 

«Громадський проект»: 

− проведено редизайн окремих компонентів сайту; 

− створено механізм автоматичного опрацювання звітних 

даних; 

− реалізовано механізм для створення та прийняття 

рішень у межах команди; 

− реалізовано механізм для створення статичного 

посилання на проєкт; 

− створено модуль онлайн-голосування Громадської 

бюджетної комісії; 

− вдосконалено модуль IP-логування дій користувачів; 

− забезпечено можливість переходу зареєстрованих 

користувачів з інформаційної системи «Особистий кабінет 

киянина» в електронну систему «Громадський проект»; 

− реалізовано інтеграцію електронної системи 

«Громадський проект» з інформаційно-аналітичною 

системою «Управління майновим комплексом 

територіальної громади міста Києва»; 

− здійснено інтеграцію електронної системи 

«Громадський проект» з інформаційною системою 

«Державна фіскальна служба України». 

Протягом 2020 року проводилася технічна підтримка та 

супроводження електронної системи «Громадський 

проект», а також збір пропозицій від Міської робочої групи 

та Громадської бюджетної комісії щодо удосконалення 

системи  

379 Стимулювання розвитку 

громадських ініціатив та 

проєктів шляхом створення 

біржі проєктів KyivSmartCity, 

проведення програм підтримки 

та допомоги (Акселератор) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

03.03.2020 у Колонній Залі Київської міської державної 

адміністрації: 

− представники ГО «СМАРТ СІТІ ХАБ» разом з MOZGI 

Ideas у партнерстві з «ЕКО-СТОКОМ» презентували проєкт 

із сортування сміття «ZERO HERO»; 

− відбулося підписання меморандуму про співпрацю між 

ГО «СМАРТ СІТІ ХАБ» та  директорами шести київських 

шкіл задля популяризації якісної та безкоштовної ІТ-освіти 

для дітей тощо 

 

380 Впровадження платформи 

електронної демократії: е-

петиції, е-громадські слухання, 

публічні дискусії, е-сервіси 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році закуплено ліцензійне програмне забезпечення 

субсайту комунальної бюджетної установи «Київський 

міський центр допомоги учасникам антитерористичної 

операції» для обліку, ведення інформації про учасників 
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антитерористичної операції та операції об’єднаних сил і 

відображення її на моніторах в адміністративній будівлі по 

вулиці Хрещатик, 36. Субсайт працює в тестовому режимі. 

Крім того, забезпечено підтримку та супровід 

інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний 

вебпортал територіальної громади міста Києва», сервісу 

«Електронні петиції» та форуму «Громадське обговорення 

проектів нормативно-правових актів» 

381 Створення мобільних додатків 

для участі в голосуванні, 

подання петицій тощо 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році забезпечено інтеграцію електронної системи 

«Громадський проєкт» із мобільним додатком «KYIV 

SMART CITY» для надання користувачам можливості 

голосування з мобільного додатку за проєкти громадського 

бюджету міста Києва 

 

Завдання 3.2. Забезпечення ефективної системи контролю за діяльністю влади з боку мешканців м. Києва 

382 Проведення консультацій з 

громадськістю щодо проєктів 

муніципальних нормативно-

правових актів на ранніх етапах 

їх розробки зі встановленням 

вичерпного переліку випадків, 

коли такі консультації не 

проводяться 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році проведено 250 консультацій з громадськістю, 

зокрема 93 – з обговорення проєктів нормативно-правових 

актів 

 

383 Створення умов для 

проведення громадської 

експертизи та оперативне і 

неухильне реагування влади на 

її висновки 

2018-2020 Не виконано  У 20 році не надходили звернення щодо проведення 

громадської експертизи діяльності виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Відповідних звернень не 

надходило 

384 Проведення соціологічних, 

аналітичних досліджень та 

опитувань 

2018–2020 Виконано У 2020 році: 

− проводилася  дослідна експлуатація інформаційно-

телекомунікаційної системи «Єдина міська платформа 

електронної взаємодії, управління даними та сервісами», 

зокрема, Модуля контенту та голосування, який забезпечує 

отримання єдиного інструменту проведення голосувань, 

опитувань мешканців міста Києва за ініціативи міської 

влади (розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

11.03.2020 № 409); 

− забезпечено моніторинг та сформовано базу даних з 

контактною та операційною інформацією по більш ніж 200 

закладах для розміщення туристів за найвищими 

рейтинговими позиціями в Booking, Hotels24, Yourhostel, 

зокрема, з метою вжиття організаційних заходів, 
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направлених на протидію поширення вірусу COVID-19 

(організація тимчасового розміщення медичних працівників 

у місті Києві на період карантину та організація розміщення 

окремих груп громадян на обсервацію); 

− проведено соціологічні дослідження стану розвитку 

громадянського суспільства в м. Києві, діяльності органів 

самоорганізації населення м. Києва, участі громадян у 

формуванні та реалізації державної політики «Пульс 

столиці»; 

− проведено комплексне соціологічне дослідження щодо 

пріоритетів Комунікативної стратегії, що розробляється,  

уточнення цілей, завдань та очікуваних результатів від її 

впровадження; 

− в рамках проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації Стратегії розвитку міста Києва 

до 2025 року проведено соціологічні опитування щодо 

соціологічних індикаторів: «Довіра населення до поліції», 

«Оцінка якості надання комунальних послуг мешканцями 

міста Києва», «Схвалення діяльності виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА)», «Мешканці міста, що 

пишаються Києвом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385 Запровадження сервісу онлайн-

оцінювання діяльності КМДА 

2019-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 11.03.2020 № 409 проводиться  дослідна 

експлуатація інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Єдина міська платформа електронної взаємодії, 

управління даними та сервісами», зокрема «Модуля 

контенту та голосування», який забезпечує отримання 

єдиного інструменту проведення голосувань, опитувань 

жителів міста Києва за ініціативи міської влади. 

У Департаменті суспільних комунікацій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) проведено дослідну експлуатацію «Модуля 

управління е-послугами», який забезпечує можливість 

публікації інформаційного контенту в інформаційній 

системі «Особистий кабінет киянина»: новин, анонсів, 

голосувань, опитувань серед мешканців міста Києва. 

За результатами дослідної експлуатації підготовлено звіт 

щодо потреби доопрацювання «Модуля управління  

е-послугами» 

 

386 Вдосконалення системи 

моніторингу використання 

2018-2020 Виконано 

завдання 

Забезпечено підтримку та супровід функціонування 

системи «Відкритий бюджет» на Єдиному вебпорталі 
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бюджетних коштів (проєкт 

«Відкритий бюджет») 

2020 року територіальної громади м. Києва https://kyivcity.gov.ua/ 

387 Використання сучасних 

геоінформаційних та 

інформаційних систем для 

надання доступу до 

муніципальних даних 

(інформація про об’єкти 

комунальної власності, 

земельного кадастру тощо) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році: 

− модернізовано інтерактивну мапу інформаційно-

аналітичної системи «Управління майновим комплексом 

територіальної громади міста Києва»; 

− забезпечено інтеграцію інформаційно-аналітичної 

системи «Управління майновим комплексом територіальної 

громади міста Києва» з міською інформаційно-аналітичною 

системою забезпечення містобудівної діяльності 

«Містобудівний кадастр»; 

− забезпечено підтримку та супровід функціонування 

модуля «Комісія власності» інформаційно-аналітичної 

системи «Управління майновим комплексом територіальної 

громади міста Києва». 

Крім того, здійснювалася дослідна експлуатація 

модернізованої інформаційно-аналітичної системи 

«Управління майновим комплексом територіальної громади 

міста Києва» (далі – ІАС «Майно»). Модернізовано 

автоматизовані робочі місця користувачів ІАС «Майно» – 

працівників структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та комунальних підприємств, які працюють із 

46 автономних робочих місць: «Розриття», «ДТП», «Реєстр 

зелених зон», «Ремонт доріг», «Пляжі» тощо. Створено API 

для інтеграції зовнішніх інформаційних систем з ІАС 

«Майно». 

Крім того, створено нові автоматизовані робочі місця та 

відповідні шари на інтерактивній мапі ІАС «Майно»: 

об'єкти капітального будівництва та ремонту; інтерактивна 

мапа точок продажу/поповнення Е-квитка; мапа ярмарок 

міста Києва; мапа ринків міста Києва. 

Також, проводилася модернізація інформаційно-

аналітичної системи «Управління майновим комплексом 

територіальної громади міста Києва», в межах якої додано 

нові та модернізовано існуючі компоненти платформи 

«ARCGIS Enterprise», що забезпечує геоінформаційну 

складову ІАС «Майно» тощо 

 

388 Організація системи 

відстеження роботи окремих 

служб, можливість своєчасної 

та незаангажованої оцінки їх 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Протягом 2020 року забезпечено публічний доступ через 

інтернетпортал «КИЇВАУДИТ» до: 

− інформації про комунальні підприємства, установи та 

організації м. Києва (профіль, склад комітету конкурсних 

 

https://kyivcity.gov.ua/


266 

 
1 2 3 4 5 6 

результатів торгів, статутні документи, фінансова звітність, тощо); 

− інформації про стратегічне та операційне планування 

діяльності Департаменту внутрішнього фінансового 

контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації); 

− висновків за результатами аудитів Департаменту 

внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

− матеріалів перевірок комунальних підприємств, установ 

та організацій м. Києва Департаментом внутрішнього 

фінансового контролю та аудиту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), зовнішніми контролюючими органами та 

самостійні перевірки; 

− звітів про результати роботи Департаменту 

внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації);  

− інформації про проведення закупівель комунальними 

підприємствами, установами та організаціями м. Києва; 

− інформації в аналітичному модулі закупівель 

bi.prozorro.org;  

− інформації про надані зауваження Департаментом 

внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) за результатами моніторингу закупівель; 

− інформації про досвід співпраці з контрагентами тощо  

389 Створення автоматизованої 

публічно доступної системи 

обліку договорів, пов‘язаних з 

майном громади Києва 

(аналітичні дані та тексти 

договорів, включаючи всі 

зміни) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році Департаментом комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) (далі – ДКВ) 

забезпечувалося розміщення у публічному доступі 

актуалізованої інформації щодо продажу об’єктів 

приватизації комунального майна територіальної громади 

міста Києва, оренди та іншої інформації, оприлюднення 

якої є обов’язковим відповідно до чинного законодавства 

України.  

Питання оприлюднення повного тексту договорів оренди 

буде реалізовуватися після введення в дію інформаційно-

аналітичної системи «Управління майновим комплексом 

територіальної громади міста Києва». 

Договір купівлі-продажу об’єкта приватизації за 
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результатом проведення електронного аукціону 

опубліковується органом приватизації (ДКВ) в електронній 

торговій системі «ProZorro.Продажі». 

Інформація про укладені договори купівлі-продажу із 

зазначенням номеру, дати договору, покупця та предмету 

договору, акту приймання-передачі розміщується на сайті 

ДКВ  http://www.gukv.gov.ua/результати-продажу/ 

Завдання 3.3. Налагодження комунікації «влада – громадськість» 

390 Розробка та затвердження 

концепції «Комунікативна 

стратегія міста Києва на 2020-

2025 роки» 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року  

У 2020 році: 

− проводено консультації з експертами, фахівцями та 

представниками профільних організацій щодо подальшої 

розробки концепції Комунікативної стратегії міста Києва; 

− Департаментом суспільних комунікацій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) закуплено послуги з проведення 

комплексного соціологічного дослідження щодо 

пріоритетів майбутньої Комунікативної стратегії 

 

391 Проведення щорічного 

Київського форуму організацій 

громадянського суспільства за 

участю Київського міського 

голови 

2018–2020 Виконано  Щорічний Київський Форум організацій громадянського 

суспільства за участі публічних службовців, представників 

неурядових організацій та міжнародних експертів 

проведено під назвою: «2020: рік викликів та 

трансформацій» (24.11–08.12.2020).  

Форум складався з п’яти панельних дискусій на теми: 

І. «Відкриті громадські простори: територія нових 

можливостей» (24.11.2020); 

ІІ. «Громадянське суспільство в умовах пандемії COVID-

19» (26.11.2020); 

ІІІ. «Неформалізовані інструменти громадської участі у 

сучасності» (01.12.2020); 

IV. «Молодь як ключ до успішного розвитку столиці» 

(05.12.2020); 

V. «Стан розвитку інструментів участі у місті Києві» 

(08.12.2020). 

Трансляція форуму відбувалася у реальному часі на 

YouTube-каналі Департаменту суспільних комунікацій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та на сторінці Facebook.  

Форум зібрав близько 4 тис. учасників.  

За результатами форуму за кожним тематичним напрямом 

напрацьовано покроковий алгоритм покращення ситуації  

 

392 Створення Центру публічної 

комунікації та інформації з 

2018–2020 Виконано 

 

Рішенням Київської міської ради від 29 листопада 2018 

року № 224/6275 комунальне підприємство Київської 
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метою координації та контролю 

за проведенням громадських 

консультацій, розширення 

співпраці місцевих органів 

влади з неурядовими 

організаціями та ефективної 

реалізації міжвідомчих проєктів 

міської ради «Вечірній Київ» перейменовано на комунальне 

підприємство Київської міської ради «Центр публічної 

комунікації та інформації».  

Тривав процес залучення партнерів до діяльності Центру 

публічної комунікації та інформації: 

− для реалізації інформаційно-комунікаційної кампанії з 

інформування киян про COVID-19 відповідно до програми 

«Партнерство заради здорових міст», що підтримується 

Bloomberg Philanthropies у партнерстві зі Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я та Vital Strategies як 

партнером-виконавцем, залучено додаткове фінансування у 

розмірі 25 000 дол. США. 

− у рамках міжнародної співпраці підготовлено 2 проєктні 

заявки на отримання грантового фінансування Центру 

публічної комунікації та інформації.  

Подано заявку на участь у конкурсі проєктів від 

Європейської Комісії Local Authorities: Partnerships for 

sustainable cities 2020 «Інтегрований розвиток Києва – 

глобальні виклики, місцеві рішення». До проєкту залучено 

українських експертів з Фундації ПАУСІ та експертів з 

трьох муніципалітетів країн-членів Європейського Союзу, 

які стали коаплікантами при подачі заявки: Німеччини 

(Берлін), Польщі (Краків) та Португалії (Кашкаїш). За 

результатами співпраці підготовлено концепцію проєкту та 

узгоджено перспективні напрямки співробітництва з:  

− Берліном – за напрямом «Розробка та впровадження 

програми муніципального менеджменту»;  

− Краковом – за напрямом «Розробка та впровадження 

Громадянської асамблеї».  

− Кашкаїшем – за напрямом «Оцінка та вдосконалення 

Громадського Бюджету». 

Проєкт передано ґрантодавцеві на узгодження. 

03 березня 2020 року на базі підприємства відкрито 

громадський простір VCENTRI HUB. 

У зв’язку з протиепідемічними заходами щодо запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19 системне проведення 

заходів у приміщенні VCENTRI HUB відтерміновано. 

Протягом 2020 року громадський простір в умовах 

обмежених можливостей функціонував ефективно, 

успішний досвід заплановано мультиплікувати у 

найближчому майбутньому для створення районних 

громадських хабів 
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393 Забезпечення ефективних дій 

щодо залучення громадян, 

інститутів громадського 

суспільства та консультативно-

дорадчих органів до суспільно-

політичного життя столиці та її 

соціально-економічного 

розвитку, у т. ч. шляхом 

фінансової підтримки органів 

самоорганізації населення 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Протягом  2020 року з  метою залучення громадян, 

інститутів громадського суспільства та консультативно-

дорадчих органів до суспільно-політичного життя столиці 

та її соціально-економічного розвитку, зокрема, шляхом 

фінансової підтримки органів самоорганізації населення, а 

також повноцінної участі київської громади у формуванні 

та реалізації регіональної політики, ініційовано проведення 

близько 100 заходів та проведено 3 засідання (13.02.2020; 

16.07.2020; 09.12.2020): 

− комітетів Громадської ради при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації), під час яких обговорювалися питання 

розвитку відповідних напрямків діяльності міської влади з 

питань земельних ресурсів, містобудування та архітектури; 

− Круглого столу на тему: «Законопроєкт 

№ 2708. Лібералізація трудового законодавства. Зміни, 

застереження та наслідки» за ініціативи комітету з питань 

промисловості, розвитку підприємництва, торгівлі, 

комунальної власності, майна та комунальних підприємств 

Громадської ради при виконавчому органі Київської міської 

ради (Київській міській державній адміністрації). 

Фінансову підтримку з бюджету міста Києва отримали 

115 органів самоорганізації населення на суму 

27 571,6 тис. грн. 

На виконання заходів міської цільової програми «Сприяння 

розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020–

2022 рр.» та Положення про міський конкурс проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 

15.12.2011 № 832/7068, Департаментом суспільних 

комунікацій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) проведено 

міський конкурс проєктів та програм розвитку місцевого 

самоврядування. Переможцями обрано 32 проєкти на 

загальну суму фінансової підтримки 3,5 млрд грн. 

За 2020 рік 30 органів самоорганізації населення, що 

успішно реалізували проєкти, отримали фінансову 

підтримку з бюджету міста Києва на суму 3250,7 тис. грн. 

Відкрито перший муніципальний громадський простір 

VCENTRI HUB для вільного використання, надання 

консультаційної підтримки інститутам громадянського 

суспільства, проведення ними публічних заходів.  
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У зв’язку з карантином, пов’язаним із пандемією 

коронавірусу, діяльність проєкту обмежено. Однак, з метою 

інформування мешканців міста про напрямки, цілі та 

результати реалізації міської політики, у співпраці з 

телеканалом «Київ» на базі VCENTRI HUB проведено 14 

онлайн-ефірів Погоджувальної ради за участі керівників 

депутатських фракцій Київської міської ради.  

Також у громадському просторі протягом звітного року 

відбувалися планові події Центру публічної комунікації та 

інформації, організаційні заходи структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та консультації з 

представниками інститутів громадянського суспільства. 

У жовтні-грудні 2020 року Центром публічної комунікації 

та інформації: 

− проведено 5 онлайн-тренінгів щодо роботи 

електронного модуля публічних консультацій з 

представниками громадських рад, громадських організацій 

та публічними службовцями;  

− проведено 4 воркшопи щодо нормативного забезпечення 

діяльності громадських рад, їх прав та обов’язків, 

застосування громадської експертизи як ефективного 

інструменту громадської участі; 

− розроблено та записано 5 онлайн-курсів: 

• «Консультація з громадськістю: як зробити їх 

змістовними та ефективними. Інструментарій та формати: 

онлайн, офлайн та вивчення громадської думки»;  

• «Комунікація органу влади з громадськістю у кризових 

умовах. Проактивні дії та алгоритм поведінки на період 

кризи»;  

• «Інтегрований розвиток міста»;  

• «Формування навичок діалогу»;  

− «Підготовка та написання проєктів: підказки для 

новачків. Як подати проєкт на громадську перспективу та 

конкурс ОСН, міжнародні гранти»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

394 Інформування територіальної 

громади міста Києва про 

реалізацію міської політики 

шляхом: підтримки  

комунальних засобів масової 

інформації;  проведення 

інформаційних 

2018–2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році: 

− виготовлено та розміщено в ефірі радіостанції «Голос 

Києва» 480 000  хвилин власних матеріалів з роз’яснення 

міських політик; 

− виготовлено 9 575 220 хвилин продукту в ефірі 

телеканалу «Київ»;  

− відкрито громадський простір VCENTRI HUB із 

 

 

 

 

 

 

 



271 

 
1 2 3 4 5 6 

(комунікативних) кампаній та 

інших заходів інформаційної 

(комунікативної) діяльності; 

розробки, друку та 

безкоштовного 

розповсюдження книжкової та 

поліграфічної продукції 

залученням партнерів.  

Проводилися інформаційно-комунікаційні кампанії: 

− з підтримки громадського бюджету;  

− про короновірусну інфекцію COVID-19;  

− щодо обмежувальних заходів  у столиці в умовах 

карантину; 

− щодо питань цивільного захисту населення;  

− з протидії домашньому насильству тощо.  

Проводилося широке висвітлювання інформації на сайтах 

«Вечірній Київ» та «Хрещатик Київ», у соціальних мережах 

та газеті «Хрещатик Київ», тираж якої за 2020 рік становив 

81,5 тис. примірників .   

Охоплення сайту «Вечірній Київ» у звітному періоді 

становив близько 11,7 млн осіб. 

Центром публічної комунікації та інформації: 

− сформовано перелік пріоритетних тем для 

інформаційно-комунікативних кампаній відповідно до 

запитів структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

− запущено спеціальний Telegram-канал «COVID-19 Київ»  

з офіційною поточною інформацією про ситуацію з 

коронавірусною інфекцією у столиці та чат-бот 

m.me/cpci.kyiv; 

− організовано та проведено 21 інформаційно-

комунікаційну кампанію за напрямами: «Охорона здоров’я 

та протиепідеміологічні заходи», «Популяризація здорового 

способу життя», «Цивільний захист», «Формування 

екологічної свідомості», «Транспортна інфраструктура», 

«Розвиток туристичної привабливості», «Охорона 

культурної спадщини», «Цифрова трансформація 

обслуговування та надання адміністративних послуг», 

«Електронна столиця», «Соціальне забезпечення людей 

похилого віку», «Турбота про сиріт», «Містобудування та 

інфраструктура», «Інструменти участі громади у прийнятті 

рішень та громадський бюджет міста», «Протидія 

поширенню COVID-19» тощо; 

− у рамках інформаційно-комунікативної кампанії 

«Свідоме ставлення до довкілля» розроблено відеоролик 

«Температурна інверсія, смог, туман»;  

− виготовлено 6 інфографіків для соціальних мереж за 

темами: «Правила поведінки на воді», «Правилами 
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поведінки на воді забороняється», «Інформація про парки-

сквери Києва (місця для відпочинку в київських лісах)», 

«Громадське обговорення оцінки впливу на довкілля» 

тощо; 

− у рамках інформаційно-комунікативної кампанії 

«Здоров’я киян» розроблено макети плакатів, єврофлаєри, 

сценарії відеороликів, сценарії анімаційних роликів; 

− у рамках інформаційної кампанії «Електронна столиця» 

виготовлено плакати для зовнішньої реклами, здійснено 

друк наклейок для зовнішньої реклами; 

− розроблено заходи інформаційно-комунікативних 

кампаній: «Центри надання адміністративних послуг», 

«Охорона культурної спадщини», «Європейська Столиця», 

«Цивільний захист», «Генеральний план», «Правила 

паркування», «Інструменти участі», «Київ соціальний» та 

«Кожній дитині потрібна родина». 

 Інтерактивна комунікативна платформа «Київ. Вголос» 

радіостанції «Голос Києва» за участі керівництва Київської 

міської державної адміністрації, депутатів Київської міської 

ради, директорів  структурних підрозділів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), щодня інформує киян про діяльність 

муніципальних сервісів та соціальних послуг, вирішення 

комунальних проблем, ремонти під’їздів, асфальтування 

дворів, утеплення будинків, заощадження теплопостачання 

тощо. 

Актуальні питання життя столиці, нагальні міські проблеми 

щоденно оперативно та об’єктивно висвітлювалися у 

програмі «Вартові столиці» та  обговорювалися з 

депутатами Київської міської ради у програмі 

«Погоджувальна рада» телеканалу «Київ». 

З метою підтримки некомерційних літературних проєктів 

художнього, історичного, культурного, патріотичного 

характеру за підтримки Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) видано 

17 книжкових проєктів загальним накладом 

4900 примірників, які передано до 134 публічних бібліотек 

м. Києва.  

Вдруге підтримано друк спеціалізованого видання 

шрифтом Брайля. У співпраці з громадською організацією 

«Київський міський парламент працездатних осіб з 
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інвалідністю», авторським колективом українських 

письменників Тетяни Череп-Пероганич та Інни Ковальчук 

надруковано книгу «Збірка казок» з використанням 

стандартів універсального дизайну, що дозволяє 

поєднувати в одній книзі друк шрифтом Брайля та 

дублювання плоско-друкованим збільшеним шрифтом. 

Книгу буде передано до звичайних публічних бібліотек 

міста, спеціалізованих навчальних закладів та Центральної 

спеціалізованої бібліотеки для незрячих 

ім. М. Островського. 

На підтримку міських та загальнонаціональних проєктів і 

проєктів з інформування киян про сервіси, проведені та 

заплановані реформи, ініціативи влади тощо замовлено та 

виготовлено поліграфічної продукції загальним накладом 

26 702 примірники  

395 Розвиток єдиного веб-порталу 

Києва для інформування 

мешканців та забезпечення 

зворотного зв'язку із органами 

влади у столиці 

2018–2020 Виконано  Протягом 2020 року забезпечувалися функціонування, 

підтримка та супровід інформаційно-телекомунікаційної 

системи «Єдиний веб-портал територіальної громади міста 

Києва» 

 

 

396 Розвиток проєкту 

інформування киян через СМС-

повідомлення та електронну 

пошту 

2018–2020 Не виконано Захід не виконувався Закупівлю програмного 

забезпечення системи для 

проведення масових 

інформаційних заходів 

шляхом розсилки СМС-

повідомлень та повідомлень у 

месенджери для оперативного 

інформування про масові 

події, техногенні та 

інфраструктурні аварії 

відмінено у зв’язку із 

перерозподілом коштів 

397 Проведення щорічного 

Міського конкурсу проєктів 

«Громадська перспектива: 

прозора влада та активна 

громада» 

2018–2020 Виконано  У 2020 році: 

− утворено конкурсну комісію з визначення проєктів 

«Громадська перспектива: прозора влада та активна 

громада»;  

− прийнято 102 конкурсні пропозиції  інститутів 

громадянського суспільства; 

− проведено конкурсний відбір пропозицій до участі у 

другому етапі конкурсу, у якому взяло участь 

97 організацій;   

− визначено рейтинг конкурсних пропозицій (проєктів) та  
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переможців конкурсу; 

− визначено 32 проєкти переможцями конкурсу, 

яким направлено листи щодо фінансової підтримки з 

державного або місцевого бюджетів; 

− розміщено інформацію про перелік переможців на 

офіційному вебсайті організатора конкурсу;  

− - проведено засідання конкурсної комісії із 

затвердження змін до формату проведення заходів з 

виконання проєктів та кошторисів через карантин, 

повʼязаний з пандемією   COVID-19; 

− здійснено координаційну роботу з організаціями-

переможцями конкурсу щодо їх реєстрації в районних  

казначейських службах міста Києва та відкриття рахунків, 

підготовки договорів про виконання проєктів; 

− складено графіки проведення інститутами 

громадянського суспільства заходів у рамках реалізації 

проєктів;   

− здійснено моніторинг виконання проєктів інститутами 

громадянського суспільства  – переможцями конкурсу; 

− інститутами громадянського суспільства підготовлено 

підсумкові та фінансові звіти щодо виконання проєктів, які 

передано організаторам конкурсу для затвердження;   

− підрядною організацією ТОВ «Айден.Тім» здійснено 

моніторинг та аудит виконання проєктів, за результатами 

якого  підготовлено та передано організаторам конкурсу 

звітні матеріали. 

Крім того, проведено конкурс з визначення проєктів, які 

отримають кошти з бюджету міста Києва у 2021 році, в 

рамках якого:  

− утворено конкурсну комісію; 

− здійснено прийом та реєстрацію конкурсних пропозицій  

від інститутів громадянського суспільства (всього прийнято 

116 конкурсних пропозицій); 

− проведено відбір з допущення до участі конкурсних 

пропозицій у другому етапі (відкритому захисті проєктів); 

− проведено  відкритий захист конкурсних пропозицій 

інститутів громадянського суспільства, у якому взяли 

участь 112 організацій;   

− визначено рейтинг конкурсних пропозицій (проєктів) та 

затверджено рішенням конкурсної комісії № 3  

від 18.12.2020 
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Умова 4. Реалізація концепції Kyiv Smart City 

Завдання 4.1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними 

398 Створення загальноміської 

мережевої інфраструктури, 

розбудова міського дата-центру 

та створення резервного, 

створення платформи інтернету 

речей, створення системи 

корпоративного міського 

зв’язку, створення єдиних 

корпоративних сервісів 

(електронна пошта, міське 

файлове сховище та інші), 

модернізація локальних 

обчислювальних мереж 

структурних підрозділів 

КМДА, оновлення парку 

ПЕОМ, створення систем 

кібербезпеки 

2018-2020 Виконано 

завдання 2020 

року 

За інформацією Департаменту інформаційно-

комунікаційних технологій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 

2020 році: 

− підключено до мережі Інтернет 89 об’єктів;  

− у рамках створення, розвитку та супроводження 

сервісної мережевої інфраструктури виконано у повному 

обсязі договори: 

• від 30.04.2020 № ЗАК-04/012 на закупівлю 77 комплектів 

мережевого обладнання для підключення 77 агрегуючих 

майданчиків до міської мережевої інфраструктури; 

• від 06.05.2020 № ЗАК-05/015 на закупівлю послуги з 

інженерного проєктування на 806 об’єктах (станом 

на 01.01.2021 розроблено проєктну документацію, 

проведено експертизу проєктного рішення, яке є 

підставою для підключення до мережевої інфраструктури 

визначених об’єктів у 2021 році); 

− підключено 8 нових абонентів до корпоративного 

міського електрозв’язку (загалом підключено 150 нових 

телефонних номерів), здійснено 74 виїзди на технічне 

обслуговування телефонного обладнання, виконувалися 

регулярні роботи з обліку тривалості телефонних розмов 

(обслуговування системи біллінгу), проводився моніторинг 

якості телефонного зв`язку та взаємодія з оператором 

зв`язку ПАТ «Укртелеком», виконано проєктні роботи з 

підключення оператора стільникового зв`язку «Київстар» та 

здійснювалося його тестування; 

− проводився періодичний моніторинг роботи 

корпоративних сервісів та об'єктів мережевої 

інфраструктури, створено 15 632 поштових скриньок у 

домені kmda.gov.ua (станом на 01.01.2021), оснащено 

приміщення структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), районних в місті Києві державних 

адміністрацій системою відеоконференцзв'язку, придбано 

136 комплектів обладнання, яке дозволяє проводити 

ефективні віддалені зустрічі, наради, прийом громадян з 

дотриманням вимог безпеки в умовах карантинних 

обмежень; 

− підготовлено пропозиції щодо побудови локально-
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обчислювальних мереж на двох міських об’єктах; 

− укладено договори на оновлення парку ПЕОМ в межах 

виділеного фінансування; 

− кількість робочих станцій в домені виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) kmda.gov.ua налічує 7 913 одиниць, що 

дозволяє застосовувати єдину політику доступу до 

корпоративних ресурсів, централізовано налаштовувати 

політику безпеки та автоматизувати виконання завдань з 

обслуговування робочих станцій користувачів та серверів; 

− здійснювалися заходи із переведення на централізоване 

керування засобами антивірусного захисту робочих станцій 

користувачів та серверів, встановлених у структурних 

підрозділах виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), районних в 

місті Києві державних адміністрацій, на підприємствах, 

установах та організаціях, що належать до комунальної 

власності територіальної громади м. Києва (станом на 

01.01.2021 до сервера з антивірусним програмним 

забезпеченням підключено 12 063 робочих станцій 

користувачів та серверів), закуплено 14 742 одиниці 

ліцензійного антивірусного програмного забезпечення; 

− придбано 487 ліцензій ліцензійного програмного 

забезпечення вебверсїї системи «Ліга-Закон» та одна 

ліцензія аналітичної системи Semantrum, створено та 

запущено відповідний WEB-портал, проведено оновлення 

системи балансування навантаження та веб-фільтрації Citrix 

NetScaler комплексної системи захисту інформації 

інформаційної системи «Міський WEB-портал 

адміністративних послуг в місті Києві» Департаменту 

(Центру) надання адміністративних послуг виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

− для створення складових системи захисту від 

кіберзагроз частину технологічних майданчиків, 

підключених до опорної мережі виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) переведено з мережевого обладнання HPE на 

мережеве обладнання Fortinet, встановлено і налаштовано 

обчислювальну платформу для підсистем інформаційної 

безпеки HPE Synergy 12000 Frame, на обчислювальній 

платформі розгорнуто одну ноду підсистеми захисту від 



277 

 
1 2 3 4 5 6 

складних загроз на базі Fortinet FortiSandbox, розгорнуто 

сервіс RADIUS на підсистемі автентифікації та мережевого 

доступу на базі Fortinet FortiAuthenticator, впроваджено нові 

схеми автентифікації та доступу до мережі для 

адміністраторів мережевого обладнання (зокрема, з 

використання протоколу RADIUS); 

− укладено угоду про взаємодію в сфері забезпечення 

кібербезпеки між Департаментом інформаційно-

комунікаційних технологій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

Державним центром кіберзахисту Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України 

(ДССЗЗІ) та Департаментом контррозвідувального захисту 

інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ 

399 Створення єдиної міської 

платформи електронної 

взаємодії, управління даними та 

сервісами, інтеграція 

інформаційно-аналітичних 

систем у єдину міську 

платформу: удосконалення та 

збільшення кількості сервісів 

для населення в електронному 

вигляді та забезпечення її 

подальшого розвитку 

2018-2020 Виконано Відповідно до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 11.03.2020 № 409 проводилася дослідна 

експлуатація інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Єдина міська платформа електронної взаємодії, 

управління даними та сервісами». 

Створено модуль електронної взаємодії програмних рішень 

міста Києва з державними електронними інформаційними 

ресурсами, зокрема, з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, інформаційною системою Міністерства 

внутрішніх справ України, інформаційно-

телекомунікаційною системою Державної податкової 

служби України 

 

400 Створення корпоративної шини 

для взаємодії електронних 

міських сервісів та 

інформаційно-аналітичних 

систем, інтеграція їх з 

реєстрами, системами та 

порталами центральних органів 

влади 

2018-2020 Виконано У 2020 році розроблено та введено в дослідну експлуатацію 

Модуль електронної взаємодії програмних рішень міста 

Києва з державними електронними інформаційними 

ресурсами у складі інформаційно-телекомунікаційної 

системи «Єдина міська платформа електронної взаємодії, 

управління даними та сервісами». Модуль призначений для 

обміну даними між державними інформаційними 

ресурсами та програмними рішеннями м. Києва: інтеграція 

з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань для перевірки 

даних суб’єктів, що надають послуги; інтеграція з 

інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ 

України для перевірки статусу документів мешканців міста 

Києва; інтеграція з інформаційно-телекомунікаційною 
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системою Державної податкової службою України для 

перевірки даних про громадян України, які досягли 16-

річного віку, зареєстрованих у місті Києва та/або є 

платниками податків до бюджету міста Києва 

401 Впровадження інформаційно-

аналітичних систем управління 

в структурних підрозділах 

КМДА: розвиток внутрішнього 

корпоративного 

інформаційного порталу, 

автоматизованої системи 

управління проєктами 

2018-2020 Не виконано Забезпечувалася технічна підтримка внутрішнього 

корпоративного інформаційного порталу, автоматизованої 

системи управління проєктами 

 

У 2020 році асигнування на 

модернізацію та 

супроводження внутрішнього 

корпоративного 

інформаційного порталу та 

системи управління 

проєктами не передбачені 

402 Навчання та підвищення 

кваліфікації персоналу (у т. ч. із 

використанням нових ІТ-

технологій) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

За інформацією комунального навчального закладу 

«Київський міський центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій» (далі – Центр) у 2020 році 2 378 осіб 

підвищили кваліфікацію в зазначеному Центрі. 

Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) забезпечено підтримку та 

супровід функціонування системи дистанційного навчання 

(програмне забезпечення «Система управління навчанням 

(Learning Management System, LMS)») 

 

Завдання 4.2. Відкриття нових можливостей сучасної смарт-економіки на основі інновацій і розвитку знань 

403 Розробка стандартів Smart City 

з метою стимулювання 

співробітництва між містом, 

бізнесом, спільнотою 

2018-2020 Не виконано У 2020 році робота не проводилася У 2020 році асигнування на 

виконання робіт не 

передбачені 

404 Стимулювання розвитку 

інноваційного середовища 

(створення Хабів, співпраця з 

університетами, ІТ-спільнотою, 

дослідницьким сектором тощо) 

2018-2020 Не виконано У рамках співпраці за укладеними договорами між 

Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) і громадськими 

організаціями «СМАРТ СІТІ ХАБ», «Київ ІТ Кластер», 

Київським університетом імені Бориса Грінченка, 

ТОВ «Глобаллоджик Україна», а також у рамках проєкту 

«EKOIMPAKT» програми Європейського Союзу 

«ERASMUS+» заплановано курс лекцій щодо розробки та 

впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних 

систем, розвитку відкритих даних, електронного 

урядування, кібербезпеки для студентів Київського 

університету імені Бориса Грінченка, а також надання бази 

Проведення заходів 

відтерміновано у зв’язку із 

карантином, встановленим на 

всій території України через 

запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19 
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для проходження переддипломної практики для студентів 

спеціальностей сфери інформаційних технологій та 

кібербезпеки 

405 Створення сучасної ефективної 

платформи управління міською 

інфраструктурою та даними у 

різних сферах життєдіяльності 

міста: створення платформи 

«Єдиний освітній простір 

м. Києва»; створення Єдиної 

міської бази даних про факти 

ненадання або надання не в 

повному обсязі житлово-

комунальних послуг, зниження 

якості цих послуг; створення 

системи дистанційного 

моніторингу 

енергоспоживання; створення 

єдиної системи 

взаєморозрахунків; створення 

автоматизованої системи 

«Електронний квиток»; 

створення платформи 

«Електронна медицина» тощо 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році: 

− у рамках заходів із створення платформи «Єдиний 

освітній простір міста Києва» (розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 09.04.2020 № 588): 

• модернізовано систему електронного запису дітей до 

комунальних закладів дошкільної освіти територіальної 

громади міста Києва (СЕЗ ЗДО), зокрема: створено 

профіль дитини та профіль працівника для формування 

звіту 85-к.; додано в особистому кабінеті батьків 

редирект на послугу запису до школи з можливістю 

заповнення заявки на вступ до школи; створено профіль 

батьків для внесення необхідних даних про особу та про 

наявну пільгову категорію; модернізовано сторінку 

закладу дошкільної освіти, розширено її всіма 

необхідними параметрами для подальшого формування 

звіту 85-к; 

•  забезпечено можливість модераторам районних 

управлінь освіти фіксувати витяг інклюзивно-ресурсних 

центрів та направлення до певного закладу освіти згідно 

із зазначеною нозологією;  

• передбачено можливість електронної взаємодії з 

програмним модулем «Реєстр дітей міста Києва» 

інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Муніципальний реєстр» для перевірки факту 

зарахування до школи вихованців старших груп;  

• реалізовано функцію відрахування вихованця, якщо він 

вже зарахований до школи;  

• розширено модуль «Статистика»;  

• реалізовано відображення даних черги у розрізі закладів 

дошкільної освіти та вікових категорій; 

•  передбачено можливість електронної взаємодії з 

інформаційно-телекомунікаційною системою «Звітність» 

для формування актуальних інформаційних дашбордів за 

даними з СЕЗ ЗДО;  

• передбачено можливість інтеграції з компонентом 

«Оплата освітніх послуг» сплати за харчування та 

відвідування закладів дошкільної освіти; передбачена 

можливість передачі до зовнішньої системи інформації 
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про вихованця, пільги, що впливають на вартість 

отриманих послуг та інформацію про батьків для 

формування платіжних доручень; 

• придбано додаткові примірники комп’ютерної програми 

«Система менеджменту освітнього процесу закладів 

загальної середньої освіти (EMS – education management 

system) та комп’ютерної програми «HUMAN LESSONS» 

для використання у закладах загальної середньої освіти, 

які встановлено на обчислювальних потужностях 

міського дата-центру. На сьогоднішній день система 

забезпечує можливість ведення обліку учнів та 

відображення інформації про їх успішність; ведення 

електронного класного журналу; формування розкладу 

уроків та відображення цієї інформації в персональних 

календарях учасників освітнього процесу; формування 

індивідуальної освітньої траєкторії на підставі діяльності 

учнів; постійний доступ до інформаційного ресурсу, на 

якому у вільному доступі в повному обсязі розміщуються 

класифіковані безкоштовні інтерактивні матеріали та 

інструменти для здобуття повної загальної середньої 

освіти; накопичення знань, обмін досвідом і поширення 

найкращих практик через створювання та поширення 

нових інтерактивних навчальних матеріалів для 

доповнення базової навчальної програми; можливість 

підготовки інтерактивних навчальних матеріалів; 

створення середовища для безпечної комунікації між 

користувачами системи в межах навчальної діяльності, в 

тому числі створення соціальних груп, надання відгуків 

про методичні, дидактичні навчальні матеріали; 

відповідність вимогам щодо інклюзивного освітнього 

середовища; 

− у рамках заходів із введення у дослідну експлуатацію 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському 

пасажирському транспорті міста Києва (АСОП) 

(«Електронний квиток») незалежно від форм власності: 

• виконано модернізацію існуючих турнікетів, встановлено 

АРМ касира на всіх станціях для продажу та поповнення 

електронного квитка, підключено 100% (1326 одиниць) 

наземного транспорту, адаптовано турнікети міської 

електрички, швидкісного трамваю, введено в дію 

140 комплектів пристроїв контролю; 

• розроблено сайт transport.kyivcity.gov.ua, організовано 
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роботу інформаційно-довідкового центру, виділено 

телефонну лінію для опрацювання телефонних запитів, 

впроваджено особистий кабінет користувача, за 

допомогою якого можна персоналізувати транспортну 

картку, поповнювати та керувати нею; 

• реалізовано понад 834 тис. транспортних карток, які 

щодня реєструються в системі, понад 37 млн квитків із 

разовим QR-кодом; 

• адаптовано АСОП до прийому «Картки Киянина», вже 

використовується 891 027 карток; 

• організовано: мережу продажу та поповнення 

електронного квитка (5 743 точки) на станціях 

КП «Київський метрополітен», у 322 точки Т – кіосків; 

мобільний додаток «Київ Цифровий», за допомогою 

якого можна скористатися своєю Kyiv Smart Card, 

поповнити її та придбати QR-квиток; комунальні 

термінали самообслуговування у КП «Київський 

метрополітен» (встановлено та підключено для 

споживачів 304 програмно-технічних комплекса 

самообслуговування (далі – ПТКС)), на Борщагівській 

лінії швидкісного трамваю (встановлено та підключено 

75 ПТКС), на Троєщинській лінії швидкісного трамваю 

(встановлено та підключено 38 ПТКС), на фунікулері 

(встановлено та підключено 9 ПТКС), у приміській 

електричці (змонтовано 57 та підключено 30 ПТКС); 

зупиночні комплекси (змонтовано та підключено 

10 ПТКС). Поповнити транспортну картку можливо через 

платіжні термінали: Ibox (1 110 од.), EasyPay (1 800 од.), 

2click (725 од.), Privat 24 та City 24 (1 500 од.). 

• проведено переговори з виробниками студентських 

квитків, узгоджено технічні питання та юридичну модель 

взаємодії, усім вищим навчальним закладам надано 

технічні вимоги до виготовлення студентських квитків. 

КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр», як 

оператором АСОП, спільно з професійною спілкою 

«Студентська профспілкова асоціація м. Києва» укладено 

договір на придбання транспортних карток з ознакою 

«студентська»; 

• виготовлено 28,2 тис. учнівських квитків для 35 закладів 

освіти. 

Станом на 01.01.2021 АСОП технічно готова до 

впровадження в промислову експлуатацію. Відповідно до 
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розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30.12.2020 

№ 2079 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 26 жовтня 2018 року № 1934 «Про 

введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду в міському пасажирському 

транспорті міста Києва незалежно від форм власності» 

термін введення АСОП у промислову експлуатацію 

подовжено до 01 липня 2021 року 

Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб 

Завдання 5.1. Підготовка та інтеграція в систему управління містом службовців нової генерації 

406 Проведення відкритих і 

прозорих конкурсів на зайняття 

посад державної служби в 

органах влади відповідно до 

вимог чинного законодавства 

України «Про державну 

службу» 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Протягом 2020 року: 

− оголошено та проведено 3 конкурси  на зайняття посад 

державної служби категорії «Б» – керівників структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (з яких 1 – 

повторний – скасовано); 

− з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 

16.03.2020 № 230 та від 22.04.2020 № 290 проведено 

4 добори кандидатів на посади державної служби категорії 

«Б» – керівників структурних підрозділів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) – директора Департаменту молоді та спорту, 

директора Департаменту будівництва та житлового 

забезпечення, директора Департаменту з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю міста 

Києва та начальника Управління екології та природних 

ресурсів (шляхом укладання контракту про проходження 

державної служби на період дії карантину); 

− оголошено та проведено 15 конкурсів на зайняття посад 

державної служби категорій «Б» і «В» у апараті 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), з яких 2 – на категорію 

«Б», 13 – на категорію «В»; 

− з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 

16.03.2020 № 230 та від 22.04.2020 № 290 проведено 

17 доборів кандидатів на посади державної служби 

категорій «Б» і «В» у апараті виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), з 

яких 6 – на категорію «Б», 11 – на категорію «В» 

 

 



283 

 
1 2 3 4 5 6 

Завдання 5.2. Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади 

407 Оптимізація організаційної 

структури органів міської влади 

(у т. ч. скорочення рівнів 

ієрархії, оптимізація кількості 

персоналу) та процесів 

управління містом з метою 

виключення дублювання 

повноважень управліннями та 

відділами, централізації / 

децентралізації 

адміністративних функцій 

(бухгалтерія, робота з 

персоналом, закупівлі, ІТ тощо) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Структура виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) затверджена 

рішення Київської міської ради від 25.12.2014 № 741/741 

«Про упорядкування діяльності виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)» (із змінами і доповненнями). 

Загальна чисельність виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) становила 

2280 штатних одиниць, зокрема в апараті - 314 одиниць 

 

408 Вдосконалення електронного 

документообігу для 

прискорення інформаційного 

обміну та контролю 

проходження документів 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році Департаментом інформаційно-комунікаційних 

технологій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) забезпечувалася 

підтримка та супровід функціонування інформаційно-

телекомунікаційної системи «Єдиний інформаційний 

простір територіальної громади міста Києва», яка створена 

на базі ліцензійного програмного забезпечення системи 

електронного документообігу АСКОД™. 

Крім того, придбано оновлене ліцензійне програмне 

забезпечення, зокрема, додано модуль «Погодження 

нормативно правових актів» для виконання вимог постанов 

Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 і від 

17.01.2018 № 55 щодо  опрацювання та погодження 

проєктів актів та їх внесення на розгляд Кабінету Міністрів 

України в електронній формі 

 

Завдання 5.3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії 

409 Створення єдиної системи 

оперативного диспетчерського 

управління для інтеграції та 

підвищення якості й 

ефективності діяльності 

комунальних підприємств та 

служб міста 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Продовжувалися роботи щодо забезпечення 

функціонування та наповнення фінансовою та окремою 

статистичною інформацією: 

− інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, 

громадян та бізнесу» відповідно до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 28.07.2017 № 917; 

− комплексної інформаційно-аналітичної системи 

управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві 

відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
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09.10.2017 № 1249 

410 Створення єдиного міського 

ситуаційного центру для 

оперативного моніторингу, 

реагування та управління 

містом у сферах безпеки (аварії, 

надзвичайні ситуації, 

транспортний рух, 

забезпечення якості 

комунальних послуг) 

2019-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році: 

− дооснащено ситуаційний центр серверним обладнанням 

загального призначення (договір від 18.03.2020 № 4/20-03); 

− придбано та встановлено 3 одиниці мобільного 

мультимедійного комплексу у складі: проєкційної 

відеостіни, відеосерверу, комплексу візуалізації (договір від 

18.03.2020 № 5/20-03); 

− дооснащено комплексну систему відеоспостереження за 

безпекою дорожнього руху «Обладнання 

відеоспостереження для Київського міського зоопарку 

(3 відеокамери)» (договір від 24.04.2020 № 2404/КЗ); 

− придбано та здійснювалося встановлення 500 пристроїв 

збору та вимірювання параметрів (датчики, сенсори, 

лічильники) для створення системи отримання 

вимірюваних параметрів про стан навколишнього та 

внутрішнього середовища в межах концепції «інтернет 

речей» (ІОТ) (договір від 22.06.2020 № 26/20-06); 

− придбано та встановлено систему моніторингу 

компонентів ІТ-інфраструктури – систему зонального 

моніторингу наявних програмно-апаратних ресурсів центру 

обробки даних (міського дата-центру), мережевої 

інфраструктури та іншого обладнання (договір 

від 22.07.2020 № 31/20-07); 

− придбано та встановлено програмне забезпечення 

CamMon для моніторингу стану обладнання комплексної 

системи відеоспостереження міста Києва (договір 

від 10.12.2020 № 42/20-12) 

 

411 Впровадження системи 

оповіщення у разі 

надзвичайних ситуацій, 

оснащення датчиками та 

створення системи обробки 

даних (контроль стану 

навколишнього середовища, 

радіаційний контроль тощо), 

встановлення пунктів зв’язку 

для населення з аварійними 

службами, поліцією 

2019-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Упровадження безпроводової мережі раннього оповіщення 

від техногенних загроз, екологічного моніторингу: 

− надасть можливість організувати систему 

відслідковування стану фізичних об’єктів різних ділянок 

міської інфраструктури; 

− дозволить ефективно реагувати на збійні ситуації в 

окремих частинах міської інфраструктури; 

− сприятиме підвищенню ефективності роботи міських 

служб та підприємств. 

У 2020 році розгорнуто мережу з 185 базових станцій для 

забезпечення покриття пʼяти районів міста Києва: 

Оболонського, Деснянського, Святошинського, 

Солом’янського та частково Дніпровського, зокрема 

встановлено: 
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− 75 одиниць мережевого обладнання (обладнання, 

комплектуючі та супутні послуги з побудови опорної 

бездротової мережі LoRaWan); 

− 110 радіо- та телевізійних передавачів, придбаних у 

2019 році (послуги з впровадження опорної мережі 

LoRaWAN) 

Завдання 5.4. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій 

412 Розробка і впровадження 

системи управлінської звітності 

для комунальних підприємств 

міста Києва, які мають 

стратегічне значення для 

столиці у відповідності до 

міжнародних практик 

2018-2020 Виконано Відповідно до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 20.11.2018 № 2101 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо розроблення, 

затвердження та контролю за виконанням 

середньострокових стратегічних планів розвитку 

підприємств, організацій, установ, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

та господарських товариств, у якому є частка майна 

комунальної власності територіальної громади міста Києва 

в розмірі не менше як 30%» підприємствами разом з 

органами управління виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

здійснювалася розробка проєктів середньострокових 

стратегічних планів розвитку на період з 2020-2022 роки та 

2021-2023 роки. 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 

03.12.2018 № 2178 затверджено Методичні рекомендації 

щодо визначення ключових показників ефективності 

діяльності та завдань підприємств та організацій, що 

належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва та здійснюють господарську діяльність з метою 

одержання прибутку і діють на засадах економічної 

самостійності, самоокупності та самофінансування з метою 

вдосконалення процесу оцінювання результатів діяльності 

підприємств та організацій, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

 

413 Створення наглядових рад у 

ключових комунальних 

підприємствах 

2018-2020 Виконано Прийнято рішення Київської міської ради від 19.12.2019 

№ 495/8068 «Про деякі питання управління 

підприємствами, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва», яким затверджуються 

критерії, відповідно до яких утворення наглядових рад 

комунального підприємства територіальної громади міста 

Києва є обов’язковим; порядок утворення, організації 
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діяльності та ліквідації наглядової ради комунального 

підприємства територіальної громади міста Києва та її 

комітетів (у разі їх утворення); порядок призначення членів 

наглядової ради комунального підприємства територіальної 

громади міста Києва та вимоги до незалежного члена 

наглядової ради підприємства, комунального підприємства 

територіальної громади міста Києва 

414 Забезпечення контролю 

фінансової відповідності 

(розробка правил і процедур, 

контроль їх дотримання) 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році розпорядженням виконавчого органу Київської  

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

07.05.2020 № 690 затверджено Порядок організації системи 

внутрішнього контролю та управління ризиками у 

виконавчому органі Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), районних в місті Києві 

державних адміністраціях, підприємствах, установах і 

організаціях комунальної власності територіальної громади 

міста Києва. 

Інформацію щодо надання звітів про фінансові результати  

за 9 місяців 2020 року оприлюднено по 446 комунальних 

підприємствах (80 не надали інформацію) на сайті 

Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

415 Впровадження системи 

внутрішнього контролю COSO 

2018-2020 Виконано  Розпорядженням виконавчого органу Київської  міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 

07.05.2020 № 690 затверджено Порядок організації системи 

внутрішнього контролю та управління ризиками у 

виконавчому органі Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), районних в місті Києві 

державних адміністраціях, підприємствах, установах і 

організаціях комунальної власності територіальної громади 

міста Києва. 

Протягом 2020 року на виконання пункту 7 розділу II 

Протоколу № 8 розширеного засідання Колегії виконавчого 

органу Київської міської ради від 27.09.2019 головними 

розпорядниками бюджетних коштів надано до 

Департаменту внутрішнього фінансового контролю та 

аудиту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державній адміністрації): 

• проєкти карти ризиків, що містять оцінку ризиків та 

заплановані заходи щодо їх зменшення на 2020 рік; 

• звіти про результати впровадження заходів щодо 

реагування на ризики за 2019 рік. 
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Крім того, Департаментом внутрішнього фінансового 

контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державній адміністрації) проведено 

аналіз інформації щодо оцінки ризиків та впровадження 

контрольних заходів на 2020 рік в структурних підрозділах 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), за якою надано 

рекомендації та зауваження щодо проєктів карти ризиків на 

2020 рік. 

Подано Звіт про стан організації та здійснення 

внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього 

контролю у виконавчому органів Київської міської ради 

(Київській міській державній організації) та районних в 

місті Києві державних адміністраціях за 2020 рік до 

Міністерства фінансів України 

416 Розробка та затвердження 

стратегічних планів діяльності 

підприємств, установ, 

організацій комунальної 

власності м. Києва на 

середньострокову перспективу 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 20.11.2018 № 2101 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо розроблення, 

затвердження та контролю за виконанням 

середньострокових стратегічних планів розвитку 

підприємств, організацій, установ, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

та господарських товариств, у якому є частка майна 

комунальної власності територіальної громади міста Києва 

в розмірі не менше як 30%», підприємствами проводилася 

робота з розробки стратегічних планів. 

Станом на 31.12.2020 опрацьовано 342 стратегічних плана 

діяльності підприємств, установ, організацій територіальної 

громади м. Києва 

 

Завдання 5.5. Удосконалення системи збору інформації (у т. ч. статистичної) для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень 

417 Побудова системи 

управлінської звітності на 

основі консолідації даних 

структурних підрозділів КМДА 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Протягом 2020 року забезпечувалася підтримка та супровід 

функціонування платформи великих даних в частині 

сервісів з обробки структурованих та неструктурованих 

даних для прийняття управлінських рішень. 

Торги щодо закупівлі послуг із створення інформаційно-

телекомунікаційної системи «Платформа великих даних» 

не відбулися у зв’язку з відхиленням пропозицій кожного з 

учасників (через наявність невідповідностей у тендерній 

документації) 

 

418 Проведення моніторингу 

показників, передбачених 

2020 Виконано 

завдання 

Протягом  2020 року розроблено систему моніторингу 

показників, передбачених Глобальними цілями сталого 
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1 2 3 4 5 6 

Глобальними цілями сталого 

розвитку ООН до 2030 року, з 

метою порівняння їх з 

досягненням індикаторів 

результативності Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 

року 

2020 року розвитку ООН до 2030 року, з метою порівняння їх з 

досягненням індикаторів результативності Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року. 

За результатами проведених робіт підготовлено 

аналітичний звіт 

  

Завдання 5.6. Забезпечення ефективного управління активами міста 

419 Забезпечення державної 

реєстрації речових прав 

територіальної громади 

м. Києва на об’єкти 

нерухомості комунальної 

власності та реєстрація цих 

прав 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

З метою виконання Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обмежень» та захисту речових прав територіальної громади 

м. Києва в 2016 році Департамент комунальної власності 

м. Києва було наділено функцією державної реєстрації 

речових прав на об’єкти нерухомості комунальної власності 

територіальної громади  м. Києва. Зазначене питання також 

передбачено міською цільовою програмою «Управління 

об’єктами комунальної власності територіальної громади 

міста Києва на 2019-2021 роки», затвердженого рішенням 

Київської міської ради від 20.12.2018 № 547/6598. 

Станом на 01.01.2020 кількість об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності становить 10389, з них 

зареєстровано 6588, що становило 63,4%, загальна площа 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

становить 9242876 кв. м,  з них 

зареєстровано 7884625 кв. м, що становило 85,3% 

 

420 Створення бази даних майна 

територіальної громади 

міста Києва, із наповненням її 

інформацією щодо 

використання майна, у т. ч. 

управлінських рішень власника 

тощо, в рамках концепції Kyiv 

Smart Сity 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У звітному періоді 2020 року забезпечувалася підтримка та 

супровід функціонування модуля «Комісія власності» 

інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим 

комплексом територіальної громади міста Києва». 

Крім того, створено базу даних об’єктів нежитлової 

нерухомості майна територіальної громади міста Києва, 

ведення якої забезпечується «Єдиною інформаційною 

системою» та з метою її удосконалення розроблено 

програмний Модуль «Облік та відображення об’єктів 

нерухомого майна територіальної громади міста Києва 

Департаменту комунальної власності», а також розроблено 

та впроваджено програмний модуль «Приватизація 

комунального майна» 

 

421 Наповнення бюджету міста 

Києва за рахунок коштів від 

відчуження майна 

територіальної громади 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

Станом на 01.01.2021 від відчуження комунального майна 

територіальної громади міста Києва до бюджету м. Києва 

надійшло коштів у сумі  155,9 млн грн (що в 6,5 раз більше 

ніж у 2019 році) 
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міста Києва 

422 Підвищення фінансової та 

операційної ефективності 

діяльності комунальних 

підприємств міста Києва 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році відповідно до розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

 від 03 грудня 2018 року  № 2178 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо визначення ключових 

показників ефективності діяльності та завдань підприємств 

та організацій, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та здійснюють 

господарську діяльність з метою одержання прибутку і 

діють на засадах економічної самостійності, самоокупності 

та самофінансування» з метою впровадження ефективних 

методів управління діяльністю підпорядкованих суб’єктів 

господарювання за допомогою правильно визначених 

ключових показників ефективності (далі – КПЕ), 

підприємствами здійснювалася розробка КПЕ та 

погодження планів їх діяльності та завдань. 

У 2020 році опрацьовано 348 фінансових планів на 2020 рік 

та 236 проєктів фінансових планів на 2021 рік, погоджено 

288 КПЕ. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 19.02.2003 № 237 «Про деякі питання 

діяльності підприємств, установ та організацій, що 

належить до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва»: 

− з 26.02.2020 по 19.03.2020 проведено 36 засідань комісії 

з аналізу фінансово-господарської діяльності 

213 підприємств комунальної власності міста та 

підприємств, переданих до сфери управління районних в 

м. Києві державних адміністрацій, за підсумками роботи за 

2019 рік; 

− у серпні 2020 року проведено 35 комісій з аналізу 

фінансово-господарської діяльності 208 комунальних 

підприємствах за І півріччя 2020 року 

 

423 Впровадження системи 

довгострокового планування 

діяльності комунальних 

підприємств міста Києва, які 

мають стратегічне значення для 

столиці 

2020 Не виконано Захід не виконувався Питання впровадження 

системи довгострокового 

планування буде 

опрацьовуватися після 

затвердження 

середньострокових 

стратегічних планів 
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комунальних підприємств 

424 Приватизація на відкритих 

електронних аукціонах 

комунальних підприємств 

(муніципальної частки в 

статутних капіталах 

підконтрольних громаді 

господарських товариств), якщо 

функціонал таких підприємств і 

товариств не є критичним для 

належного виконання 

виконавчим органом своїх 

функцій і не призводить до 

завдання шкоди суттєвим 

суспільним інтересам 

2018-2020 Виконано 

завдання 

2020 року 

У 2020 році за результатами приватизації укладено 

62 договори купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна, 

зокрема, за результатом проведених електронних аукціонів 

укладено 34 договори купівлі-продажу об’єктів нерухомого 

майна 

 

 

 

Додатками до цього Звіту є: 

Додаток 1 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки за напрямами використання бюджетних коштів 

у 2020 році за січень-грудень 2020 року на 15 арк. в 1 прим. 

Додаток 2 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів по головних розпорядниках 

бюджетних коштів (зведена) у 2020 році за січень-грудень 2020 року на 8 арк. в 1 прим. 

Додаток 3 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів по головних розпорядниках 

бюджетних коштів у 2020 році в частині капітальних вкладень за січень-грудень 2020 року на 76 арк. в 1 прим. 

Додаток 4 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів по головних розпорядниках 

бюджетних коштів у 2020 році в частині капітальних ремонтів за січень-грудень 2020 року на 22 арк. в 1 прим. 

Додаток 5 Звіт про виконання індикаторів Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки за 2020 рік на 46 арк. в 1 прим. 

 



1

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО 14551301,9 12724741,1     87,4 14276338,5 12502777,5     87,6 11999458,0 10314467,9     86,0 198164,9 118635,0     59,9 2078715,6 2069674,6     99,6 274963,4 221963,6     80,7

- капiтальнi вкладення 7939752,6 6646927,9     83,7 7664789,2 6424964,3     83,8 6597288,3 5360728,0     81,3 1067500,9 1064236,4     99,7 274963,4 221963,6     80,7

- капiтальний ремонт 6611549,3 6077813,1     91,9 6611549,3 6077813,1     91,9 5402169,7 4953739,9     91,7 198164,9 118635,0     59,9 1011214,7 1005438,2     99,4

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА IНФРАСТРУКТУРА, 

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО 
4962671,3 4715980,6     95,0 4922671,3 4705141,1     95,6 2837590,8 2629104,9     92,7   6364,9   6361,6     99,9 2078715,6 2069674,6     99,6  40000,0  10839,5     27,1

- капiтальнi вкладення 3264583,4 3049847,1     93,4 3224583,4 3039007,5     94,2 2157082,5 1974771,1     91,5 1067500,9 1064236,4     99,7  40000,0  10839,5     27,1

- капiтальний ремонт 1698087,9 1666133,6     98,1 1698087,9 1666133,6     98,1 680508,3 654333,7     96,2   6364,9   6361,6     99,9 1011214,7 1005438,2     99,4

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 4943045,7 4707863,7     95,2 4903045,7 4697024,1     95,8 2817965,2 2620987,9     93,0   6364,9   6361,6     99,9 2078715,6 2069674,6     99,6  40000,0  10839,5     27,1

- капiтальнi вкладення 3246957,8 3043236,1     93,7 3206957,8 3032396,6     94,6 2139456,9 1968160,2     92,0 1067500,9 1064236,4     99,7  40000,0  10839,5     27,1

- капiтальний ремонт 1696087,9 1664627,6     98,1 1696087,9 1664627,6     98,1 678508,3 652827,7     96,2   6364,9   6361,6     99,9 1011214,7 1005438,2     99,4

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" 390077,9 312879,3     80,2 390077,9 312879,3     80,2 390077,9 312879,3     80,2

- капiтальнi вкладення 375581,9 299144,6     79,6 375581,9 299144,6     79,6 375581,9 299144,6     79,6

- капiтальний ремонт  14496,0  13734,7     94,7  14496,0  13734,7     94,7  14496,0  13734,7     94,7

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ "КИЇВАВТОДОР" 1465900,1 1384779,6     94,5 1425900,1 1373940,0     96,4 355756,8 312837,7     87,9 1070143,3 1061102,3     99,2  40000,0  10839,5     27,1

- капiтальнi вкладення 223395,7 151484,2     67,8 183395,7 140644,6     76,7 124467,1  84980,5     68,3  58928,6  55664,1     94,5  40000,0  10839,5     27,1

- капiтальний ремонт 1242504,4 1233295,4     99,3 1242504,4 1233295,4     99,3 231289,7 227857,2     98,5 1011214,7 1005438,2     99,4

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО "ДИРЕКЦIЯ 

БУДIВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ 

СПОРУД"

2522957,7 2519782,3     99,9 2522957,7 2519782,3     99,9 1514385,4 1511210,0     99,8 1008572,3 1008572,3    100,0

- капiтальнi вкладення 2522957,7 2519782,3     99,9 2522957,7 2519782,3     99,9 1514385,4 1511210,0     99,8 1008572,3 1008572,3    100,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ 

МЕТРОПОЛIТЕН"
 80657,1  65976,6     81,8  80657,1  65976,6     81,8  80657,1  65976,6     81,8

- капiтальнi вкладення   4233,7   1873,8     44,3   4233,7   1873,8     44,3   4233,7   1873,8     44,3

- капiтальний ремонт  76423,4  64102,8     83,9  76423,4  64102,8     83,9  76423,4  64102,8     83,9

Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки

за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році

Найменування

Цільові фонди

за січень - грудень 2020 року

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Державний фонд регіонального 

розвитку
Всього

Бюджет розвитку

Додаток 1 

до звіту про виконання

Програми економічного і 

соціального розвитку м.Києва 

на 2018-2020 роки

в тому числі:



2

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

Найменування

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Державний фонд регіонального 

розвитку
Всього

Бюджет розвитку

в тому числі:

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
 16065,4  14360,6     89,4  16065,4  14360,6     89,4  16065,4  14360,6     89,4

- капiтальний ремонт  16065,4  14360,6     89,4  16065,4  14360,6     89,4  16065,4  14360,6     89,4

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНЖЕНЕРНИЙ 

ЦЕНТР" 
  2065,2      2,9      0,1   2065,2      2,9      0,1   2065,2      2,9      0,1

- капiтальнi вкладення   2065,2      2,9      0,1   2065,2      2,9      0,1   2065,2      2,9      0,1

КП "КИЇВМIСЬКСВIТЛО" 394480,8 364792,9     92,5 394480,8 364792,9     92,5 394480,8 364792,9     92,5

- капiтальнi вкладення  57106,6  34878,6     61,1  57106,6  34878,6     61,1  57106,6  34878,6     61,1

- капiтальний ремонт 337374,2 329914,3     97,8 337374,2 329914,3     97,8 337374,2 329914,3     97,8

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ОРГАНIЗАЦIЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"
 70841,5  45289,5     63,9  70841,5  45289,5     63,9  64476,6  38927,9     60,4   6364,9   6361,6     99,9

- капiтальнi вкладення  61617,0  36069,7     58,5  61617,0  36069,7     58,5  61617,0  36069,7     58,5

- капiтальний ремонт   9224,5   9219,8     99,9   9224,5   9219,8     99,9   2859,6   2858,2    100,0   6364,9   6361,6     99,9

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
   600,0    600,0    600,0

- капiтальнi вкладення    600,0    600,0    600,0

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"    600,0    600,0    600,0

- капiтальнi вкладення    600,0    600,0    600,0

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  2000,0   1506,0     75,3   2000,0   1506,0     75,3   2000,0   1506,0     75,3

- капiтальний ремонт   2000,0   1506,0     75,3   2000,0   1506,0     75,3   2000,0   1506,0     75,3

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
   766,3    674,6     88,0    766,3    674,6     88,0    766,3    674,6     88,0

- капiтальнi вкладення    766,3    674,6     88,0    766,3    674,6     88,0    766,3    674,6     88,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 16259,3   5936,3     36,5  16259,3   5936,3     36,5  16259,3   5936,3     36,5

- капiтальнi вкладення  16259,3   5936,3     36,5  16259,3   5936,3     36,5  16259,3   5936,3     36,5

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 5464461,8 4331122,7     79,3 5312890,3 4185890,9     78,8 5121090,3 4073617,5     79,5 191800,0 112273,4     58,5 151571,5 145231,8     95,8

- капiтальнi вкладення 2862187,0 2041899,0     71,3 2710615,5 1896667,2     70,0 2710615,5 1896667,2     70,0 151571,5 145231,8     95,8

- капiтальний ремонт 2602274,8 2289223,7     88,0 2602274,8 2289223,7     88,0 2410474,8 2176950,3     90,3 191800,0 112273,4     58,5

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
2418171,4 1723991,8     71,3 2266599,9 1578760,0     69,7 2266599,9 1578760,0     69,7 151571,5 145231,8     95,8

- капiтальнi вкладення 1905174,3 1324860,1     69,5 1753602,8 1179628,3     67,3 1753602,8 1179628,3     67,3 151571,5 145231,8     95,8

- капiтальний ремонт 512997,1 399131,7     77,8 512997,1 399131,7     77,8 512997,1 399131,7     77,8
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ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" 270173,2 237526,6     87,9 118601,7  92294,8     77,8 118601,7  92294,8     77,8 151571,5 145231,8     95,8

- капiтальнi вкладення 270173,2 237526,6     87,9 118601,7  92294,8     77,8 118601,7  92294,8     77,8 151571,5 145231,8     95,8

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО "ДИРЕКЦIЯ 

БУДIВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ 

СПОРУД"

308777,8   3936,8      1,3 308777,8   3936,8      1,3 308777,8   3936,8      1,3

- капiтальнi вкладення 308777,8   3936,8      1,3 308777,8   3936,8      1,3 308777,8   3936,8      1,3

ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" 215082,7 145421,2     67,6 215082,7 145421,2     67,6 215082,7 145421,2     67,6

- капiтальнi вкладення 215082,7 145421,2     67,6 215082,7 145421,2     67,6 215082,7 145421,2     67,6

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"  26000,0  22866,0     87,9  26000,0  22866,0     87,9  26000,0  22866,0     87,9

- капiтальний ремонт  26000,0  22866,0     87,9  26000,0  22866,0     87,9  26000,0  22866,0     87,9

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  30956,5   8887,7     28,7  30956,5   8887,7     28,7  30956,5   8887,7     28,7

- капiтальнi вкладення  30956,5   8887,7     28,7  30956,5   8887,7     28,7  30956,5   8887,7     28,7

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"   1746,0   1746,0   1746,0

- капiтальнi вкладення   1746,0   1746,0   1746,0

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРIЙ  45705,8  10897,4     23,8  45705,8  10897,4     23,8  45705,8  10897,4     23,8

- капiтальний ремонт  45705,8  10897,4     23,8  45705,8  10897,4     23,8  45705,8  10897,4     23,8

РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО  34360,8  18386,4     53,5  34360,8  18386,4     53,5  34360,8  18386,4     53,5

- капiтальнi вкладення  11422,9   9379,9     82,1  11422,9   9379,9     82,1  11422,9   9379,9     82,1

- капiтальний ремонт  22937,9   9006,5     39,3  22937,9   9006,5     39,3  22937,9   9006,5     39,3

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКО-МЕМОРIАЛЬНИЙ 

ЛУК'ЯНIВСЬКИЙ ЗАПОВIДНИК
 17291,2  17291,2  17291,2

- капiтальнi вкладення  17291,2  17291,2  17291,2

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
 36527,1  28382,6     77,7  36527,1  28382,6     77,7  36527,1  28382,6     77,7

- капiтальнi вкладення  36527,1  28382,6     77,7  36527,1  28382,6     77,7  36527,1  28382,6     77,7

КП "ВОДНО-IНФОРМАЦIЙНИЙ ЦЕНТР"   5441,5   5440,3    100,0   5441,5   5440,3    100,0   5441,5   5440,3    100,0

- капiтальний ремонт   5441,5   5440,3    100,0   5441,5   5440,3    100,0   5441,5   5440,3    100,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

151399,4 121967,2     80,6 151399,4 121967,2     80,6 151399,4 121967,2     80,6

- капiтальнi вкладення   1399,4    203,9     14,6   1399,4    203,9     14,6   1399,4    203,9     14,6

- капiтальний ремонт 150000,0 121763,3     81,2 150000,0 121763,3     81,2 150000,0 121763,3     81,2
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КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ" 725786,3 624223,8     86,0 725786,3 624223,8     86,0 725786,3 624223,8     86,0

- капiтальнi вкладення 653786,3 558166,5     85,4 653786,3 558166,5     85,4 653786,3 558166,5     85,4

- капiтальний ремонт  72000,0  66057,3     91,7  72000,0  66057,3     91,7  72000,0  66057,3     91,7

СВКП "КИЇВВОДФОНД"  28331,5  23881,3     84,3  28331,5  23881,3     84,3  28331,5  23881,3     84,3

- капiтальнi вкладення  17304,6  14803,9     85,5  17304,6  14803,9     85,5  17304,6  14803,9     85,5

- капiтальний ремонт  11026,9   9077,4     82,3  11026,9   9077,4     82,3  11026,9   9077,4     82,3

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" 520591,6 472174,5     90,7 520591,6 472174,5     90,7 520591,6 472174,5     90,7

- капiтальнi вкладення 340706,6 318151,0     93,4 340706,6 318151,0     93,4 340706,6 318151,0     93,4

- капiтальний ремонт 179885,0 154023,5     85,6 179885,0 154023,5     85,6 179885,0 154023,5     85,6

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
508511,0 364841,5     71,7 508511,0 364841,5     71,7 508511,0 364841,5     71,7

- капiтальнi вкладення 508511,0 364841,5     71,7 508511,0 364841,5     71,7 508511,0 364841,5     71,7

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
358511,0 273008,5     76,2 358511,0 273008,5     76,2 358511,0 273008,5     76,2

- капiтальнi вкладення 358511,0 273008,5     76,2 358511,0 273008,5     76,2 358511,0 273008,5     76,2

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" 125000,0  90119,3     72,1 125000,0  90119,3     72,1 125000,0  90119,3     72,1

- капiтальнi вкладення 125000,0  90119,3     72,1 125000,0  90119,3     72,1 125000,0  90119,3     72,1

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9

- капiтальнi вкладення  25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ  37648,2  11282,5     30,0  37648,2  11282,5     30,0  37648,2  11282,5     30,0

- капiтальнi вкладення  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7

- капiтальний ремонт  12769,4  10105,4     79,1  12769,4  10105,4     79,1  12769,4  10105,4     79,1

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"КИЇВБЛАГОУСТРIЙ"
 12569,6   9906,4     78,8  12569,6   9906,4     78,8  12569,6   9906,4     78,8

- капiтальний ремонт  12569,6   9906,4     78,8  12569,6   9906,4     78,8  12569,6   9906,4     78,8

КП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ"
 25078,6   1376,1      5,5  25078,6   1376,1      5,5  25078,6   1376,1      5,5

- капiтальнi вкладення  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7

- капiтальний ремонт    199,8    199,0     99,6    199,8    199,0     99,6    199,8    199,0     99,6

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСIВ
903387,7 756375,8     83,7 903387,7 756375,8     83,7 711587,7 644102,4     90,5 191800,0 112273,4     58,5

- капiтальнi вкладення 319147,8 272802,2     85,5 319147,8 272802,2     85,5 319147,8 272802,2     85,5
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- капiтальний ремонт 584239,9 483573,6     82,8 584239,9 483573,6     82,8 392439,9 371300,2     94,6 191800,0 112273,4     58,5

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" 573354,1 481010,7     83,9 573354,1 481010,7     83,9 381554,1 368737,3     96,6 191800,0 112273,4     58,5

- капiтальнi вкладення  96471,2  85007,3     88,1  96471,2  85007,3     88,1  96471,2  85007,3     88,1

- капiтальний ремонт 476882,9 396003,4     83,0 476882,9 396003,4     83,0 285082,9 283730,0     99,5 191800,0 112273,4     58,5

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7

- капiтальнi вкладення  39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7

КП "ПЛЕСО" 191956,2 171466,7     89,3 191956,2 171466,7     89,3 191956,2 171466,7     89,3

- капiтальнi вкладення  84599,2  83896,5     99,2  84599,2  83896,5     99,2  84599,2  83896,5     99,2

- капiтальний ремонт 107357,0  87570,2     81,6 107357,0  87570,2     81,6 107357,0  87570,2     81,6

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"  52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6

- капiтальнi вкладення  52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6

КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МIСЬКОГО 

СЕРЕДОВИЩА"
 46139,2  42913,6     93,0  46139,2  42913,6     93,0  46139,2  42913,6     93,0

- капiтальнi вкладення  46139,2  42913,6     93,0  46139,2  42913,6     93,0  46139,2  42913,6     93,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНIЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ   1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4

- капiтальнi вкладення   1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
119842,8 111898,7     93,4 119842,8 111898,7     93,4 119842,8 111898,7     93,4

- капiтальнi вкладення   7607,2   1684,4     22,1   7607,2   1684,4     22,1   7607,2   1684,4     22,1

- капiтальний ремонт 112235,6 110214,3     98,2 112235,6 110214,3     98,2 112235,6 110214,3     98,2

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
219852,3 202023,7     91,9 219852,3 202023,7     91,9 219852,3 202023,7     91,9

- капiтальнi вкладення  25054,4  23913,1     95,4  25054,4  23913,1     95,4  25054,4  23913,1     95,4

- капiтальний ремонт 194797,9 178110,6     91,4 194797,9 178110,6     91,4 194797,9 178110,6     91,4

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
175687,8 160324,1     91,3 175687,8 160324,1     91,3 175687,8 160324,1     91,3

- капiтальнi вкладення  12074,5    235,6      2,0  12074,5    235,6      2,0  12074,5    235,6      2,0

- капiтальний ремонт 163613,3 160088,5     97,8 163613,3 160088,5     97,8 163613,3 160088,5     97,8

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
193625,3 186687,7     96,4 193625,3 186687,7     96,4 193625,3 186687,7     96,4

- капiтальнi вкладення   8702,1   8390,0     96,4   8702,1   8390,0     96,4   8702,1   8390,0     96,4

- капiтальний ремонт 184923,2 178297,7     96,4 184923,2 178297,7     96,4 184923,2 178297,7     96,4
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ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
153205,8 141729,5     92,5 153205,8 141729,5     92,5 153205,8 141729,5     92,5

- капiтальний ремонт 153205,8 141729,5     92,5 153205,8 141729,5     92,5 153205,8 141729,5     92,5

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
 84305,0  55396,3     65,7  84305,0  55396,3     65,7  84305,0  55396,3     65,7

- капiтальний ремонт  84305,0  55396,3     65,7  84305,0  55396,3     65,7  84305,0  55396,3     65,7

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
129630,7 121726,8     93,9 129630,7 121726,8     93,9 129630,7 121726,8     93,9

- капiтальнi вкладення  11506,8   8184,1     71,1  11506,8   8184,1     71,1  11506,8   8184,1     71,1

- капiтальний ремонт 118123,9 113542,7     96,1 118123,9 113542,7     96,1 118123,9 113542,7     96,1

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
164036,5 160611,0     97,9 164036,5 160611,0     97,9 164036,5 160611,0     97,9

- капiтальний ремонт 164036,5 160611,0     97,9 164036,5 160611,0     97,9 164036,5 160611,0     97,9

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
198243,5 179438,7     90,5 198243,5 179438,7     90,5 198243,5 179438,7     90,5

- капiтальнi вкладення  38330,1  34654,4     90,4  38330,1  34654,4     90,4  38330,1  34654,4     90,4

- капiтальний ремонт 159913,4 144784,3     90,5 159913,4 144784,3     90,5 159913,4 144784,3     90,5

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
157113,8 153638,1     97,8 157113,8 153638,1     97,8 157113,8 153638,1     97,8

- капiтальний ремонт 157113,8 153638,1     97,8 157113,8 153638,1     97,8 157113,8 153638,1     97,8

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  50499,6  47570,6     94,2  50499,6  47570,6     94,2  50499,6  47570,6     94,2

- капiтальнi вкладення  50499,6  47570,6     94,2  50499,6  47570,6     94,2  50499,6  47570,6     94,2

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСIВ
 50499,6  47570,6     94,2  50499,6  47570,6     94,2  50499,6  47570,6     94,2

- капiтальнi вкладення  50499,6  47570,6     94,2  50499,6  47570,6     94,2  50499,6  47570,6     94,2

КП "ПЛЕСО"  50499,6  47570,6     94,2  50499,6  47570,6     94,2  50499,6  47570,6     94,2

- капiтальнi вкладення  50499,6  47570,6     94,2  50499,6  47570,6     94,2  50499,6  47570,6     94,2

ОСВIТА 2148939,3 1924947,8     89,6 2093321,5 1869330,0     89,3 2093321,5 1869330,0     89,3  55617,8  55617,8    100,0

- капiтальнi вкладення 1029981,6 882309,8     85,7 974363,8 826692,0     84,8 974363,8 826692,0     84,8  55617,8  55617,8    100,0

- капiтальний ремонт 1118957,7 1042638,0     93,2 1118957,7 1042638,0     93,2 1118957,7 1042638,0     93,2

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я   7294,1   5303,3     72,7   7294,1   5303,3     72,7   7294,1   5303,3     72,7

- капiтальний ремонт   7294,1   5303,3     72,7   7294,1   5303,3     72,7   7294,1   5303,3     72,7

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ   9300,0   9249,5     99,5   9300,0   9249,5     99,5   9300,0   9249,5     99,5
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- капiтальний ремонт   9300,0   9249,5     99,5   9300,0   9249,5     99,5   9300,0   9249,5     99,5

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ 531432,5 421984,8     79,4 531432,5 421984,8     79,4 531432,5 421984,8     79,4

- капiтальнi вкладення 459788,6 351677,1     76,5 459788,6 351677,1     76,5 459788,6 351677,1     76,5

- капiтальний ремонт  71643,9  70307,7     98,1  71643,9  70307,7     98,1  71643,9  70307,7     98,1

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"   3888,5   3888,5   3888,5

- капiтальнi вкладення   3888,5   3888,5   3888,5

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  99345,2  33277,6     33,5  99345,2  33277,6     33,5  99345,2  33277,6     33,5

- капiтальнi вкладення  99345,2  33277,6     33,5  99345,2  33277,6     33,5  99345,2  33277,6     33,5

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ" 343546,0 310053,1     90,3 343546,0 310053,1     90,3 343546,0 310053,1     90,3

- капiтальнi вкладення 343546,0 310053,1     90,3 343546,0 310053,1     90,3 343546,0 310053,1     90,3

КП "ЖИТЛО-СЕРВIС"   8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4

- капiтальнi вкладення   8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

  3293,5   3293,5   3293,5

- капiтальнi вкладення   3293,5   3293,5   3293,5

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"   1056,2   1056,2   1056,2

- капiтальнi вкладення   1056,2   1056,2   1056,2

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ  71643,9  70307,7     98,1  71643,9  70307,7     98,1  71643,9  70307,7     98,1

- капiтальний ремонт  71643,9  70307,7     98,1  71643,9  70307,7     98,1  71643,9  70307,7     98,1

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
218894,4 197640,6     90,3 218894,4 197640,6     90,3 218894,4 197640,6     90,3

- капiтальнi вкладення 135754,7 118734,4     87,5 135754,7 118734,4     87,5 135754,7 118734,4     87,5

- капiтальний ремонт  83139,7  78906,2     94,9  83139,7  78906,2     94,9  83139,7  78906,2     94,9

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
306682,2 291957,9     95,2 306682,2 291957,9     95,2 306682,2 291957,9     95,2

- капiтальнi вкладення 114595,4 107577,0     93,9 114595,4 107577,0     93,9 114595,4 107577,0     93,9

- капiтальний ремонт 192086,8 184380,9     96,0 192086,8 184380,9     96,0 192086,8 184380,9     96,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
102074,4  94555,9     92,6 102074,4  94555,9     92,6 102074,4  94555,9     92,6

- капiтальнi вкладення  11500,0   9877,6     85,9  11500,0   9877,6     85,9  11500,0   9877,6     85,9

- капiтальний ремонт  90574,4  84678,3     93,5  90574,4  84678,3     93,5  90574,4  84678,3     93,5
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ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
195220,9 178938,4     91,7 195220,9 178938,4     91,7 195220,9 178938,4     91,7

- капiтальнi вкладення  13813,0  12461,7     90,2  13813,0  12461,7     90,2  13813,0  12461,7     90,2

- капiтальний ремонт 181407,9 166476,7     91,8 181407,9 166476,7     91,8 181407,9 166476,7     91,8

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
168141,3 162337,3     96,5 168141,3 162337,3     96,5 168141,3 162337,3     96,5

- капiтальнi вкладення  57929,5  53300,1     92,0  57929,5  53300,1     92,0  57929,5  53300,1     92,0

- капiтальний ремонт 110211,8 109037,2     98,9 110211,8 109037,2     98,9 110211,8 109037,2     98,9

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
 60412,2  30391,0     50,3  60412,2  30391,0     50,3  60412,2  30391,0     50,3

- капiтальнi вкладення   7800,0   2725,8     34,9   7800,0   2725,8     34,9   7800,0   2725,8     34,9

- капiтальний ремонт  52612,2  27665,2     52,6  52612,2  27665,2     52,6  52612,2  27665,2     52,6

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 74134,5  67945,0     91,7  74134,5  67945,0     91,7  74134,5  67945,0     91,7

- капiтальнi вкладення  15288,1  14591,9     95,4  15288,1  14591,9     95,4  15288,1  14591,9     95,4

- капiтальний ремонт  58846,4  53353,1     90,7  58846,4  53353,1     90,7  58846,4  53353,1     90,7

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
118183,8 114898,9     97,2 118183,8 114898,9     97,2 118183,8 114898,9     97,2

- капiтальнi вкладення  30820,0  30620,0     99,4  30820,0  30620,0     99,4  30820,0  30620,0     99,4

- капiтальний ремонт  87363,8  84278,9     96,5  87363,8  84278,9     96,5  87363,8  84278,9     96,5

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
297603,9 290354,5     97,6 241986,1 234736,7     97,0 241986,1 234736,7     97,0  55617,8  55617,8    100,0

- капiтальнi вкладення 182692,3 180744,2     98,9 127074,5 125126,4     98,5 127074,5 125126,4     98,5  55617,8  55617,8    100,0

- капiтальний ремонт 114911,6 109610,3     95,4 114911,6 109610,3     95,4 114911,6 109610,3     95,4

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 59565,1  59390,7     99,7  59565,1  59390,7     99,7  59565,1  59390,7     99,7

- капiтальний ремонт  59565,1  59390,7     99,7  59565,1  59390,7     99,7  59565,1  59390,7     99,7

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 931575,6 882170,5     94,7 931575,6 882170,5     94,7 931575,6 882170,5     94,7

- капiтальнi вкладення 183410,5 167892,4     91,5 183410,5 167892,4     91,5 183410,5 167892,4     91,5

- капiтальний ремонт 748165,1 714278,1     95,5 748165,1 714278,1     95,5 748165,1 714278,1     95,5

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 840484,0 794678,6     94,5 840484,0 794678,6     94,5 840484,0 794678,6     94,5

- капiтальнi вкладення  92318,9  80400,5     87,1  92318,9  80400,5     87,1  92318,9  80400,5     87,1

- капiтальний ремонт 748165,1 714278,1     95,5 748165,1 714278,1     95,5 748165,1 714278,1     95,5
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ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 537829,4 518890,2     96,5 537829,4 518890,2     96,5 537829,4 518890,2     96,5

- капiтальний ремонт 537829,4 518890,2     96,5 537829,4 518890,2     96,5 537829,4 518890,2     96,5

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"     10,0     10,0     10,0

- капiтальнi вкладення     10,0     10,0     10,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНЖЕНЕРНИЙ 

ЦЕНТР" 
254663,1 229108,5     90,0 254663,1 229108,5     90,0 254663,1 229108,5     90,0

- капiтальнi вкладення  44327,4  33720,6     76,1  44327,4  33720,6     76,1  44327,4  33720,6     76,1

- капiтальний ремонт 210335,7 195387,9     92,9 210335,7 195387,9     92,9 210335,7 195387,9     92,9

ОЛЕКСАНДРIВСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ М. 

КИЄВА
 46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3

- капiтальнi вкладення  46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

  1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8

- капiтальнi вкладення   1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
 77804,5  77804,4    100,0  77804,5  77804,4    100,0  77804,5  77804,4    100,0

- капiтальнi вкладення  77804,5  77804,4    100,0  77804,5  77804,4    100,0  77804,5  77804,4    100,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  4969,2   1424,9     28,7   4969,2   1424,9     28,7   4969,2   1424,9     28,7

- капiтальнi вкладення   4969,2   1424,9     28,7   4969,2   1424,9     28,7   4969,2   1424,9     28,7

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  1796,3   1771,9     98,6   1796,3   1771,9     98,6   1796,3   1771,9     98,6

- капiтальнi вкладення   1796,3   1771,9     98,6   1796,3   1771,9     98,6   1796,3   1771,9     98,6

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  6521,6   6490,7     99,5   6521,6   6490,7     99,5   6521,6   6490,7     99,5

- капiтальнi вкладення   6521,6   6490,7     99,5   6521,6   6490,7     99,5   6521,6   6490,7     99,5

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦIАЛЬНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
137631,3 105815,5     76,9 137631,3 105815,5     76,9 137631,3 105815,5     76,9

- капiтальнi вкладення  15587,0   7005,4     44,9  15587,0   7005,4     44,9  15587,0   7005,4     44,9

- капiтальний ремонт 122044,3  98810,1     81,0 122044,3  98810,1     81,0 122044,3  98810,1     81,0

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ  17000,0  15168,7     89,2  17000,0  15168,7     89,2  17000,0  15168,7     89,2

- капiтальний ремонт  17000,0  15168,7     89,2  17000,0  15168,7     89,2  17000,0  15168,7     89,2

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ  66108,0  44312,0     67,0  66108,0  44312,0     67,0  66108,0  44312,0     67,0
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 всього

Державний фонд регіонального 

розвитку
Всього

Бюджет розвитку

в тому числі:

- капiтальнi вкладення   5425,0   1579,8     29,1   5425,0   1579,8     29,1   5425,0   1579,8     29,1

- капiтальний ремонт  60683,0  42732,2     70,4  60683,0  42732,2     70,4  60683,0  42732,2     70,4

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ  65683,0  44312,0     67,5  65683,0  44312,0     67,5  65683,0  44312,0     67,5

- капiтальнi вкладення   5000,0   1579,8     31,6   5000,0   1579,8     31,6   5000,0   1579,8     31,6

- капiтальний ремонт  60683,0  42732,2     70,4  60683,0  42732,2     70,4  60683,0  42732,2     70,4

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

   425,0    425,0    425,0

- капiтальнi вкладення    425,0    425,0    425,0

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДIТЕЙ ТА СIМ'Ї   5431,4   5027,4     92,6   5431,4   5027,4     92,6   5431,4   5027,4     92,6

- капiтальний ремонт   5431,4   5027,4     92,6   5431,4   5027,4     92,6   5431,4   5027,4     92,6

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
  1120,7    976,9     87,2   1120,7    976,9     87,2   1120,7    976,9     87,2

- капiтальнi вкладення    130,0    130,0    130,0

- капiтальний ремонт    990,7    976,9     98,6    990,7    976,9     98,6    990,7    976,9     98,6

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  2624,0   1158,4     44,1   2624,0   1158,4     44,1   2624,0   1158,4     44,1

- капiтальнi вкладення   2000,0    535,3     26,8   2000,0    535,3     26,8   2000,0    535,3     26,8

- капiтальний ремонт    624,0    623,1     99,9    624,0    623,1     99,9    624,0    623,1     99,9

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  8882,5   8775,3     98,8   8882,5   8775,3     98,8   8882,5   8775,3     98,8

- капiтальний ремонт   8882,5   8775,3     98,8   8882,5   8775,3     98,8   8882,5   8775,3     98,8

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  1000,0    998,2     99,8   1000,0    998,2     99,8   1000,0    998,2     99,8

- капiтальний ремонт   1000,0    998,2     99,8   1000,0    998,2     99,8   1000,0    998,2     99,8

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
  4824,0   2258,5     46,8   4824,0   2258,5     46,8   4824,0   2258,5     46,8

- капiтальний ремонт   4824,0   2258,5     46,8   4824,0   2258,5     46,8   4824,0   2258,5     46,8

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 11026,9   7929,8     71,9  11026,9   7929,8     71,9  11026,9   7929,8     71,9

- капiтальнi вкладення   5032,0   1978,4     39,3   5032,0   1978,4     39,3   5032,0   1978,4     39,3

- капiтальний ремонт   5994,9   5951,4     99,3   5994,9   5951,4     99,3   5994,9   5951,4     99,3

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  1500,0   1367,4     91,2   1500,0   1367,4     91,2   1500,0   1367,4     91,2
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Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Державний фонд регіонального 

розвитку
Всього

Бюджет розвитку

в тому числі:

- капiтальний ремонт   1500,0   1367,4     91,2   1500,0   1367,4     91,2   1500,0   1367,4     91,2

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  5743,8   5617,9     97,8   5743,8   5617,9     97,8   5743,8   5617,9     97,8

- капiтальний ремонт   5743,8   5617,9     97,8   5743,8   5617,9     97,8   5743,8   5617,9     97,8

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 12370,0  12225,0     98,8  12370,0  12225,0     98,8  12370,0  12225,0     98,8

- капiтальнi вкладення   3000,0   2911,9     97,1   3000,0   2911,9     97,1   3000,0   2911,9     97,1

- капiтальний ремонт   9370,0   9313,1     99,4   9370,0   9313,1     99,4   9370,0   9313,1     99,4

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 618887,1 582730,1     94,2 618887,1 582730,1     94,2 618887,1 582730,1     94,2

- капiтальнi вкладення 431824,1 414917,9     96,1 431824,1 414917,9     96,1 431824,1 414917,9     96,1

- капiтальний ремонт 187063,0 167812,2     89,7 187063,0 167812,2     89,7 187063,0 167812,2     89,7

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 559615,3 532580,9     95,2 559615,3 532580,9     95,2 559615,3 532580,9     95,2

- капiтальнi вкладення 431624,1 414917,9     96,1 431624,1 414917,9     96,1 431624,1 414917,9     96,1

- капiтальний ремонт 127991,2 117663,0     91,9 127991,2 117663,0     91,9 127991,2 117663,0     91,9

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"   1587,6   1587,6   1587,6

- капiтальнi вкладення   1587,6   1587,6   1587,6

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ" 346552,4 331433,8     95,6 346552,4 331433,8     95,6 346552,4 331433,8     95,6

- капiтальнi вкладення 346552,4 331433,8     95,6 346552,4 331433,8     95,6 346552,4 331433,8     95,6

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 127991,2 117663,0     91,9 127991,2 117663,0     91,9 127991,2 117663,0     91,9

- капiтальний ремонт 127991,2 117663,0     91,9 127991,2 117663,0     91,9 127991,2 117663,0     91,9

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ 

"КИЇВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ АКАДЕМIЧНИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЕТИ"

 83484,1  83484,1    100,0  83484,1  83484,1    100,0  83484,1  83484,1    100,0

- капiтальнi вкладення  83484,1  83484,1    100,0  83484,1  83484,1    100,0  83484,1  83484,1    100,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ
 25000,0  20135,1     80,5  25000,0  20135,1     80,5  25000,0  20135,1     80,5

- капiтальний ремонт  25000,0  20135,1     80,5  25000,0  20135,1     80,5  25000,0  20135,1     80,5

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  4807,1   4158,5     86,5   4807,1   4158,5     86,5   4807,1   4158,5     86,5

- капiтальний ремонт   4807,1   4158,5     86,5   4807,1   4158,5     86,5   4807,1   4158,5     86,5

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
  5042,3   2036,9     40,4   5042,3   2036,9     40,4   5042,3   2036,9     40,4

- капiтальний ремонт   5042,3   2036,9     40,4   5042,3   2036,9     40,4   5042,3   2036,9     40,4
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автомобільних доріг

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Державний фонд регіонального 

розвитку
Всього

Бюджет розвитку

в тому числі:

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  1730,0   1523,9     88,1   1730,0   1523,9     88,1   1730,0   1523,9     88,1

- капiтальнi вкладення    200,0    200,0    200,0

- капiтальний ремонт   1530,0   1523,9     99,6   1530,0   1523,9     99,6   1530,0   1523,9     99,6

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  3600,0   3576,7     99,4   3600,0   3576,7     99,4   3600,0   3576,7     99,4

- капiтальний ремонт   3600,0   3576,7     99,4   3600,0   3576,7     99,4   3600,0   3576,7     99,4

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  3300,0   3289,0     99,7   3300,0   3289,0     99,7   3300,0   3289,0     99,7

- капiтальний ремонт   3300,0   3289,0     99,7   3300,0   3289,0     99,7   3300,0   3289,0     99,7

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
  1626,1   1505,6     92,6   1626,1   1505,6     92,6   1626,1   1505,6     92,6

- капiтальний ремонт   1626,1   1505,6     92,6   1626,1   1505,6     92,6   1626,1   1505,6     92,6

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  1635,0   1597,2     97,7   1635,0   1597,2     97,7   1635,0   1597,2     97,7

- капiтальний ремонт   1635,0   1597,2     97,7   1635,0   1597,2     97,7   1635,0   1597,2     97,7

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  4886,3   4867,7     99,6   4886,3   4867,7     99,6   4886,3   4867,7     99,6

- капiтальний ремонт   4886,3   4867,7     99,6   4886,3   4867,7     99,6   4886,3   4867,7     99,6

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  2695,0   2554,9     94,8   2695,0   2554,9     94,8   2695,0   2554,9     94,8

- капiтальний ремонт   2695,0   2554,9     94,8   2695,0   2554,9     94,8   2695,0   2554,9     94,8

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  4950,0   4903,7     99,1   4950,0   4903,7     99,1   4950,0   4903,7     99,1

- капiтальний ремонт   4950,0   4903,7     99,1   4950,0   4903,7     99,1   4950,0   4903,7     99,1

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 167684,3 104031,8     62,0 139910,2  93757,4     67,0 139910,2  93757,4     67,0  27774,1  10274,4     37,0

- капiтальнi вкладення  59224,6  20685,3     34,9  31450,5  10410,9     33,1  31450,5  10410,9     33,1  27774,1  10274,4     37,0

- капiтальний ремонт 108459,7  83346,6     76,8 108459,7  83346,6     76,8 108459,7  83346,6     76,8

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ 120765,7  76593,7     63,4  92991,6  66319,3     71,3  92991,6  66319,3     71,3  27774,1  10274,4     37,0

- капiтальнi вкладення  36074,2  14625,2     40,5   8300,1   4350,8     52,4   8300,1   4350,8     52,4  27774,1  10274,4     37,0

- капiтальний ремонт  84691,5  61968,6     73,2  84691,5  61968,6     73,2  84691,5  61968,6     73,2

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ 

IПОДРОМ"
  1000,0   1000,0   1000,0

- капiтальнi вкладення   1000,0   1000,0   1000,0
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в тому числі:

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ  84891,5  61968,6     73,0  84891,5  61968,6     73,0  84891,5  61968,6     73,0

- капiтальнi вкладення    200,0    200,0    200,0

- капiтальний ремонт  84691,5  61968,6     73,2  84691,5  61968,6     73,2  84691,5  61968,6     73,2

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ 

КОМПЛЕКС"
 34874,2  14625,2     41,9   7100,1   4350,8     61,3   7100,1   4350,8     61,3  27774,1  10274,4     37,0

- капiтальнi вкладення  34874,2  14625,2     41,9   7100,1   4350,8     61,3   7100,1   4350,8     61,3  27774,1  10274,4     37,0

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 17500,4  13261,4     75,8  17500,4  13261,4     75,8  17500,4  13261,4     75,8

- капiтальнi вкладення  10150,4   6000,2     59,1  10150,4   6000,2     59,1  10150,4   6000,2     59,1

- капiтальний ремонт   7350,0   7261,2     98,8   7350,0   7261,2     98,8   7350,0   7261,2     98,8

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  7445,6   7428,0     99,8   7445,6   7428,0     99,8   7445,6   7428,0     99,8

- капiтальний ремонт   7445,6   7428,0     99,8   7445,6   7428,0     99,8   7445,6   7428,0     99,8

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  1356,3   1291,9     95,3   1356,3   1291,9     95,3   1356,3   1291,9     95,3

- капiтальний ремонт   1356,3   1291,9     95,3   1356,3   1291,9     95,3   1356,3   1291,9     95,3

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  6346,3   4133,4     65,1   6346,3   4133,4     65,1   6346,3   4133,4     65,1

- капiтальний ремонт   6346,3   4133,4     65,1   6346,3   4133,4     65,1   6346,3   4133,4     65,1

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
   800,0    794,4     99,3    800,0    794,4     99,3    800,0    794,4     99,3

- капiтальний ремонт    800,0    794,4     99,3    800,0    794,4     99,3    800,0    794,4     99,3

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 13470,0    529,0      3,9  13470,0    529,0      3,9  13470,0    529,0      3,9

- капiтальнi вкладення  13000,0     59,9      0,5  13000,0     59,9      0,5  13000,0     59,9      0,5

- капiтальний ремонт    470,0    469,1     99,8    470,0    469,1     99,8    470,0    469,1     99,8

ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЇ ТА IНФОРМАТИКА   2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3

- капiтальнi вкладення   2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3

ДЕПАРТАМЕНТ IНФОРМАЦIЙНО-

КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
  2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3

- капiтальнi вкладення   2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3

ДЕПАРТАМЕНТ IНФОРМАЦIЙНО-

КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
  2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8

- капiтальнi вкладення   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8



14

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

Найменування

Цільові фонди
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Державний фонд регіонального 

розвитку
Всього

Бюджет розвитку

в тому числі:

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНФОРМАТИКА"    700,0    700,0    700,0

- капiтальнi вкладення    700,0    700,0    700,0

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ  24896,8  18820,7     75,6  24896,8  18820,7     75,6  24896,8  18820,7     75,6

- капiтальнi вкладення   6000,0   3249,8     54,2   6000,0   3249,8     54,2   6000,0   3249,8     54,2

- капiтальний ремонт  18896,8  15570,9     82,4  18896,8  15570,9     82,4  18896,8  15570,9     82,4

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я   1589,9     49,9      3,1   1589,9     49,9      3,1   1589,9     49,9      3,1

- капiтальний ремонт   1589,9     49,9      3,1   1589,9     49,9      3,1   1589,9     49,9      3,1

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСIВ   1497,7   1117,7     74,6   1497,7   1117,7     74,6   1497,7   1117,7     74,6

- капiтальний ремонт   1497,7   1117,7     74,6   1497,7   1117,7     74,6   1497,7   1117,7     74,6

АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 

МIСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМIНIСТРАЦIЇ)

  1984,0   1142,6     57,6   1984,0   1142,6     57,6   1984,0   1142,6     57,6

- капiтальний ремонт   1984,0   1142,6     57,6   1984,0   1142,6     57,6   1984,0   1142,6     57,6

АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 

МIСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМIНIСТРАЦIЇ)

   384,0    384,0    384,0

- капiтальний ремонт    384,0    384,0    384,0

КП "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО" ВО 

КМР (КМДА)
  1600,0   1142,6     71,4   1600,0   1142,6     71,4   1600,0   1142,6     71,4

- капiтальний ремонт   1600,0   1142,6     71,4   1600,0   1142,6     71,4   1600,0   1142,6     71,4

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  3130,0   3010,8     96,2   3130,0   3010,8     96,2   3130,0   3010,8     96,2

- капiтальний ремонт   3130,0   3010,8     96,2   3130,0   3010,8     96,2   3130,0   3010,8     96,2

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  9073,0   5999,3     66,1   9073,0   5999,3     66,1   9073,0   5999,3     66,1

- капiтальнi вкладення   6000,0   3249,8     54,2   6000,0   3249,8     54,2   6000,0   3249,8     54,2

- капiтальний ремонт   3073,0   2749,5     89,5   3073,0   2749,5     89,5   3073,0   2749,5     89,5

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  6000,0   5953,0     99,2   6000,0   5953,0     99,2   6000,0   5953,0     99,2

- капiтальний ремонт   6000,0   5953,0     99,2   6000,0   5953,0     99,2   6000,0   5953,0     99,2

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
  1622,2   1547,4     95,4   1622,2   1547,4     95,4   1622,2   1547,4     95,4

- капiтальний ремонт   1622,2   1547,4     95,4   1622,2   1547,4     95,4   1622,2   1547,4     95,4
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в тому числі:

БУДIВНИЦТВО I РЕГIОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК  41354,8  10975,5     26,5  41354,8  10975,5     26,5  41354,8  10975,5     26,5

- капiтальнi вкладення  33754,8  10975,5     32,5  33754,8  10975,5     32,5  33754,8  10975,5     32,5

- капiтальний ремонт   7600,0   7600,0   7600,0

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI 

М.КИЄВА
  6500,0   6500,0   6500,0

- капiтальний ремонт   6500,0   6500,0   6500,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА 

АРХIТЕКТУРИ
 34854,8  10975,5     31,5  34854,8  10975,5     31,5  34854,8  10975,5     31,5

- капiтальнi вкладення  33754,8  10975,5     32,5  33754,8  10975,5     32,5  33754,8  10975,5     32,5

- капiтальний ремонт   1100,0   1100,0   1100,0
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ВСЬОГО 14551301,9 12724741,1     87,4 14276338,5 12502777,5     87,6 11999458,0 10314467,9     86,0 198164,9 118635,0     59,9 2078715,6 2069674,6     99,6 274963,4 221963,6     80,7

- капiтальнi вкладення 7939752,6 6646927,9     83,7 7664789,2 6424964,3     83,8 6597288,3 5360728,0     81,3 1067500,9 1064236,4     99,7 274963,4 221963,6     80,7

- капiтальний ремонт 6611549,3 6077813,1     91,9 6611549,3 6077813,1     91,9 5402169,7 4953739,9     91,7 198164,9 118635,0     59,9 1011214,7 1005438,2     99,4

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 4943045,7 4707863,7     95,2 4903045,7 4697024,1     95,8 2817965,2 2620987,9     93,0   6364,9   6361,6     99,9 2078715,6 2069674,6     99,6  40000,0  10839,5     27,1

- капiтальнi вкладення 3246957,8 3043236,1     93,7 3206957,8 3032396,6     94,6 2139456,9 1968160,2     92,0 1067500,9 1064236,4     99,7  40000,0  10839,5     27,1

- капiтальний ремонт 1696087,9 1664627,6     98,1 1696087,9 1664627,6     98,1 678508,3 652827,7     96,2   6364,9   6361,6     99,9 1011214,7 1005438,2     99,4

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" 390077,9 312879,3     80,2 390077,9 312879,3     80,2 390077,9 312879,3     80,2

- капiтальнi вкладення 375581,9 299144,6     79,6 375581,9 299144,6     79,6 375581,9 299144,6     79,6

- капiтальний ремонт  14496,0  13734,7     94,7  14496,0  13734,7     94,7  14496,0  13734,7     94,7

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ "КИЇВАВТОДОР" 1465900,1 1384779,6     94,5 1425900,1 1373940,0     96,4 355756,8 312837,7     87,9 1070143,3 1061102,3     99,2  40000,0  10839,5     27,1

- капiтальнi вкладення 223395,7 151484,2     67,8 183395,7 140644,6     76,7 124467,1  84980,5     68,3  58928,6  55664,1     94,5  40000,0  10839,5     27,1

- капiтальний ремонт 1242504,4 1233295,4     99,3 1242504,4 1233295,4     99,3 231289,7 227857,2     98,5 1011214,7 1005438,2     99,4

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО "ДИРЕКЦIЯ 

БУДIВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ 

СПОРУД"

2522957,7 2519782,3     99,9 2522957,7 2519782,3     99,9 1514385,4 1511210,0     99,8 1008572,3 1008572,3    100,0

- капiтальнi вкладення 2522957,7 2519782,3     99,9 2522957,7 2519782,3     99,9 1514385,4 1511210,0     99,8 1008572,3 1008572,3    100,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ 

МЕТРОПОЛIТЕН"
 80657,1  65976,6     81,8  80657,1  65976,6     81,8  80657,1  65976,6     81,8

- капiтальнi вкладення   4233,7   1873,8     44,3   4233,7   1873,8     44,3   4233,7   1873,8     44,3

- капiтальний ремонт  76423,4  64102,8     83,9  76423,4  64102,8     83,9  76423,4  64102,8     83,9

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
 16065,4  14360,6     89,4  16065,4  14360,6     89,4  16065,4  14360,6     89,4

- капiтальний ремонт  16065,4  14360,6     89,4  16065,4  14360,6     89,4  16065,4  14360,6     89,4

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНЖЕНЕРНИЙ 

ЦЕНТР" 
  2065,2      2,9      0,1   2065,2      2,9      0,1   2065,2      2,9      0,1

- капiтальнi вкладення   2065,2      2,9      0,1   2065,2      2,9      0,1   2065,2      2,9      0,1

Державний фонд регіонального розвитку

до звіту про виконання

Програми економічного і 

соціального розвитку м.Києва 

на 2018-2020 роки

за січень - грудень 2020 року

Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки

за рахунок бюджетних коштів по головних розпорядниках бюджетних коштів (зведена) у 2020 році

Найменування

Цільові фонди

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку

Додаток 2

Всього
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Державний фонд регіонального розвитку

Найменування

Цільові фонди

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку
Всього

КП "КИЇВМIСЬКСВIТЛО" 394480,8 364792,9     92,5 394480,8 364792,9     92,5 394480,8 364792,9     92,5

- капiтальнi вкладення  57106,6  34878,6     61,1  57106,6  34878,6     61,1  57106,6  34878,6     61,1

- капiтальний ремонт 337374,2 329914,3     97,8 337374,2 329914,3     97,8 337374,2 329914,3     97,8

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ОРГАНIЗАЦIЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"
 70841,5  45289,5     63,9  70841,5  45289,5     63,9  64476,6  38927,9     60,4   6364,9   6361,6     99,9

- капiтальнi вкладення  61617,0  36069,7     58,5  61617,0  36069,7     58,5  61617,0  36069,7     58,5

- капiтальний ремонт   9224,5   9219,8     99,9   9224,5   9219,8     99,9   2859,6   2858,2    100,0   6364,9   6361,6     99,9

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
2418771,4 1723991,8     71,3 2267199,9 1578760,0     69,6 2267199,9 1578760,0     69,6 151571,5 145231,8     95,8

- капiтальнi вкладення 1905774,3 1324860,1     69,5 1754202,8 1179628,3     67,2 1754202,8 1179628,3     67,2 151571,5 145231,8     95,8

- капiтальний ремонт 512997,1 399131,7     77,8 512997,1 399131,7     77,8 512997,1 399131,7     77,8

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" 270173,2 237526,6     87,9 118601,7  92294,8     77,8 118601,7  92294,8     77,8 151571,5 145231,8     95,8

- капiтальнi вкладення 270173,2 237526,6     87,9 118601,7  92294,8     77,8 118601,7  92294,8     77,8 151571,5 145231,8     95,8

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО "ДИРЕКЦIЯ 

БУДIВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ 

СПОРУД"

308777,8   3936,8      1,3 308777,8   3936,8      1,3 308777,8   3936,8      1,3

- капiтальнi вкладення 308777,8   3936,8      1,3 308777,8   3936,8      1,3 308777,8   3936,8      1,3

ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" 215082,7 145421,2     67,6 215082,7 145421,2     67,6 215082,7 145421,2     67,6

- капiтальнi вкладення 215082,7 145421,2     67,6 215082,7 145421,2     67,6 215082,7 145421,2     67,6

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"  26000,0  22866,0     87,9  26000,0  22866,0     87,9  26000,0  22866,0     87,9

- капiтальний ремонт  26000,0  22866,0     87,9  26000,0  22866,0     87,9  26000,0  22866,0     87,9

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  30956,5   8887,7     28,7  30956,5   8887,7     28,7  30956,5   8887,7     28,7

- капiтальнi вкладення  30956,5   8887,7     28,7  30956,5   8887,7     28,7  30956,5   8887,7     28,7

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"   1746,0   1746,0   1746,0

- капiтальнi вкладення   1746,0   1746,0   1746,0

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРIЙ  45705,8  10897,4     23,8  45705,8  10897,4     23,8  45705,8  10897,4     23,8

- капiтальний ремонт  45705,8  10897,4     23,8  45705,8  10897,4     23,8  45705,8  10897,4     23,8

РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО  34360,8  18386,4     53,5  34360,8  18386,4     53,5  34360,8  18386,4     53,5

- капiтальнi вкладення  11422,9   9379,9     82,1  11422,9   9379,9     82,1  11422,9   9379,9     82,1

- капiтальний ремонт  22937,9   9006,5     39,3  22937,9   9006,5     39,3  22937,9   9006,5     39,3

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКО-МЕМОРIАЛЬНИЙ 

ЛУК'ЯНIВСЬКИЙ ЗАПОВIДНИК
 17291,2  17291,2  17291,2

- капiтальнi вкладення  17291,2  17291,2  17291,2
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Державний фонд регіонального розвитку
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Цільові фонди
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 всього
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в тому числі:

Бюджет розвитку
Всього

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
 36527,1  28382,6     77,7  36527,1  28382,6     77,7  36527,1  28382,6     77,7

- капiтальнi вкладення  36527,1  28382,6     77,7  36527,1  28382,6     77,7  36527,1  28382,6     77,7

КП "ВОДНО-IНФОРМАЦIЙНИЙ ЦЕНТР"   5441,5   5440,3    100,0   5441,5   5440,3    100,0   5441,5   5440,3    100,0

- капiтальний ремонт   5441,5   5440,3    100,0   5441,5   5440,3    100,0   5441,5   5440,3    100,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

151399,4 121967,2     80,6 151399,4 121967,2     80,6 151399,4 121967,2     80,6

- капiтальнi вкладення   1399,4    203,9     14,6   1399,4    203,9     14,6   1399,4    203,9     14,6

- капiтальний ремонт 150000,0 121763,3     81,2 150000,0 121763,3     81,2 150000,0 121763,3     81,2

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ" 726386,3 624223,8     85,9 726386,3 624223,8     85,9 726386,3 624223,8     85,9

- капiтальнi вкладення 654386,3 558166,5     85,3 654386,3 558166,5     85,3 654386,3 558166,5     85,3

- капiтальний ремонт  72000,0  66057,3     91,7  72000,0  66057,3     91,7  72000,0  66057,3     91,7

СВКП "КИЇВВОДФОНД"  28331,5  23881,3     84,3  28331,5  23881,3     84,3  28331,5  23881,3     84,3

- капiтальнi вкладення  17304,6  14803,9     85,5  17304,6  14803,9     85,5  17304,6  14803,9     85,5

- капiтальний ремонт  11026,9   9077,4     82,3  11026,9   9077,4     82,3  11026,9   9077,4     82,3

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" 520591,6 472174,5     90,7 520591,6 472174,5     90,7 520591,6 472174,5     90,7

- капiтальнi вкладення 340706,6 318151,0     93,4 340706,6 318151,0     93,4 340706,6 318151,0     93,4

- капiтальний ремонт 179885,0 154023,5     85,6 179885,0 154023,5     85,6 179885,0 154023,5     85,6

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 849368,0 800031,8     94,2 849368,0 800031,8     94,2 849368,0 800031,8     94,2

- капiтальнi вкладення  92318,9  80400,5     87,1  92318,9  80400,5     87,1  92318,9  80400,5     87,1

- капiтальний ремонт 757049,1 719631,3     95,1 757049,1 719631,3     95,1 757049,1 719631,3     95,1

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 546713,4 524243,4     95,9 546713,4 524243,4     95,9 546713,4 524243,4     95,9

- капiтальний ремонт 546713,4 524243,4     95,9 546713,4 524243,4     95,9 546713,4 524243,4     95,9

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"     10,0     10,0     10,0

- капiтальнi вкладення     10,0     10,0     10,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНЖЕНЕРНИЙ 

ЦЕНТР" 
254663,1 229108,5     90,0 254663,1 229108,5     90,0 254663,1 229108,5     90,0

- капiтальнi вкладення  44327,4  33720,6     76,1  44327,4  33720,6     76,1  44327,4  33720,6     76,1

- капiтальний ремонт 210335,7 195387,9     92,9 210335,7 195387,9     92,9 210335,7 195387,9     92,9

ОЛЕКСАНДРIВСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ М. КИЄВА  46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3

- капiтальнi вкладення  46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3
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КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

  1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8

- капiтальнi вкладення   1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
508511,0 364841,5     71,7 508511,0 364841,5     71,7 508511,0 364841,5     71,7

- капiтальнi вкладення 508511,0 364841,5     71,7 508511,0 364841,5     71,7 508511,0 364841,5     71,7

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
358511,0 273008,5     76,2 358511,0 273008,5     76,2 358511,0 273008,5     76,2

- капiтальнi вкладення 358511,0 273008,5     76,2 358511,0 273008,5     76,2 358511,0 273008,5     76,2

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" 125000,0  90119,3     72,1 125000,0  90119,3     72,1 125000,0  90119,3     72,1

- капiтальнi вкладення 125000,0  90119,3     72,1 125000,0  90119,3     72,1 125000,0  90119,3     72,1

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9

- капiтальнi вкладення  25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ  37648,2  11282,5     30,0  37648,2  11282,5     30,0  37648,2  11282,5     30,0

- капiтальнi вкладення  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7

- капiтальний ремонт  12769,4  10105,4     79,1  12769,4  10105,4     79,1  12769,4  10105,4     79,1

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"КИЇВБЛАГОУСТРIЙ"
 12569,6   9906,4     78,8  12569,6   9906,4     78,8  12569,6   9906,4     78,8

- капiтальний ремонт  12569,6   9906,4     78,8  12569,6   9906,4     78,8  12569,6   9906,4     78,8

КП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ"
 25078,6   1376,1      5,5  25078,6   1376,1      5,5  25078,6   1376,1      5,5

- капiтальнi вкладення  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7

- капiтальний ремонт    199,8    199,0     99,6    199,8    199,0     99,6    199,8    199,0     99,6

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ 953887,3 803946,4     84,3 953887,3 803946,4     84,3 762087,3 691673,0     90,8 191800,0 112273,4     58,5

- капiтальнi вкладення 369647,4 320372,8     86,7 369647,4 320372,8     86,7 369647,4 320372,8     86,7

- капiтальний ремонт 584239,9 483573,6     82,8 584239,9 483573,6     82,8 392439,9 371300,2     94,6 191800,0 112273,4     58,5

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" 573354,1 481010,7     83,9 573354,1 481010,7     83,9 381554,1 368737,3     96,6 191800,0 112273,4     58,5

- капiтальнi вкладення  96471,2  85007,3     88,1  96471,2  85007,3     88,1  96471,2  85007,3     88,1

- капiтальний ремонт 476882,9 396003,4     83,0 476882,9 396003,4     83,0 285082,9 283730,0     99,5 191800,0 112273,4     58,5

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7

- капiтальнi вкладення  39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7

КП "ПЛЕСО" 242455,8 219037,3     90,3 242455,8 219037,3     90,3 242455,8 219037,3     90,3



5

тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

Державний фонд регіонального розвитку

Найменування

Цільові фонди

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:

Бюджет розвитку
Всього

- капiтальнi вкладення 135098,8 131467,1     97,3 135098,8 131467,1     97,3 135098,8 131467,1     97,3

- капiтальний ремонт 107357,0  87570,2     81,6 107357,0  87570,2     81,6 107357,0  87570,2     81,6

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"  52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6

- капiтальнi вкладення  52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6

КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МIСЬКОГО 

СЕРЕДОВИЩА"
 46139,2  42913,6     93,0  46139,2  42913,6     93,0  46139,2  42913,6     93,0

- капiтальнi вкладення  46139,2  42913,6     93,0  46139,2  42913,6     93,0  46139,2  42913,6     93,0

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI 

М.КИЄВА
  6500,0   6500,0   6500,0

- капiтальний ремонт   6500,0   6500,0   6500,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА 

АРХIТЕКТУРИ
 34854,8  10975,5     31,5  34854,8  10975,5     31,5  34854,8  10975,5     31,5

- капiтальнi вкладення  33754,8  10975,5     32,5  33754,8  10975,5     32,5  33754,8  10975,5     32,5

- капiтальний ремонт   1100,0   1100,0   1100,0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 568915,3 541830,4     95,2 568915,3 541830,4     95,2 568915,3 541830,4     95,2

- капiтальнi вкладення 431624,1 414917,9     96,1 431624,1 414917,9     96,1 431624,1 414917,9     96,1

- капiтальний ремонт 137291,2 126912,5     92,4 137291,2 126912,5     92,4 137291,2 126912,5     92,4

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"   1587,6   1587,6   1587,6

- капiтальнi вкладення   1587,6   1587,6   1587,6

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ" 346552,4 331433,8     95,6 346552,4 331433,8     95,6 346552,4 331433,8     95,6

- капiтальнi вкладення 346552,4 331433,8     95,6 346552,4 331433,8     95,6 346552,4 331433,8     95,6

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 137291,2 126912,5     92,4 137291,2 126912,5     92,4 137291,2 126912,5     92,4

- капiтальний ремонт 137291,2 126912,5     92,4 137291,2 126912,5     92,4 137291,2 126912,5     92,4

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ 

"КИЇВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ АКАДЕМIЧНИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЕТИ"

 83484,1  83484,1    100,0  83484,1  83484,1    100,0  83484,1  83484,1    100,0

- капiтальнi вкладення  83484,1  83484,1    100,0  83484,1  83484,1    100,0  83484,1  83484,1    100,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ 531432,5 421984,8     79,4 531432,5 421984,8     79,4 531432,5 421984,8     79,4

- капiтальнi вкладення 459788,6 351677,1     76,5 459788,6 351677,1     76,5 459788,6 351677,1     76,5

- капiтальний ремонт  71643,9  70307,7     98,1  71643,9  70307,7     98,1  71643,9  70307,7     98,1

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"   3888,5   3888,5   3888,5

- капiтальнi вкладення   3888,5   3888,5   3888,5

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  99345,2  33277,6     33,5  99345,2  33277,6     33,5  99345,2  33277,6     33,5

- капiтальнi вкладення  99345,2  33277,6     33,5  99345,2  33277,6     33,5  99345,2  33277,6     33,5
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КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ" 343546,0 310053,1     90,3 343546,0 310053,1     90,3 343546,0 310053,1     90,3

- капiтальнi вкладення 343546,0 310053,1     90,3 343546,0 310053,1     90,3 343546,0 310053,1     90,3

КП "ЖИТЛО-СЕРВIС"   8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4

- капiтальнi вкладення   8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

  3293,5   3293,5   3293,5

- капiтальнi вкладення   3293,5   3293,5   3293,5

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"   1056,2   1056,2   1056,2

- капiтальнi вкладення   1056,2   1056,2   1056,2

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ  71643,9  70307,7     98,1  71643,9  70307,7     98,1  71643,9  70307,7     98,1

- капiтальний ремонт  71643,9  70307,7     98,1  71643,9  70307,7     98,1  71643,9  70307,7     98,1

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ 137765,7  91762,4     66,6 109991,6  81488,0     74,1 109991,6  81488,0     74,1  27774,1  10274,4     37,0

- капiтальнi вкладення  36074,2  14625,2     40,5   8300,1   4350,8     52,4   8300,1   4350,8     52,4  27774,1  10274,4     37,0

- капiтальний ремонт 101691,5  77137,2     75,9 101691,5  77137,2     75,9 101691,5  77137,2     75,9

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ 

IПОДРОМ"
  1000,0   1000,0   1000,0

- капiтальнi вкладення   1000,0   1000,0   1000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ 101891,5  77137,2     75,7 101891,5  77137,2     75,7 101891,5  77137,2     75,7

- капiтальнi вкладення    200,0    200,0    200,0

- капiтальний ремонт 101691,5  77137,2     75,9 101691,5  77137,2     75,9 101691,5  77137,2     75,9

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ 

КОМПЛЕКС"
 34874,2  14625,2     41,9   7100,1   4350,8     61,3   7100,1   4350,8     61,3  27774,1  10274,4     37,0

- капiтальнi вкладення  34874,2  14625,2     41,9   7100,1   4350,8     61,3   7100,1   4350,8     61,3  27774,1  10274,4     37,0

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ  66108,0  44312,0     67,0  66108,0  44312,0     67,0  66108,0  44312,0     67,0

- капiтальнi вкладення   5425,0   1579,8     29,1   5425,0   1579,8     29,1   5425,0   1579,8     29,1

- капiтальний ремонт  60683,0  42732,2     70,4  60683,0  42732,2     70,4  60683,0  42732,2     70,4

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ  65683,0  44312,0     67,5  65683,0  44312,0     67,5  65683,0  44312,0     67,5

- капiтальнi вкладення   5000,0   1579,8     31,6   5000,0   1579,8     31,6   5000,0   1579,8     31,6

- капiтальний ремонт  60683,0  42732,2     70,4  60683,0  42732,2     70,4  60683,0  42732,2     70,4

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

   425,0    425,0    425,0

- капiтальнi вкладення    425,0    425,0    425,0
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Бюджет розвитку
Всього

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ
 25000,0  20135,1     80,5  25000,0  20135,1     80,5  25000,0  20135,1     80,5

- капiтальний ремонт  25000,0  20135,1     80,5  25000,0  20135,1     80,5  25000,0  20135,1     80,5

ДЕПАРТАМЕНТ IНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАЦIЙНИХ 

ТЕХНОЛОГIЙ
  2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3

- капiтальнi вкладення   2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3

ДЕПАРТАМЕНТ IНФОРМАЦIЙНО-

КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
  2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8

- капiтальнi вкладення   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНФОРМАТИКА"    700,0    700,0    700,0

- капiтальнi вкладення    700,0    700,0    700,0

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДIТЕЙ ТА СIМ'Ї   5431,4   5027,4     92,6   5431,4   5027,4     92,6   5431,4   5027,4     92,6

- капiтальний ремонт   5431,4   5027,4     92,6   5431,4   5027,4     92,6   5431,4   5027,4     92,6

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСIВ   1497,7   1117,7     74,6   1497,7   1117,7     74,6   1497,7   1117,7     74,6

- капiтальний ремонт   1497,7   1117,7     74,6   1497,7   1117,7     74,6   1497,7   1117,7     74,6

АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 

МIСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМIНIСТРАЦIЇ)

  1984,0   1142,6     57,6   1984,0   1142,6     57,6   1984,0   1142,6     57,6

- капiтальний ремонт   1984,0   1142,6     57,6   1984,0   1142,6     57,6   1984,0   1142,6     57,6

АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 

МIСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМIНIСТРАЦIЇ)

   384,0    384,0    384,0

- капiтальний ремонт    384,0    384,0    384,0

КП "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО" ВО 

КМР (КМДА)
  1600,0   1142,6     71,4   1600,0   1142,6     71,4   1600,0   1142,6     71,4

- капiтальний ремонт   1600,0   1142,6     71,4   1600,0   1142,6     71,4   1600,0   1142,6     71,4

ДЕПАРТАМЕНТ МУНIЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ   1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4

- капiтальнi вкладення   1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
366174,7 331476,0     90,5 366174,7 331476,0     90,5 366174,7 331476,0     90,5

- капiтальнi вкладення 153512,3 126419,0     82,4 153512,3 126419,0     82,4 153512,3 126419,0     82,4

- капiтальний ремонт 212662,4 205057,0     96,4 212662,4 205057,0     96,4 212662,4 205057,0     96,4

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
611268,3 575474,5     94,1 611268,3 575474,5     94,1 611268,3 575474,5     94,1

- капiтальнi вкладення 218350,6 209969,2     96,2 218350,6 209969,2     96,2 218350,6 209969,2     96,2
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Бюджет розвитку
Всього

- капiтальний ремонт 392917,7 365505,3     93,0 392917,7 365505,3     93,0 392917,7 365505,3     93,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
319863,3 278350,8     87,0 319863,3 278350,8     87,0 319863,3 278350,8     87,0

- капiтальнi вкладення  53003,0  21259,5     40,1  53003,0  21259,5     40,1  53003,0  21259,5     40,1

- капiтальний ремонт 266860,3 257091,3     96,3 266860,3 257091,3     96,3 266860,3 257091,3     96,3

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
408685,0 385223,0     94,3 408685,0 385223,0     94,3 408685,0 385223,0     94,3

- капiтальнi вкладення  22515,1  20851,7     92,6  22515,1  20851,7     92,6  22515,1  20851,7     92,6

- капiтальний ремонт 386169,9 364371,3     94,4 386169,9 364371,3     94,4 386169,9 364371,3     94,4

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
327443,4 310125,9     94,7 327443,4 310125,9     94,7 327443,4 310125,9     94,7

- капiтальнi вкладення  59725,8  55072,0     92,2  59725,8  55072,0     92,2  59725,8  55072,0     92,2

- капiтальний ремонт 267717,6 255053,9     95,3 267717,6 255053,9     95,3 267717,6 255053,9     95,3

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
151167,3  89551,4     59,2 151167,3  89551,4     59,2 151167,3  89551,4     59,2

- капiтальнi вкладення   7800,0   2725,8     34,9   7800,0   2725,8     34,9   7800,0   2725,8     34,9

- капiтальний ремонт 143367,3  86825,6     60,6 143367,3  86825,6     60,6 143367,3  86825,6     60,6

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
218049,3 200746,2     92,1 218049,3 200746,2     92,1 218049,3 200746,2     92,1

- капiтальнi вкладення  31826,9  24754,4     77,8  31826,9  24754,4     77,8  31826,9  24754,4     77,8

- капiтальний ремонт 186222,4 175991,8     94,5 186222,4 175991,8     94,5 186222,4 175991,8     94,5

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
301474,5 292369,1     97,0 301474,5 292369,1     97,0 301474,5 292369,1     97,0

- капiтальнi вкладення  37341,6  37110,7     99,4  37341,6  37110,7     99,4  37341,6  37110,7     99,4

- капiтальний ремонт 264132,9 255258,4     96,6 264132,9 255258,4     96,6 264132,9 255258,4     96,6

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
505086,2 478760,4     94,8 449468,4 423142,6     94,1 449468,4 423142,6     94,1  55617,8  55617,8    100,0

- капiтальнi вкладення 221022,4 215398,6     97,5 165404,6 159780,8     96,6 165404,6 159780,8     96,6  55617,8  55617,8    100,0

- капiтальний ремонт 284063,8 263361,8     92,7 284063,8 263361,8     92,7 284063,8 263361,8     92,7

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
247468,9 230686,5     93,2 247468,9 230686,5     93,2 247468,9 230686,5     93,2

- капiтальнi вкладення  16000,0   2971,8     18,6  16000,0   2971,8     18,6  16000,0   2971,8     18,6

- капiтальний ремонт 231468,9 227714,7     98,4 231468,9 227714,7     98,4 231468,9 227714,7     98,4
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ВСЬОГО 7939752,6 6646927,9     83,7 7664789,2 6424964,3     83,8 6597288,3 5360728,0     81,3 1067500,9 1064236,4     99,7 274963,4 221963,6     80,7

- капiтальнi вкладення 7939752,6 6646927,9     83,7 7664789,2 6424964,3     83,8 6597288,3 5360728,0     81,3 1067500,9 1064236,4     99,7 274963,4 221963,6     80,7

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 3246957,8 3043236,1     93,7 3206957,8 3032396,6     94,6 2139456,9 1968160,2     92,0 1067500,9 1064236,4     99,7  40000,0  10839,5     27,1

- капiтальнi вкладення 3246957,8 3043236,1     93,7 3206957,8 3032396,6     94,6 2139456,9 1968160,2     92,0 1067500,9 1064236,4     99,7  40000,0  10839,5     27,1

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" 375581,9 299144,6     79,6 375581,9 299144,6     79,6 375581,9 299144,6     79,6

- капiтальнi вкладення 375581,9 299144,6     79,6 375581,9 299144,6     79,6 375581,9 299144,6     79,6

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ "КИЇВАВТОДОР" 223395,7 151484,2     67,8 183395,7 140644,6     76,7 124467,1  84980,5     68,3  58928,6  55664,1     94,5  40000,0  10839,5     27,1

- капiтальнi вкладення 223395,7 151484,2     67,8 183395,7 140644,6     76,7 124467,1  84980,5     68,3  58928,6  55664,1     94,5  40000,0  10839,5     27,1

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО "ДИРЕКЦIЯ 

БУДIВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ 

СПОРУД"

2522957,7 2519782,3     99,9 2522957,7 2519782,3     99,9 1514385,4 1511210,0     99,8 1008572,3 1008572,3    100,0

- капiтальнi вкладення 2522957,7 2519782,3     99,9 2522957,7 2519782,3     99,9 1514385,4 1511210,0     99,8 1008572,3 1008572,3    100,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ 

МЕТРОПОЛIТЕН"
  4233,7   1873,8     44,3   4233,7   1873,8     44,3   4233,7   1873,8     44,3

- капiтальнi вкладення   4233,7   1873,8     44,3   4233,7   1873,8     44,3   4233,7   1873,8     44,3

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНЖЕНЕРНИЙ 

ЦЕНТР" 
  2065,2      2,9      0,1   2065,2      2,9      0,1   2065,2      2,9      0,1

- капiтальнi вкладення   2065,2      2,9      0,1   2065,2      2,9      0,1   2065,2      2,9      0,1

КП "КИЇВМIСЬКСВIТЛО"  57106,6  34878,6     61,1  57106,6  34878,6     61,1  57106,6  34878,6     61,1

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Бюджет розвитку

Додаток 3

Державний фонд регіонального розвитку

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

в тому числі:

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Всього
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів 

Найменування

до звіту про виконання

Програми економічного і 

соціального розвитку м.Києва 

на 2018-2020 роки
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Бюджет розвитку
Державний фонд регіонального розвитку

в тому числі:

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Всього
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Найменування

- капiтальнi вкладення  57106,6  34878,6     61,1  57106,6  34878,6     61,1  57106,6  34878,6     61,1

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ОРГАНIЗАЦIЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"
 61617,0  36069,7     58,5  61617,0  36069,7     58,5  61617,0  36069,7     58,5

- капiтальнi вкладення  61617,0  36069,7     58,5  61617,0  36069,7     58,5  61617,0  36069,7     58,5

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
1905774,3 1324860,1     69,5 1754202,8 1179628,3     67,2 1754202,8 1179628,3     67,2 151571,5 145231,8     95,8

- капiтальнi вкладення 1905774,3 1324860,1     69,5 1754202,8 1179628,3     67,2 1754202,8 1179628,3     67,2 151571,5 145231,8     95,8

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" 270173,2 237526,6     87,9 118601,7  92294,8     77,8 118601,7  92294,8     77,8 151571,5 145231,8     95,8

- капiтальнi вкладення 270173,2 237526,6     87,9 118601,7  92294,8     77,8 118601,7  92294,8     77,8 151571,5 145231,8     95,8

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО "ДИРЕКЦIЯ 

БУДIВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ 

СПОРУД"

308777,8   3936,8      1,3 308777,8   3936,8      1,3 308777,8   3936,8      1,3

- капiтальнi вкладення 308777,8   3936,8      1,3 308777,8   3936,8      1,3 308777,8   3936,8      1,3

ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" 215082,7 145421,2     67,6 215082,7 145421,2     67,6 215082,7 145421,2     67,6

- капiтальнi вкладення 215082,7 145421,2     67,6 215082,7 145421,2     67,6 215082,7 145421,2     67,6

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  30956,5   8887,7     28,7  30956,5   8887,7     28,7  30956,5   8887,7     28,7

- капiтальнi вкладення  30956,5   8887,7     28,7  30956,5   8887,7     28,7  30956,5   8887,7     28,7

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"   1746,0   1746,0   1746,0

- капiтальнi вкладення   1746,0   1746,0   1746,0

РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО  11422,9   9379,9     82,1  11422,9   9379,9     82,1  11422,9   9379,9     82,1

- капiтальнi вкладення  11422,9   9379,9     82,1  11422,9   9379,9     82,1  11422,9   9379,9     82,1

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКО-МЕМОРIАЛЬНИЙ 

ЛУК'ЯНIВСЬКИЙ ЗАПОВIДНИК
 17291,2  17291,2  17291,2

- капiтальнi вкладення  17291,2  17291,2  17291,2

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
 36527,1  28382,6     77,7  36527,1  28382,6     77,7  36527,1  28382,6     77,7

- капiтальнi вкладення  36527,1  28382,6     77,7  36527,1  28382,6     77,7  36527,1  28382,6     77,7

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

  1399,4    203,9     14,6   1399,4    203,9     14,6   1399,4    203,9     14,6

- капiтальнi вкладення   1399,4    203,9     14,6   1399,4    203,9     14,6   1399,4    203,9     14,6
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Бюджет розвитку
Державний фонд регіонального розвитку

в тому числі:

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Всього
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Найменування

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ" 654386,3 558166,5     85,3 654386,3 558166,5     85,3 654386,3 558166,5     85,3

- капiтальнi вкладення 654386,3 558166,5     85,3 654386,3 558166,5     85,3 654386,3 558166,5     85,3

СВКП "КИЇВВОДФОНД"  17304,6  14803,9     85,5  17304,6  14803,9     85,5  17304,6  14803,9     85,5

- капiтальнi вкладення  17304,6  14803,9     85,5  17304,6  14803,9     85,5  17304,6  14803,9     85,5

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" 340706,6 318151,0     93,4 340706,6 318151,0     93,4 340706,6 318151,0     93,4

- капiтальнi вкладення 340706,6 318151,0     93,4 340706,6 318151,0     93,4 340706,6 318151,0     93,4

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  92318,9  80400,5     87,1  92318,9  80400,5     87,1  92318,9  80400,5     87,1

- капiтальнi вкладення  92318,9  80400,5     87,1  92318,9  80400,5     87,1  92318,9  80400,5     87,1

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"     10,0     10,0     10,0

- капiтальнi вкладення     10,0     10,0     10,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНЖЕНЕРНИЙ 

ЦЕНТР" 
 44327,4  33720,6     76,1  44327,4  33720,6     76,1  44327,4  33720,6     76,1

- капiтальнi вкладення  44327,4  33720,6     76,1  44327,4  33720,6     76,1  44327,4  33720,6     76,1

ОЛЕКСАНДРIВСЬКА КЛIНIЧНА ЛIКАРНЯ М. КИЄВА  46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3

- капiтальнi вкладення  46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

  1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8

- капiтальнi вкладення   1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
508511,0 364841,5     71,7 508511,0 364841,5     71,7 508511,0 364841,5     71,7

- капiтальнi вкладення 508511,0 364841,5     71,7 508511,0 364841,5     71,7 508511,0 364841,5     71,7

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
358511,0 273008,5     76,2 358511,0 273008,5     76,2 358511,0 273008,5     76,2

- капiтальнi вкладення 358511,0 273008,5     76,2 358511,0 273008,5     76,2 358511,0 273008,5     76,2

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" 125000,0  90119,3     72,1 125000,0  90119,3     72,1 125000,0  90119,3     72,1

- капiтальнi вкладення 125000,0  90119,3     72,1 125000,0  90119,3     72,1 125000,0  90119,3     72,1

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9
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Бюджет розвитку
Державний фонд регіонального розвитку

в тому числі:

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Всього
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Найменування

- капiтальнi вкладення  25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7

- капiтальнi вкладення  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7

КП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ"
 24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7

- капiтальнi вкладення  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ 369647,4 320372,8     86,7 369647,4 320372,8     86,7 369647,4 320372,8     86,7

- капiтальнi вкладення 369647,4 320372,8     86,7 369647,4 320372,8     86,7 369647,4 320372,8     86,7

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"  96471,2  85007,3     88,1  96471,2  85007,3     88,1  96471,2  85007,3     88,1

- капiтальнi вкладення  96471,2  85007,3     88,1  96471,2  85007,3     88,1  96471,2  85007,3     88,1

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7

- капiтальнi вкладення  39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7

КП "ПЛЕСО" 135098,8 131467,1     97,3 135098,8 131467,1     97,3 135098,8 131467,1     97,3

- капiтальнi вкладення 135098,8 131467,1     97,3 135098,8 131467,1     97,3 135098,8 131467,1     97,3

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"  52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6

- капiтальнi вкладення  52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6

КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МIСЬКОГО 

СЕРЕДОВИЩА"
 46139,2  42913,6     93,0  46139,2  42913,6     93,0  46139,2  42913,6     93,0

- капiтальнi вкладення  46139,2  42913,6     93,0  46139,2  42913,6     93,0  46139,2  42913,6     93,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА 

АРХIТЕКТУРИ
 33754,8  10975,5     32,5  33754,8  10975,5     32,5  33754,8  10975,5     32,5

- капiтальнi вкладення  33754,8  10975,5     32,5  33754,8  10975,5     32,5  33754,8  10975,5     32,5

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 431624,1 414917,9     96,1 431624,1 414917,9     96,1 431624,1 414917,9     96,1

- капiтальнi вкладення 431624,1 414917,9     96,1 431624,1 414917,9     96,1 431624,1 414917,9     96,1

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"   1587,6   1587,6   1587,6

- капiтальнi вкладення   1587,6   1587,6   1587,6

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ" 346552,4 331433,8     95,6 346552,4 331433,8     95,6 346552,4 331433,8     95,6

- капiтальнi вкладення 346552,4 331433,8     95,6 346552,4 331433,8     95,6 346552,4 331433,8     95,6



5
тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

Бюджет розвитку
Державний фонд регіонального розвитку

в тому числі:

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Всього
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Найменування

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ 

"КИЇВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ АКАДЕМIЧНИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЕТИ"

 83484,1  83484,1    100,0  83484,1  83484,1    100,0  83484,1  83484,1    100,0

- капiтальнi вкладення  83484,1  83484,1    100,0  83484,1  83484,1    100,0  83484,1  83484,1    100,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ 459788,6 351677,1     76,5 459788,6 351677,1     76,5 459788,6 351677,1     76,5

- капiтальнi вкладення 459788,6 351677,1     76,5 459788,6 351677,1     76,5 459788,6 351677,1     76,5

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"   3888,5   3888,5   3888,5

- капiтальнi вкладення   3888,5   3888,5   3888,5

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  99345,2  33277,6     33,5  99345,2  33277,6     33,5  99345,2  33277,6     33,5

- капiтальнi вкладення  99345,2  33277,6     33,5  99345,2  33277,6     33,5  99345,2  33277,6     33,5

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ" 343546,0 310053,1     90,3 343546,0 310053,1     90,3 343546,0 310053,1     90,3

- капiтальнi вкладення 343546,0 310053,1     90,3 343546,0 310053,1     90,3 343546,0 310053,1     90,3

КП "ЖИТЛО-СЕРВIС"   8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4

- капiтальнi вкладення   8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

  3293,5   3293,5   3293,5

- капiтальнi вкладення   3293,5   3293,5   3293,5

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"   1056,2   1056,2   1056,2

- капiтальнi вкладення   1056,2   1056,2   1056,2

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ  36074,2  14625,2     40,5   8300,1   4350,8     52,4   8300,1   4350,8     52,4  27774,1  10274,4     37,0

- капiтальнi вкладення  36074,2  14625,2     40,5   8300,1   4350,8     52,4   8300,1   4350,8     52,4  27774,1  10274,4     37,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ 

IПОДРОМ"
  1000,0   1000,0   1000,0

- капiтальнi вкладення   1000,0   1000,0   1000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ    200,0    200,0    200,0

- капiтальнi вкладення    200,0    200,0    200,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ 

КОМПЛЕКС"
 34874,2  14625,2     41,9   7100,1   4350,8     61,3   7100,1   4350,8     61,3  27774,1  10274,4     37,0



6
тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

Бюджет розвитку
Державний фонд регіонального розвитку

в тому числі:

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Всього
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Найменування

- капiтальнi вкладення  34874,2  14625,2     41,9   7100,1   4350,8     61,3   7100,1   4350,8     61,3  27774,1  10274,4     37,0

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ   5425,0   1579,8     29,1   5425,0   1579,8     29,1   5425,0   1579,8     29,1

- капiтальнi вкладення   5425,0   1579,8     29,1   5425,0   1579,8     29,1   5425,0   1579,8     29,1

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ   5000,0   1579,8     31,6   5000,0   1579,8     31,6   5000,0   1579,8     31,6

- капiтальнi вкладення   5000,0   1579,8     31,6   5000,0   1579,8     31,6   5000,0   1579,8     31,6

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

   425,0    425,0    425,0

- капiтальнi вкладення    425,0    425,0    425,0

ДЕПАРТАМЕНТ IНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАЦIЙНИХ 

ТЕХНОЛОГIЙ
  2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3

- капiтальнi вкладення   2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3

ДЕПАРТАМЕНТ IНФОРМАЦIЙНО-

КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
  2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8

- капiтальнi вкладення   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНФОРМАТИКА"    700,0    700,0    700,0

- капiтальнi вкладення    700,0    700,0    700,0

ДЕПАРТАМЕНТ МУНIЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ   1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4

- капiтальнi вкладення   1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
153512,3 126419,0     82,4 153512,3 126419,0     82,4 153512,3 126419,0     82,4

- капiтальнi вкладення 153512,3 126419,0     82,4 153512,3 126419,0     82,4 153512,3 126419,0     82,4

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
218350,6 209969,2     96,2 218350,6 209969,2     96,2 218350,6 209969,2     96,2

- капiтальнi вкладення 218350,6 209969,2     96,2 218350,6 209969,2     96,2 218350,6 209969,2     96,2

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 53003,0  21259,5     40,1  53003,0  21259,5     40,1  53003,0  21259,5     40,1

- капiтальнi вкладення  53003,0  21259,5     40,1  53003,0  21259,5     40,1  53003,0  21259,5     40,1

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 22515,1  20851,7     92,6  22515,1  20851,7     92,6  22515,1  20851,7     92,6
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тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

Бюджет розвитку
Державний фонд регіонального розвитку

в тому числі:

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Всього
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

Найменування

- капiтальнi вкладення  22515,1  20851,7     92,6  22515,1  20851,7     92,6  22515,1  20851,7     92,6

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 59725,8  55072,0     92,2  59725,8  55072,0     92,2  59725,8  55072,0     92,2

- капiтальнi вкладення  59725,8  55072,0     92,2  59725,8  55072,0     92,2  59725,8  55072,0     92,2

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
  7800,0   2725,8     34,9   7800,0   2725,8     34,9   7800,0   2725,8     34,9

- капiтальнi вкладення   7800,0   2725,8     34,9   7800,0   2725,8     34,9   7800,0   2725,8     34,9

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
 31826,9  24754,4     77,8  31826,9  24754,4     77,8  31826,9  24754,4     77,8

- капiтальнi вкладення  31826,9  24754,4     77,8  31826,9  24754,4     77,8  31826,9  24754,4     77,8

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 37341,6  37110,7     99,4  37341,6  37110,7     99,4  37341,6  37110,7     99,4

- капiтальнi вкладення  37341,6  37110,7     99,4  37341,6  37110,7     99,4  37341,6  37110,7     99,4

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
221022,4 215398,6     97,5 165404,6 159780,8     96,6 165404,6 159780,8     96,6  55617,8  55617,8    100,0

- капiтальнi вкладення 221022,4 215398,6     97,5 165404,6 159780,8     96,6 165404,6 159780,8     96,6  55617,8  55617,8    100,0

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
 16000,0   2971,8     18,6  16000,0   2971,8     18,6  16000,0   2971,8     18,6

- капiтальнi вкладення  16000,0   2971,8     18,6  16000,0   2971,8     18,6  16000,0   2971,8     18,6
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО 3246957,8 3043236,1     93,7 3206957,8 3032396,6     94,6 2139456,9 1968160,2     92,0 1067500,9 1064236,4     99,7  40000,0  10839,5     27,1

в тому числi:

проектнi роботи  78037,4  37984,7     48,7  78037,4  37984,7     48,7  65037,4  24984,7     38,4  13000,0  13000,0    100,0

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим 

бюджетам на здiйснення заходiв щодо 

соцiально-економiчного розвитку окремих 

територiй 

  7385,4   7385,4    100,0   7385,4   7385,4    100,0   7385,4   7385,4    100,0

оплата за роботи, виконанi в 2019 роцi  20551,5  20551,5    100,0  20551,5  20551,5    100,0  20551,5  20551,5    100,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"КИЇВПАСТРАНС"
375581,9 299144,6     79,6 375581,9 299144,6     79,6 375581,9 299144,6     79,6

в тому числi:

проектнi роботи  21000,0  10670,0     50,8  21000,0  10670,0     50,8  21000,0  10670,0     50,8

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

375581,9 299144,6     79,6 375581,9 299144,6     79,6 375581,9 299144,6     79,6

1

РЕСТАВРАЦIЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО 

УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНIКУЛЕРА 

(МИХАЙЛIВСЬКОГО МЕХАНIЧНОГО 

ПIДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА 

САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДIЛЬСЬКОМУ 

РАЙОНI МIСТА КИЄВА

 25000,0  25000,0  25000,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ

в тому числі:
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

2

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦIЯ 

ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ТА ЗУПИНКИ 

"КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ 

КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩI, ВУЛ. 

КОСТЯНТИНIВСЬКОЇ, ВУЛ. 

МЕЖИГIРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНIЙ ВАЛ ТА 

ПIДЗЕМНОГО ПIШОХIДНОГО ПЕРЕХОДУ 

НА ВУЛ. СПАСЬКIЙ У ПОДIЛЬСЬКОМУ 

РАЙОНI МIСТА КИЄВА"

  1000,0   1000,0   1000,0

3

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БУДIВНИЦТВО 

ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ВIД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ 

ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД" 

 90000,0  89761,1     99,7  90000,0  89761,1     99,7  90000,0  89761,1     99,7

4

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ПО 

ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКIЙ У 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

156510,1 116841,1     74,7 156510,1 116841,1     74,7 156510,1 116841,1     74,7

5

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ВIД 

ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО 

ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛIЗНИЧНОГО 

ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI 

МIСТА КИЄВА 

 91071,8  90852,4     99,8  91071,8  90852,4     99,8  91071,8  90852,4     99,8

в тому числi: проектнi роботи   9000,0   8980,0     99,8   9000,0   8980,0     99,8   9000,0   8980,0     99,8

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ  12000,0   1690,0     14,1  12000,0   1690,0     14,1  12000,0   1690,0     14,1

6

БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВIД 

СТАНЦIЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛIТЕНУ 

"АКАДЕММIСТЕЧКО" ДО ЖИТЛОВОГО 

МАСИВУ НОВОБIЛИЧI У 

СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 

КИЄВА

  2000,0   1690,0     84,5   2000,0   1690,0     84,5   2000,0   1690,0     84,5

в тому числi: проектнi роботи   2000,0   1690,0     84,5   2000,0   1690,0     84,5   2000,0   1690,0     84,5

7

РЕКОНСТРУКЦIЯ IСНУЮЧОЇ 

АДМIНБУДIВЛI З ДОБУДОВОЮ 

РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНОЇ МАЙСТЕРНI 

ДЛЯ СЛУЖБИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВЯ'ЗКУ 

КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА 

"КИЇЇВПАСТРАНС" ПО ВУЛ. 

ДЕГТЯРIВСЬКА, 37 У 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 10000,0  10000,0  10000,0

в тому числi: проектнi роботи  10000,0  10000,0  10000,0

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ 

"КИЇВАВТОДОР"
223395,7 151484,2     67,8 183395,7 140644,6     76,7 124467,1  84980,5     68,3  58928,6  55664,1     94,5  40000,0  10839,5     27,1

в тому числi:

проектнi роботи  25364,2   9033,2     35,6  25364,2   9033,2     35,6  25364,2   9033,2     35,6
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тис.грн

Програма Виконано
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виконання з 

урахуван- 
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авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів
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ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

223395,7 151484,2     67,8 183395,7 140644,6     76,7 124467,1  84980,5     68,3  58928,6  55664,1     94,5  40000,0  10839,5     27,1

8
РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛИЦI АКАДЕМIКА 

ТУПОЛЄВА
 30349,2  30349,2    100,0  30349,2  30349,2    100,0  30349,2  30349,2    100,0

9

РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖI МIСЬКОЇ 

ДОЩОВОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ НА ТЕРИТОРIЇ, 

ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ 

КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

 12889,0   9624,5     74,7  12889,0   9624,5     74,7  12889,0   9624,5     74,7

10
РЕКОНСТРУКЦIЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI 
 49276,0  34754,7     70,5  49276,0  34754,7     70,5  49276,0  34754,7     70,5

11

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ 

НА ПРОСПЕКТI БРОВАРСЬКОМУ ВIД 

ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ 

ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) 

ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНIВСЬКУ 

ПРОТОКУ В ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

   377,0    377,0    100,0    377,0    377,0    100,0    377,0    377,0    100,0

12
РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ ПОКРОВСЬКОЇ У 

ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА
 36210,4  36190,3     99,9  36210,4  36190,3     99,9  20520,0  20499,9     99,9  15690,4  15690,4    100,0

13

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ 

РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI БУЛЬВАРУ 

АКАДЕМIКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. 

АКАДЕМIКА ЄФРЕМОВА З ПРОСП. 

АКАДЕМIКА ПАЛЛАДIНА У 

СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI

    50,0     50,0     50,0

в тому числi: проектнi роботи     50,0     50,0     50,0

14

БУДIВНИЦТВО АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ 

НА ДIЛЯНЦI МIЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА 

БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

 58616,8  29456,3     50,3  18616,8  18616,8    100,0  18616,8  18616,8    100,0  40000,0  10839,5     27,1

15

БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ 

РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННI ВУЛ. 

СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. 

ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ 

НАРОДIВ (ПЛОЩА ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ 

ВIТЧИЗНЯНОЇ ВIЙНИ)

   500,0    500,0    500,0

в тому числi: проектнi роботи    500,0    500,0    500,0
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тис.грн

Програма Виконано
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платежів
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

16

РЕКОНСТРУКЦIЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ 

КАНАЛIЗАЦIЇ ВIД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РIГ 

ВУЛ. РОСIЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. 

ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ 

РАЙОНI МIСТА КИЄВА

    30,0     30,0     30,0

17

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПIДЗЕМНОГО 

ПIШОХIДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ.ЗОЇ 

ГАЙДАЙ БIЛЯ БУДИНКУ №5 У 

ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

  3000,0    500,0     16,7   3000,0    500,0     16,7   3000,0    500,0     16,7

в тому числi: проектнi роботи   1732,7    500,0     28,9   1732,7    500,0     28,9   1732,7    500,0     28,9

18

БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ 

ДОРIЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВIД 

ПОШТОВОЇ ПЛОЩI ДО МОСТУ IМЕНI Є.О. 

ПАТОНА

  8522,3   1699,0     19,9   8522,3   1699,0     19,9   8522,3   1699,0     19,9

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ  23575,0   8533,2     36,2  23575,0   8533,2     36,2  23575,0   8533,2     36,2

19
РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. АНДРIЇВСЬКОЇ У 

ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА 
   364,0    364,0    100,0    364,0    364,0    100,0    364,0    364,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи    364,0    364,0    100,0    364,0    364,0    100,0    364,0    364,0    100,0

20

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. КИРИЛIВСЬКОЇ З 

РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛIЙ 

У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

   100,0    100,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи    100,0    100,0    100,0

21

БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ 

РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI БУЛЬВ. 

ПЕРОВА-ПРОСП. ВОЛОДИМИРА 

МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА 

ВАТУТIНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)

   500,0    500,0    500,0

в тому числi: проектнi роботи    500,0    500,0    500,0

22
РЕСТАВРАЦIЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ 

МОСТУ IМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНIПРО 
 10000,0      7,2  10000,0      7,2  10000,0      7,2

в тому числi: проектнi роботи  10000,0      7,2  10000,0      7,2  10000,0      7,2

23

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ ТА СПОРУД 

ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-

ЛУГОВА, 6 КОРП. 1

   100,0    100,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи    100,0    100,0    100,0

24

БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ 

ДОРIЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ 

"СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВI

  3215,5    960,0     29,9   3215,5    960,0     29,9   3215,5    960,0     29,9

в тому числi: проектнi роботи   3215,5    960,0     29,9   3215,5    960,0     29,9   3215,5    960,0     29,9
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№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

25

БУДIВНИТЦВО ПIД'ЇЗНОЇ ДОРОГИ З 

РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ВУЛ. ВИРЛИЦЬКОЇ У 

ПРОМИСЛОВIЙ ЗОНI МIКРОРАЙОНУ 

БОРТНИЧI ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА

  4000,0   2400,0     60,0   4000,0   2400,0     60,0   4000,0   2400,0     60,0

в тому числi: проектнi роботи   4000,0   2400,0     60,0   4000,0   2400,0     60,0   4000,0   2400,0     60,0

26

РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНИХ 

МЕРЕЖ З ВЛАШТУВАННЯМ 

СНIГОПЛАВИЛЬНОЇ КАМЕРИ В М.КИЄВI

  5295,5   4802,0     90,7   5295,5   4802,0     90,7   5295,5   4802,0     90,7

в тому числi: проектнi роботи   4802,0   4802,0    100,0   4802,0   4802,0    100,0   4802,0   4802,0    100,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО 

"ДИРЕКЦIЯ БУДIВНИЦТВА 

ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ 

СПОРУД"

2522957,7 2519782,3     99,9 2522957,7 2519782,3     99,9 1514385,4 1511210,0     99,8 1008572,3 1008572,3    100,0

в тому числi:

проектнi роботи  14161,0  14061,0     99,3  14161,0  14061,0     99,3   1161,0   1061,0     91,4  13000,0  13000,0    100,0

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим 

бюджетам на здiйснення заходiв щодо 

соцiально-економiчного розвитку окремих 

територiй 

  7385,4   7385,4    100,0   7385,4   7385,4    100,0   7385,4   7385,4    100,0

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

2522957,7 2519782,3     99,9 2522957,7 2519782,3     99,9 1514385,4 1511210,0     99,8 1008572,3 1008572,3    100,0

27

БУДIВНИЦТВО ПОДIЛЬСЬКОГО 

МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. 

ДНIПРО У М. КИЄВI

2432669,4 2432669,4    100,0 2432669,4 2432669,4    100,0 1493769,4 1493769,4    100,0 938900,0 938900,0    100,0

в тому числi: субвенцiя з державного 

бюджету мiсцевим бюджетам на 

здiйснення заходiв щодо соцiально-

економiчного розвитку окремих територiй 

  7385,4   7385,4    100,0   7385,4   7385,4    100,0   7385,4   7385,4    100,0

28

БУДIВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ 

ДОРОГИ НА ДIЛЯНЦI ВIД ПРОСП. 

МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. 

БОГАТИРСЬКОЇ З БУДIВНИЦТВОМ 

ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РIЗНИХ 

РIВНЯХ

   182,0    181,7     99,8    182,0    181,7     99,8    182,0    181,7     99,8
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№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

29

БУДIВНИЦТВО ПIД'ЇЗНОЇ 

АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ ВIД ПРОСП. 

ВАЛЕРIЯ ЛОБАНОВСЬКОГО 

(ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ) 

(ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ 

ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА 

(ВУЛ.КIРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО 

МIЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" 

(ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI 

М.КИЄВА

   870,0    870,0    100,0    870,0    870,0    100,0    870,0    870,0    100,0

30

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ 

РОЗВ`ЯЗКИ НА ПОШТОВIЙ ПЛОЩI М. 

КИЄВА. (КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. 

ПЕРША ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА)

  8500,0   5324,9     62,6   8500,0   5324,9     62,6   8500,0   5324,9     62,6

31

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ 

РОЗВ`ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI 

ДНIПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА ПРОСП. 

ВОЗЗ`ЄДНАННЯ У ДНIПРОВСЬКОМУ 

РАЙОНI

 36000,0  36000,0    100,0  36000,0  36000,0    100,0  36000,0  36000,0    100,0

32

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОГО 

ВУЗЛА НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ПIДХОДАХ 

ДО ПIВДЕННОГО МОСТУ ЗI З'ЇЗДАМИ З 

ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБIДСЬКОЇ НА 

СТОЛИЧНЕ ШОСЕ В ГОЛОСIЇВСЬКОМУ 

РАЙОНI М.КИЄВА

  1500,0   1500,0    100,0   1500,0   1500,0    100,0   1500,0   1500,0    100,0

33

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ 

РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI ПРОСПЕКТУ 

ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА

 20273,0  20273,0    100,0  20273,0  20273,0    100,0   9273,0   9273,0    100,0  11000,0  11000,0    100,0

34

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОСПЕКТУ 

Ю.ГАГАРIНА З РЕКОНСТРУКЦIЄЮ 

ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БIЛЯ 

СТАНЦIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ 

"ЧЕРНIГIВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ 

ТРАМВАЙНОЇ КОЛIЇ ПО ПРОСПЕКТУ 

Ю.ГАГАРIНА

  3200,0   3200,0    100,0   3200,0   3200,0    100,0    100,0    100,0    100,0   3100,0   3100,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи   3200,0   3100,0     96,9   3200,0   3100,0     96,9    100,0   3100,0   3100,0    100,0

35

БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ 

РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI ВУЛ. 

М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ IЗ ЗАЛIЗНИЧНИМИ КОЛIЯМИ НА 

ДIЛЯНЦI СТАНЦIЯ "КИЇВ-РУСАНIВКА" - 

СТАНЦIЯ "КИЇВ-ДНIПРОВСЬКИЙ" У 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

  1000,0   1000,0    100,0   1000,0   1000,0    100,0   1000,0   1000,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи   1000,0   1000,0    100,0   1000,0   1000,0    100,0   1000,0   1000,0    100,0



14
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано
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виконання з 
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авансових 

платежів

Програма Виконано
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авансових 

платежів

Програма Виконано

% 
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ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

36

ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО 

ПОВIТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З 

БУДIВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ 

ЧЕРЕЗ ЗАЛIЗНИЧНI КОЛIЇ, М.КИЇВ, 

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН 

(РЕКОНСТРУКЦIЯ)

  5061,0   5061,0    100,0   5061,0   5061,0    100,0     61,0     61,0    100,0   5000,0   5000,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи     61,0     61,0    100,0     61,0     61,0    100,0     61,0     61,0    100,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ  13702,3  13702,3    100,0  13702,3  13702,3    100,0  13702,3  13702,3    100,0

37

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. ВЕРХНIЙ ВАЛ ТА 

ВУЛ. НИЖНIЙ ВАЛ НА ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ. 

ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-

ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДIЛЬСЬКОМУ 

РАЙОНI

  2000,0   2000,0    100,0   2000,0   2000,0    100,0   2000,0   2000,0    100,0

38

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВIД 

ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДIНА ДО 

IНТЕРНАЦIОНАЛЬНОЇ ПЛОЩI ВКЛЮЧНО 

З ЛIКВIДАЦIЄЮ КIЛЬЦЕВОГО РУХУ 

ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНI 

ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА 

ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА У 

М.КИЄВI

 11702,3  11702,3    100,0  11702,3  11702,3    100,0  11702,3  11702,3    100,0

в тому числi: проектнi роботи   9900,0   9900,0    100,0   9900,0   9900,0    100,0   9900,0   9900,0    100,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛIТЕН"
  4233,7   1873,8     44,3   4233,7   1873,8     44,3   4233,7   1873,8     44,3

в тому числi:

проектнi роботи   2000,0    640,5     32,0   2000,0    640,5     32,0   2000,0    640,5     32,0

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

  4233,7   1873,8     44,3   4233,7   1873,8     44,3   4233,7   1873,8     44,3

39

БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКО-

ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД 

СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ 

МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У 

ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

  1233,7   1233,3    100,0   1233,7   1233,3    100,0   1233,7   1233,3    100,0

40

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦIЇ 

"ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-

ТЕРЕМКIВСЬКОЇ ЛIНIЇ З БУДIВНИЦТВОМ 

ПIДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА 

ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО 

ПIДВУЛИЧНОГО ПIДЗЕМНОГО 

ПЕРЕХОДУ НА ПРОСП. АКАДЕМIКА 

ГЛУШКОВА В ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI 

  2000,0    640,5     32,0   2000,0    640,5     32,0   2000,0    640,5     32,0

в тому числi: проектнi роботи   1000,0    640,5     64,0   1000,0    640,5     64,0   1000,0    640,5     64,0
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тис.грн

Програма Виконано
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ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   1000,0   1000,0   1000,0

41

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦIЯ 

ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСIВ 

МЕТРОПОЛIТЕНУ IЗ ЗАМIНОЮ 

ЕСКАЛАТОРIВ НА СУЧАСНI

  1000,0   1000,0   1000,0

в тому числi: проектнi роботи   1000,0   1000,0   1000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР" 
  2065,2      2,9      0,1   2065,2      2,9      0,1   2065,2      2,9      0,1

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

  2065,2      2,9      0,1   2065,2      2,9      0,1   2065,2      2,9      0,1

42

ВСТАНОВЛЕННЯ НА В'ЇЗДАХ У МIСТО 

КИЇВ В'ЇЗНИХ ЗНАКIВ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ 

РАЙОН - НА 14-МУ КIЛОМЕТРI 

АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА 

(М-05)

   251,3    251,3    251,3

43

ВСТАНОВЛЕННЯ НА В'ЇЗДАХ У МIСТО 

КИЇВ В"ЇЗНИХ ЗНАКIВ СВЯТОШИНСЬКИЙ 

РАЙОН - НА 16-КIЛОМЕТРI 

АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-

ЖИТОМИР (М-06)

   538,0    538,0    538,0

44

ВСТАНОВЛЕННЯ НА В'ЇЗДАХ У МIСТО 

КИЇВ В'ЇЗНИХ ЗНАКIВ СОЛОМЯНСЬКИЙ 

РАЙОН - НА ПРОСПЕКТI 

ПОВIТРОФЛОТСЬКОМУ, 63 З 

МIЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" 

(ЖУЛЯНИ)

   595,5    595,5    595,5

45

ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВЇЗДАХ У МIСТО 

КИЇВ ВЇЗНИХ ЗНАКIВ ДЕСНЯНСЬКИЙ 

РАЙОН БIЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-

ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ "БИКIВНЯ" НА 

БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТI, 32-Б

   680,4      2,9      0,4    680,4      2,9      0,4    680,4      2,9      0,4

КП "КИЇВМIСЬКСВIТЛО"  57106,6  34878,6     61,1  57106,6  34878,6     61,1  57106,6  34878,6     61,1

в тому числi:

проектнi роботи   3217,2    984,4     30,6   3217,2    984,4     30,6   3217,2    984,4     30,6

оплата за роботи, виконанi в 2019 роцi  20551,5  20551,5    100,0  20551,5  20551,5    100,0  20551,5  20551,5    100,0

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

 57106,6  34878,6     61,1  57106,6  34878,6     61,1  57106,6  34878,6     61,1
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тис.грн

Програма Виконано
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

46

РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖI 

ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 

КИЄВА

 20551,5  20551,5    100,0  20551,5  20551,5    100,0  20551,5  20551,5    100,0

в тому числi: оплата за роботи, виконанi в 

2019 роцi
 20551,5  20551,5    100,0  20551,5  20551,5    100,0  20551,5  20551,5    100,0

47

НОВЕ БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI 

ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ ПО 

ГОСТОМЕЛЬСЬКОМУ ШОСЕ У 

СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА 

ВIД СТАЦIОНАРНОГО ПОСТУ 

ДОРОЖНЬОЇ ПОЛIЦIЇ "ГОСТОМЕЛЬ" ДО 

МЕЖI МIСТА КИЄВА У НАПРЯМКУ МIСТА 

ГОСТОМЕЛЬ

 13678,0  12050,8     88,1  13678,0  12050,8     88,1  13678,0  12050,8     88,1

в тому числi: проектнi роботи    590,1    590,1    100,0    590,1    590,1    100,0    590,1    590,1    100,0

48

БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 

ОСВIТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДIВ У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

 11771,9     10,4  11771,9     10,4  11771,9     10,4

в тому числi: проектнi роботи    510,5     10,4      2,0    510,5     10,4      2,0    510,5     10,4      2,0

49

БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 

ОСВIТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ 

ТЕРИТОРIЙ МIКРОРАЙОНУ 

"КАУНАСЬКИЙ" В МЕЖАХ ВIЛИЦЬ 

КАУНАСЬКА, БЕРЕЗНЕВА, ХАРКIВСЬКЕ 

ШОСЕ ТА БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА 

У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 

КИЄВА

  5760,4    286,5      5,0   5760,4    286,5      5,0   5760,4    286,5      5,0

в тому числi: проектнi роботи    367,0    286,5     78,1    367,0    286,5     78,1    367,0    286,5     78,1

50

БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 

ОСВIТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ 

МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ 

САДОВА, 186 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI 

М. КИЄВА

   900,0    362,5     40,3    900,0    362,5     40,3    900,0    362,5     40,3

в тому числi: проектнi роботи     50,0     50,0     50,0

51

БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 

ОСВIТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ 

МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ 

ЗДОЛБУНIВСЬКА, 9 У ДАРНИЦЬКОМУ 

РАЙОНI МIСТА КИЄВА

  1000,0    377,8     37,8   1000,0    377,8     37,8   1000,0    377,8     37,8

в тому числi: проектнi роботи     50,0     50,0     50,0
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№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

52

БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 

ОСВIТЛЕННЯ В МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОГО 

ПРИБУДИНКОВОГО ПРОСТОРУ 

БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ 

БУДИНКIВ ЗА АДРЕСАМИ:БУЛЬВАР 

АКАДЕМIКА ВЕРНАДСЬКОГО, 5/19, 

ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 21, ВУЛИЦЯ 

ДЕПУТАТСЬКА, 23 У СВЯТОШИНСЬКОМУ 

РАЙОНI МIСТА КИЄВА

   455,4    391,9     86,1    455,4    391,9     86,1    455,4    391,9     86,1

в тому числi: проектнi роботи     50,0     48,4     96,8     50,0     48,4     96,8     50,0     48,4     96,8

53

БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 

ОСВIТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ 

ТЕРИТОРIЇ НА ВУЛИЦI ВАСИЛЯ СТУСА, 9 

У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 

КИЄВА

   494,8    419,0     84,7    494,8    419,0     84,7    494,8    419,0     84,7

в тому числi: проектнi роботи     55,0     49,0     89,1     55,0     49,0     89,1     55,0     49,0     89,1

54

БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 

ОСВIТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ 

МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ 

УРЛIВСЬКА, 38 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI 

МIСТА КИЄВА

  1000,0    428,2     42,8   1000,0    428,2     42,8   1000,0    428,2     42,8

в тому числi: проектнi роботи     50,0     50,0     50,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   1494,6   1494,6   1494,6

55

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ 1476 "СУЧАСНЕ 

ОСВIТЛЕННЯ СКВЕРА, ПАРКА "ТЕЛЬБIН" 

I ПРИДОМОВОЇ ТЕРИТОРIЇ ЖК 

"АКВАПАРК"

   144,6    144,6    144,6

в тому числi: проектнi роботи    144,6    144,6    144,6

56

БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЛЕД-

ОСВIТЛЕННЯ В ПАРКУ ВIДПОЧИНКУ 

"СИРЕЦЬКИЙ ЯР" НА ВУЛ. РИЗЬКIЙ У 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 

КИЄВА 

   600,0    600,0    600,0

в тому числi: проектнi роботи    600,0    600,0    600,0

57

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ 1130 

"БЕЗПЕЧНА ДОРОГА ДО МЕТРО 

СИРЕЦЬ!"

   750,0    750,0    750,0

в тому числi: проектнi роботи    750,0    750,0    750,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"ЦЕНТР ОРГАНIЗАЦIЇ 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ"

 61617,0  36069,7     58,5  61617,0  36069,7     58,5  61617,0  36069,7     58,5

в тому числi:

проектнi роботи  12295,0   2595,6     21,1  12295,0   2595,6     21,1  12295,0   2595,6     21,1



18
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

 61617,0  36069,7     58,5  61617,0  36069,7     58,5  61617,0  36069,7     58,5

58

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВИРОБНИЧИХ 

ПРИМIЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДIВЛЯХ 

ПО ВУЛ. ЧИСТЯКIВСЬКIЙ, 19-А В М. 

КИЄВI

  1280,0     47,6      3,7   1280,0     47,6      3,7   1280,0     47,6      3,7

в тому числi: проектнi роботи   1280,0     47,6      3,7   1280,0     47,6      3,7   1280,0     47,6      3,7

59 БУДIВНИЦТВО СВIТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТIВ  39735,0  29249,5     73,6  39735,0  29249,5     73,6  39735,0  29249,5     73,6

в тому числi: проектнi роботи   3800,0   1174,3     30,9   3800,0   1174,3     30,9   3800,0   1174,3     30,9

60
РЕКОНСТРУКЦIЯ СВIТЛОФОРНИХ 

ОБ'ЄКТIВ 
 15500,0   6772,6     43,7  15500,0   6772,6     43,7  15500,0   6772,6     43,7

в тому числi: проектнi роботи   2500,0   1373,7     54,9   2500,0   1373,7     54,9   2500,0   1373,7     54,9

61
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ 561 "НАЗЕМНИЙ 

ПЕРЕХIД ДО МЕТРО УНIВЕРСИТЕТ"
   402,0    402,0    402,0

в тому числi: проектнi роботи     15,0     15,0     15,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   4700,0   4700,0   4700,0

62

БУДIВНИЦТВО ЛIНIЙ ЗВ'ЯЗКУ 

АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

КЕРУВАННЯ ДОРОЖНIМ РУХОМ (АСКДР)

   200,0    200,0    200,0

в тому числi: проектнi роботи    200,0    200,0    200,0

63

МОДЕРНIЗАЦIЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ 

КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНIМ 

РУХОМ (АСКДР)

   500,0    500,0    500,0

в тому числi: проектнi роботи    500,0    500,0    500,0

64

РЕКОНСТРУКЦIЯ ОБ'ЄКТIВ ДОРОЖНЬО-

ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ ПО 

ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКIЙ

  2000,0   2000,0   2000,0

в тому числi: проектнi роботи   2000,0   2000,0   2000,0

65

РЕКОНСТРУКЦIЯ ОБ'ЄКТIВ ДОРОЖНЬО-

ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ НА 

ПЛОЩI ПЕРЕМОГИ

  2000,0   2000,0   2000,0

в тому числi: проектнi роботи   2000,0   2000,0   2000,0
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО 1905774,3 1324860,1     69,5 1754202,8 1179628,3     67,2 1754202,8 1179628,3     67,2 151571,5 145231,8     95,8

в тому числi:

проектнi роботи  75874,9  37630,1     49,6  75874,9  37630,1     49,6  75874,9  37630,1     49,6

оплата за роботи, виконанi в 2019 роцi  16058,5  16058,5    100,0  16058,5  16058,5    100,0  16058,5  16058,5    100,0

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" 270173,2 237526,6     87,9 118601,7  92294,8     77,8 118601,7  92294,8     77,8 151571,5 145231,8     95,8

в тому числi:

проектнi роботи  16947,0  11035,3     65,1  16947,0  11035,3     65,1  16947,0  11035,3     65,1

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
270173,2 237526,6     87,9 118601,7  92294,8     77,8 118601,7  92294,8     77,8 151571,5 145231,8     95,8

66
РЕКОНСТРУКЦIЯ ДЮКЕРНИХ 

ПЕРЕХОДIВ ЧЕРЕЗ Р.ДНIПРО
 39100,0  23905,2     61,1  27100,0  12340,7     45,5  27100,0  12340,7     45,5  12000,0  11564,5     96,4

в тому числi: проектнi роботи   7100,0   6900,6     97,2   7100,0   6900,6     97,2   7100,0   6900,6     97,2

67

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIВОБЕРЕЖНОГО 

КОЛЕКТОРА З ОБ'ЇЗНОЮ ДОРОГОЮ ВIД 

КАМЕРИ № 6 ДО КАМЕРИ № 47  В 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

   500,0    500,0    500,0

в тому числi: проектнi роботи    148,2    148,2    148,2

68

БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО 

КОЛЕКТОРА ВIД МОСТИЦЬКОГО ДО 

ГОЛОВНОГО МIСЬКОГО В М.КИЄВI, I 

ЧЕРГА

   500,0    500,0    500,0

в тому числi: проектнi роботи    500,0    500,0    500,0

69

БУДIВНИЦТВО ВОДОПРОВIДНОЇ МЕРЕЖI 

Д=1400 ММ ВIД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО 

ВЕЛИКОЇ КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У 

ПОДIЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ ТА 

СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА

   500,0    500,0    500,0

в тому числi: проектнi роботи    500,0    500,0    500,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ

в тому числі:
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

70

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВОДОПРОВIДНОЇ 

СТАНЦIЇ №1ДЕСНЯНСЬКОЇ 

ВОДОПРОВIДНОЇ СТАНЦIЇ НА ПРОСП. А. 

НАВОЇ, 1 У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI 

  2500,0   2500,0   2500,0

71

РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНОГО 

КОЛЕКТОРА Д=800-900-2000 ММ НА ВУЛ. 

ВЕРБОВIЙ НА ДIЛЯНЦI ВIД КАМЕРИ 

ГАСIННЯ НАПIРНИХ КОЛЕКТОРIВ КНС 

"ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ" ДО КНС "ОБОЛОНЬ" 

В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI 

М. КИЄВА

 11900,0   8978,5     75,5  11900,0   8978,5     75,5  11900,0   8978,5     75,5

в тому числi: проектнi роботи   2012,4   2012,4    100,0   2012,4   2012,4    100,0   2012,4   2012,4    100,0

72

РЕКОНСТРУКЦIЯ СПОРУД ПЕРШОЇ 

ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦIЇ АЕРАЦIЇ 

НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНIЙ, 1-А В 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА 

(КОРИГУВАННЯ) I ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА. 

НАСОСНА СТАНЦIЯ ПЕРШОГО ПIДЙОМУ

210486,8 202949,0     96,4  70915,3  69281,7     97,7  70915,3  69281,7     97,7 139571,5 133667,3     95,8

в тому числi: проектнi роботи   2000,0    428,4     21,4   2000,0    428,4     21,4   2000,0    428,4     21,4

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   4686,4   1693,9     36,1   4686,4   1693,9     36,1   4686,4   1693,9     36,1

73

РЕКОНСТРУКЦIЯ ГОЛОВНОГО МIСЬКОГО 

КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА У М. 

КИЄВI

   900,0    900,0    900,0

в тому числi: проектнi роботи    900,0    900,0    900,0

74

РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНОГО 

КОЛЕКТОРА Д=1000-1200-2000-2200 ММ 

НА ПРОСП. ПРАВДИ ТА ВУЛ. ПОПОВА НА 

ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО 

ВУЛ. СIМ'Ї КУЛЬЖЕНКIВ У М. КИЄВI

  3786,4   1693,9     44,7   3786,4   1693,9     44,7   3786,4   1693,9     44,7

в тому числi: проектнi роботи   3786,4   1693,9     44,7   3786,4   1693,9     44,7   3786,4   1693,9     44,7

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО 

"ДИРЕКЦIЯ БУДIВНИЦТВА 

ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ 

СПОРУД"

308777,8   3936,8      1,3 308777,8   3936,8      1,3 308777,8   3936,8      1,3

в тому числi:

проектнi роботи   1500,0   1500,0   1500,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
308777,8   3936,8      1,3 308777,8   3936,8      1,3 308777,8   3936,8      1,3
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

75

БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО 

КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З 

МЕТОЮ ЛIКВIДАЦIЇ КНС "НИВКИ" В 

М.КИЄВI

   500,0    500,0    500,0

в тому числi: проектнi роботи    500,0    500,0    500,0

76

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОХIДНОГО 

КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400 ММ 

ВIД СТАНЦIЇ МЕТРО "ДНIПРО" ДО ВУЛ. 

КIРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВI

   500,0    500,0    500,0

в тому числi: проектнi роботи    500,0    500,0    500,0

77

РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНОГО 

КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО У 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

   500,0    500,0    500,0

в тому числi: проектнi роботи    500,0    500,0    500,0

78

РЕКОНСТРУКЦIЯ КАУНАСЬКОГО 

КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=700-

800-960-1040 ММ В М.КИЄВI

 41630,8  41630,8  41630,8

79

РЕКОНСТРУКЦIЯ ШЛIХТЕРОВСЬКОГО 

КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=600-

700-900-1250-1450-2450 ММ У М. КИЄВI

113500,0    258,3      0,2 113500,0    258,3      0,2 113500,0    258,3      0,2

80

РЕКОНСТРУКЦIЯ III ЧЕРГИ НОВО-

ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО 

КОЛЕКТОРА Д-2980 ММ

 20000,0   1481,6      7,4  20000,0   1481,6      7,4  20000,0   1481,6      7,4

81

БУДIВНИЦТВО ПIВДЕННО-ЗАХIДНОГО 

КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА, I-IV 

ПУСКОВI КОМПЛЕКСИ, У М.КИЄВI

132147,0   2196,9      1,7 132147,0   2196,9      1,7 132147,0   2196,9      1,7

ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" 215082,7 145421,2     67,6 215082,7 145421,2     67,6 215082,7 145421,2     67,6

в тому числi:

проектнi роботи   9150,6    949,5     10,4   9150,6    949,5     10,4   9150,6    949,5     10,4

оплата за роботи, виконанi в 2019 роцi  16058,5  16058,5    100,0  16058,5  16058,5    100,0  16058,5  16058,5    100,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
215082,7 145421,2     67,6 215082,7 145421,2     67,6 215082,7 145421,2     67,6

82

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА ТЕХНIЧНЕ 

ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛIГОНУ ТВЕРДИХ 

ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ N 5 В С. ПIДГIРЦI 

ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТI

115000,0 103247,8     89,8 115000,0 103247,8     89,8 115000,0 103247,8     89,8

в тому числi:

проектнi роботи    950,6    949,5     99,9    950,6    949,5     99,9    950,6    949,5     99,9

оплата за роботи, виконанi в 2019 роцi  16058,5  16058,5    100,0  16058,5  16058,5    100,0  16058,5  16058,5    100,0
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в тому числі:

83

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА ТЕХНIЧНЕ 

ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛIГОНУ ТВЕРДИХ 

ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ №5 В С. ПIДГIРЦI 

ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТI. РЕКУЛЬТИВАЦIЯ ДIЛЯНКИ №1

 48000,0  48000,0  48000,0

84

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА МОДЕРНIЗАЦIЯ 

КОМПЛЕКСУ ПIДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ 

ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФIЛЬТРАЦIЙНИХ 

ВОД ПОЛIГОНУ ТПВ №5 У С. ПIДГIРЦI 

ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТI ПОТУЖНIСТЮ 600 М КУБ. НА 

ДОБУ 

 43882,7  42173,4     96,1  43882,7  42173,4     96,1  43882,7  42173,4     96,1

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   8200,0   8200,0   8200,0

85

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА ТЕХНIЧНЕ 

ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛIГОНУ ТВЕРДИХ 

ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ №5 В С. ПIДГIРЦI 

ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТI. РЕКУЛЬТИВАЦIЯ ДIЛЯНКИ №2

  4000,0   4000,0   4000,0

в тому числi: проектнi роботи   4000,0   4000,0   4000,0

86

БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ПЕРЕРОБКИ 

КОНЦЕНТРАТУ З СИСТЕМОЮ 

ПРЕДОЧИСТКИ ФIЛЬТРАТУ НА ПОЛIГОНI 

ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ N 5 В С. 

ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

  4200,0   4200,0   4200,0

в тому числi: проектнi роботи   4200,0   4200,0   4200,0

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  30956,5   8887,7     28,7  30956,5   8887,7     28,7  30956,5   8887,7     28,7

в тому числi:

проектнi роботи   2260,0    733,1     32,4   2260,0    733,1     32,4   2260,0    733,1     32,4

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 30956,5   8887,7     28,7  30956,5   8887,7     28,7  30956,5   8887,7     28,7

87

ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНIШНIХ 

IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА БУДIВНИЦТВО 

ПIД'ЇЗНИХ ШЛЯХIВ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ 

ДIЛЯНОК, НАДАНИХ У ВЛАСНIСТЬ 

ГРОМАДЯНАМ - ЧЛЕНАМ СIМЕЙ 

ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) КИЯН - 

УЧАСНИКIВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 

ОПЕРАЦIЇ В С. БИКIВНЯ У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

 10000,0    173,2      1,7  10000,0    173,2      1,7  10000,0    173,2      1,7

в тому числi: проектнi роботи   1700,0    173,2     10,2   1700,0    173,2     10,2   1700,0    173,2     10,2
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88

ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНIШНIХ 

IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВОГО 

БУДИНКУ З ВБУДОВАНО-

ПРИБУДОВАНИМИ ПРИМIЩЕННЯМИ НА 

ПЕРЕТИНI ВУЛИЦЬ МIЛЮТЕНКА ТА 

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА У ДЕСНЯНСЬКОМУ 

РАЙОНI

 20956,5   8714,5     41,6  20956,5   8714,5     41,6  20956,5   8714,5     41,6

в тому числi: проектнi роботи    560,0    559,9    100,0    560,0    559,9    100,0    560,0    559,9    100,0

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"   1746,0   1746,0   1746,0

в тому числi:

проектнi роботи   1600,0   1600,0   1600,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
  1746,0   1746,0   1746,0

89

IНЖЕНЕРНI МЕРЕЖI НА ВУЛ. 

РОГОЗIВСЬКIЙ, 1-А У ДНIПРОВСЬКОМУ 

РАЙОНI М.КИЄВА

  1746,0   1746,0   1746,0

в тому числi: проектнi роботи   1600,0   1600,0   1600,0

РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО  11422,9   9379,9     82,1  11422,9   9379,9     82,1  11422,9   9379,9     82,1

в тому числi:

проектнi роботи     10,0     10,0     10,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 11422,9   9379,9     82,1  11422,9   9379,9     82,1  11422,9   9379,9     82,1

90

БУДIВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ СТIНИ НА 

МIСЬКОМУ КЛАДОВИЩI, ВУЛ. 

СТЕЦЕНКА,18 

    10,0     10,0     10,0

91
РОЗШИРЕННЯ ПIВДЕННОГО 

КЛАДОВИЩА
    10,0     10,0     10,0

в тому числi: проектнi роботи     10,0     10,0     10,0

92

БУДIВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО 

ТУАЛЕТУ НА ПIВНIЧНОМУ КЛАДОВИЩI, 

С. ЛIТКИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ

   625,7    622,3     99,5    625,7    622,3     99,5    625,7    622,3     99,5

93
БУДIВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ СТIНИ НА 

ЛIСОВОМУ КЛАДОВИЩI, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 
 10777,2   8757,6     81,3  10777,2   8757,6     81,3  10777,2   8757,6     81,3

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКО-

МЕМОРIАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНIВСЬКИЙ 

ЗАПОВIДНИК

 17291,2  17291,2  17291,2

в тому числi:

проектнi роботи   1305,7   1305,7   1305,7

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 17291,2  17291,2  17291,2
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94

УЛАШТУВАННЯ АЛЕЇ ПЕРЕПОХОВАНЬ 

ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДIЯЧIВ, 

ПОХОВАНИХ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, З 

РЕКОНСТРУКЦIЄЮ IСНУЮЧИХ БУДIВЕЛЬ 

АДМIНIСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРIЇ 

КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА 

"ДЕРЖАВНОГО IСТОРИКО-

МЕМОРIАЛЬНОГО ЛУК'ЯНIВСЬКОГО 

ЗАПОВIДНИКА"

 17291,2  17291,2  17291,2

в тому числi: проектнi роботи   1305,7   1305,7   1305,7

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ
 36527,1  28382,6     77,7  36527,1  28382,6     77,7  36527,1  28382,6     77,7

в тому числi:

проектнi роботи  21040,0  14914,0     70,9  21040,0  14914,0     70,9  21040,0  14914,0     70,9

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 36527,1  28382,6     77,7  36527,1  28382,6     77,7  36527,1  28382,6     77,7

95
КАНАЛIЗУВАННЯ СЕЛИЩА РИБНЕ 

ДНIПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
  1937,1   1937,1   1937,1

96

СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА 

НА ПЕРIОД ДО 2030 РОКУ, II ЕТАП 

(РОЗРАХУНКОВО-IНФОРМАЦIЙНИЙ 

КОМПЛЕКС ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. 

КИЄВА)

  1500,0   1500,0   1500,0

в тому числi: проектнi роботи   1500,0   1500,0   1500,0

97
СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА 

НА ПЕРIОД ДО 2030 РОКУ
 13590,0  13590,0    100,0  13590,0  13590,0    100,0  13590,0  13590,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи  13590,0  13590,0    100,0  13590,0  13590,0    100,0  13590,0  13590,0    100,0

98

БУДIВНИЦТВО ВОДОПРОВОДУ ДЛЯ 

ПIДКЛЮЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ НА 

ВУЛИЦI ЗРОШУВАЛЬНIЙ, 3-Б, 4, 10, 14 ТА 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ 

ШКОЛИ "АТЛЕТ" НА ВУЛИЦI 

ЗРОШУВАЛЬНIЙ, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ 

РАЙОНI М. КИЄВА

 15000,0  14792,6     98,6  15000,0  14792,6     98,6  15000,0  14792,6     98,6

в тому числi: проектнi роботи   1450,0   1324,0     91,3   1450,0   1324,0     91,3   1450,0   1324,0     91,3

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   4500,0   4500,0   4500,0

99
БУДIВНИЦТВО СМIТТЄПЕРЕРОБНОГО 

КОМПЛЕКСУ
  1500,0   1500,0   1500,0

в тому числi: проектнi роботи   1500,0   1500,0   1500,0
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автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
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100

БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ З 

ОБРОБЛЕННЯ (ПЕРЕРОБЛЕННЯ) 

ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ 
  3000,0   3000,0   3000,0

в тому числi: проектнi роботи   3000,0   3000,0   3000,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ 

М.КИЄВА"

  1399,4    203,9     14,6   1399,4    203,9     14,6   1399,4    203,9     14,6

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
  1399,4    203,9     14,6   1399,4    203,9     14,6   1399,4    203,9     14,6

101

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ПРОСП. 

СОБОРНОСТI, 16-Б З ВЛАШТУВАННЯМ 

IНДИВIДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТIВ 

ТА РЕКОНСТРУКЦIЄЮ IНЖЕНЕРНИХ 

МЕРЕЖ

   107,4    107,4    107,4

102

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ВУЛИЦI 

ВIКЕНТIЯ БЕРЕТТI, 14 I ТЕПЛОВИХ 

РОЗПОДIЛЬЧИХ МЕРЕЖ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ОПАЛЕННЯ Й ГАРЯЧОГО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ДО БУДИНКIВ НА 

ВУЛИЦЯХ ВIКЕНТIЯ БЕРЕТТI 12, 14, 14-А, 

16, 18, ТА ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 44, 46-А, 

42/20

   992,0    992,0    992,0

103

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ВУЛИЦI 

ВIКЕНТIЯ БЕРЕТТI, 10 ТА ТЕПЛОВИХ 

МЕРЕЖ ДО БУДИНКIВ НА ВУЛИЦI 

ВIКЕНТIЯ БЕРЕТТI, 6, 6-А, 6-Б, 8, 10, 

БУДIВЛI СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ №250 

НА ПРОСПЕКТI ВОЛОДИМИРА 

МАЯКОВСЬКОГО, 49-Б 

   300,0    203,9     68,0    300,0    203,9     68,0    300,0    203,9     68,0

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ" 654386,3 558166,5     85,3 654386,3 558166,5     85,3 654386,3 558166,5     85,3

в тому числi:

проектнi роботи  17742,0   8989,3     50,7  17742,0   8989,3     50,7  17742,0   8989,3     50,7

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

   600,0    600,0    600,0
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автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

104

БУДIВНИЦТВО ПIШОХIДНОГО 

МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО 

ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, 

БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ 

ВОДОЙМИ У 2-У МIКРОРАЙОНI Ж/М 

ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

   600,0    600,0    600,0

в тому числi: проектнi роботи    300,0    300,0    300,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
653786,3 558166,5     85,4 653786,3 558166,5     85,4 653786,3 558166,5     85,4

105

ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI ОЗЕРА 

ГЛИНКА В РАЙОНI ПРОВУЛКУ 

АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ 

РАЙОНI

 20000,0  20000,0  20000,0

в тому числi: проектнi роботи    850,5    850,5    850,5

106

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛIВ 

№ 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦIЇ 

АЕРАЦIЇ

 80647,1  35706,6     44,3  80647,1  35706,6     44,3  80647,1  35706,6     44,3

в тому числi: проектнi роботи   2900,0    144,6      5,0   2900,0    144,6      5,0   2900,0    144,6      5,0

107

КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДIВ 

ДЛЯ УКРIПЛЕННЯ ДНIПРОВСЬКОГО 

СХИЛУ БIЛЯ ПIШОХIДНОГО МОСТУ (2 

ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ 

РАЙОНI М.КИЄВА

 14181,9   5367,5     37,8  14181,9   5367,5     37,8  14181,9   5367,5     37,8

в тому числi: проектнi роботи    635,0    106,3     16,7    635,0    106,3     16,7    635,0    106,3     16,7

108

ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI 

БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗI ВУЛИЦЬ 

ПРОВIДНИЦЬКОЇ ТА РАДIСНОЇ

  5000,0    190,0      3,8   5000,0    190,0      3,8   5000,0    190,0      3,8

в тому числi: проектнi роботи    200,0    190,0     95,0    200,0    190,0     95,0    200,0    190,0     95,0

109

УКРIПЛЕННЯ СХИЛУ БIЛЯ БУДIВЛI НА 

ВУЛ. НИЖНЬОЮРКIВСЬКIЙ, 53 У 

ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

  5700,0   5700,0   5700,0

в тому числi: проектнi роботи     20,0     20,0     20,0

110

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТIВ 

ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ, 

ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ 

ЗДIЙСНЮЄТЬСЯ ВIД КОТЕЛЬНI НА ВУЛ. 

КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13 З ПРОКЛАДАННЯМ 

IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

  1245,8   1245,8   1245,8

в тому числi: проектнi роботи    128,3    128,3    128,3

111

ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI 

БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗI ВУЛИЦЬ 

ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ

  1300,0   1300,0   1300,0



27
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№
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Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

в тому числi: проектнi роботи     25,0     25,0     25,0

112

БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ IНЖЕНЕРНО-

ТЕХНIЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА 

ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНIЙ, 21 У 

СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

   500,0    496,8     99,4    500,0    496,8     99,4    500,0    496,8     99,4

в тому числi: проектнi роботи    496,8    496,8    100,0    496,8    496,8    100,0    496,8    496,8    100,0

113

БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ IНЖЕНЕРНО-

ТЕХНIЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, 

ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРIПЛЕННЯ 

СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНIВСЬКIЙ, 46 У 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI

123125,1 122116,7     99,2 123125,1 122116,7     99,2 123125,1 122116,7     99,2

в тому числi: проектнi роботи    100,0     84,0     84,0    100,0     84,0     84,0    100,0     84,0     84,0

114

РЕКОНСТРУКЦIЯ ОБ'ЄКТIВ ЛIФТОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА У ЖИТЛОВОМУ ФОНДI 

МIСТА КИЄВА (ПЕРЕЛIК ВИЗНАЧЕНО 

РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВIД 

30.03.2020 № 521)

400000,0 392309,6     98,1 400000,0 392309,6     98,1 400000,0 392309,6     98,1

в тому числi: проектнi роботи  10000,0   5988,3     59,9  10000,0   5988,3     59,9  10000,0   5988,3     59,9

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   2086,4   1979,3     94,9   2086,4   1979,3     94,9   2086,4   1979,3     94,9

115

ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СП "ЗАВОД 

"ЕНЕРГIЯ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" НА 

ВУЛ. КОЛЕКТОРНIЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ 

РАЙОНI М. КИЄВА В ЧАСТИНI СИСТЕМИ 

ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗIВ

  1986,4   1979,3     99,6   1986,4   1979,3     99,6   1986,4   1979,3     99,6

в тому числi: проектнi роботи   1986,4   1979,3     99,6   1986,4   1979,3     99,6   1986,4   1979,3     99,6

116

БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ IНЖЕНЕРНО-

ТЕХНIЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, 

ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

ПРОТИАВАРIЙНИХ РОБIТ НА СХИЛI МIЖ 

ОЗЕРОМ ТА ПРОВ.МОТОРНИМ У 

ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

   100,0    100,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи    100,0    100,0    100,0

СВКП "КИЇВВОДФОНД"  17304,6  14803,9     85,5  17304,6  14803,9     85,5  17304,6  14803,9     85,5

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 17304,6  14803,9     85,5  17304,6  14803,9     85,5  17304,6  14803,9     85,5
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Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

117

БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ 

СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ 

ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛИЦI 

ПОПУДРЕНКА (СКВЕР) У 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

    10,0     10,0     10,0

118

БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ 

СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ 

ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛИЦI 

МИТРОПОЛИТА ВОЛОДИМИРА 

САБОДАНА, 2-Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ 

РАЙОНI

   100,0    100,0    100,0

119

БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ 

СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ 

ПРОДУКТИВНОСТI НА ПРОСПЕКТI 

ГОЛОСIЇВСЬКОМУ, 87-Г У 

ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

   100,0    100,0    100,0

120

БУДIВНИЦТВО IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, 

МАЛИХ АРХIТЕКТУРНИХ ФОРМ - ПУНКТIВ 

ПIДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ 

ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ 

МОДУЛЬНОГО ТИПУ (ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ 

ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО 

КМР (КМДА) ВIД 30.10.2013 №1948 (IЗ 

ЗМIНАМИ)

  3816,3   2143,4     56,2   3816,3   2143,4     56,2   3816,3   2143,4     56,2

121

БУДIВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ 

НА ПРОСПЕКТI ГОЛОСIЇВСЬКОМУ, 5-15 У 

ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

  4112,8   3886,4     94,5   4112,8   3886,4     94,5   4112,8   3886,4     94,5

122

БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ 

СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ 

ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛИЦI 

ПРИРIЧНIЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ 

РАЙОНI

  4309,5   4011,2     93,1   4309,5   4011,2     93,1   4309,5   4011,2     93,1

123

БУДIВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ 

НА БУЛЬВАРI ПЕРОВА, 40-А У 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

  4856,0   4762,9     98,1   4856,0   4762,9     98,1   4856,0   4762,9     98,1

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" 340706,6 318151,0     93,4 340706,6 318151,0     93,4 340706,6 318151,0     93,4

в тому числi:

проектнi роботи   4319,6   1008,9     23,4   4319,6   1008,9     23,4   4319,6   1008,9     23,4

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
340706,6 318151,0     93,4 340706,6 318151,0     93,4 340706,6 318151,0     93,4

124

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖI НА 

ВУЛИЦI СТАРОНАВОДНИЦЬКА ВIД ТК 

122/2 ДО ТК 122/2-3А

 13696,8   5698,1     41,6  13696,8   5698,1     41,6  13696,8   5698,1     41,6

в тому числi: проектнi роботи    160,0    159,9     99,9    160,0    159,9     99,9    160,0    159,9     99,9



29
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього
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Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

125

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВIД 

ЦТП НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 49А 

ДО БУДИНКIВ НА ПРОСП. 

МАЯКОВСЬКОГО, 49, 49А, 51А, 53, 55, 55А 

 16010,0  12067,3     75,4  16010,0  12067,3     75,4  16010,0  12067,3     75,4

126

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЗЛIВ ОБЛIКУ 

ПРИРОДНЬОГО ГАЗУ В КОТЕЛЬНЯХ 25 

ОБ'ЄКТIВ (ПЕРЕЛIК ОБЄКТIВ 

ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО 

КМР (КМДА) ВIД 04.06.2019 № 1005)

 17996,6  16658,3     92,6  17996,6  16658,3     92,6  17996,6  16658,3     92,6

127

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДIЛЯНКИ ТЕПЛОВИХ 

МЕРЕЖ ТМ-4 ТЕЦ-5 ВIД ТК-427/55-9 ДО 

ТК427/55-15 ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО

 22930,0  20426,4     89,1  22930,0  20426,4     89,1  22930,0  20426,4     89,1

128

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДIЛЯНКИ ТЕПЛОВИХ 

МЕРЕЖ ТМ-4 ТЕЦ-5 ВIД ПАВIЛЬЙОНУ 

4П5А ДО ТК-427/55-6 ПО ВУЛ. 

ЗАБОЛОТНОГО 

 24900,0  22538,6     90,5  24900,0  22538,6     90,5  24900,0  22538,6     90,5

129

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДIЛЯНКИ ТЕПЛОВИХ 

МЕРЕЖ ТМ-4 ТЕЦ-5 ВIД ТК-427/55-6 ДО 

БН-84 (ВУЛ. ГЛУШКОВА, 41А) ТА ВIД 

ТК427/55-6 ДО ТК 427/55-9 ПО ВУЛ. 

ЗАБОЛОТНОГО

 25000,0  23913,3     95,7  25000,0  23913,3     95,7  25000,0  23913,3     95,7

130

ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СП "ЗАВОД 

"ЕНЕРГIЯ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" НА 

ВУЛ. КОЛЕКТОРНIЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ 

РАЙОНI М. КИЄВА В ЧАСТИНI СИСТЕМИ 

ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗIВ

218013,6 216000,0     99,1 218013,6 216000,0     99,1 218013,6 216000,0     99,1

в тому числi: проектнi роботи   2000,0   2000,0   2000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   2159,6    849,0     39,3   2159,6    849,0     39,3   2159,6    849,0     39,3

131

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. 

ДНIПРОВОДСЬКА, 10 З 

ВСТАНОВЛЕННЯМ КОТЕЛЬНI ТА 

РЕКОНСТРУКЦIЮ КОТЕЛЬНI ЗА 

АДРЕСОЮ: ВУЛ.ДНIПРОВОДСЬКА,1А

    10,0     10,0     10,0

в тому числi: проектнi роботи     10,0     10,0     10,0

132

РЕКОНСТРУКЦIЯ СП "ЗАВОД ЕНЕРГIЯ" 

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" З 

ВПРОВАДЖЕННЯМ ОКРЕМОГО 

КОМПЛЕКСУ СОРТУВАННЯ ПОБУТОВИХ 

ВIДХОДIВ З ВIДБОРОМ ВТОРИННОЇ 

СИРОВИНИ

   800,0    800,0    800,0



30
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

в тому числi: проектнi роботи    800,0    800,0    800,0

133

БУДIВНИЦТВО НА СП "ЗАВОД ЕНЕРГIЯ" 

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" СИСТЕМИ 

БЕЗПЕРЕРВНОГО МОНIТОРИНГУ 

ВИКИДIВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В 

АТМОСФЕРНЕ ПОВIТРЯ

  1349,6    849,0     62,9   1349,6    849,0     62,9   1349,6    849,0     62,9

в тому числi: проектнi роботи   1349,6    849,0     62,9   1349,6    849,0     62,9   1349,6    849,0     62,9



31

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО  92318,9  80400,5     87,1  92318,9  80400,5     87,1  92318,9  80400,5     87,1

в тому числi:

проектнi роботи  13460,0   6517,1     48,4  13460,0   6517,1     48,4  13460,0   6517,1     48,4

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"     10,0     10,0     10,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я     10,0     10,0     10,0

134

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI КИЇВСЬКОЇ 

МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI №6 З 

РОЗМIЩЕННЯМ ЛIКАРНI ШВИДКОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

"ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТI 

КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

    10,0     10,0     10,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР" 
 44327,4  33720,6     76,1  44327,4  33720,6     76,1  44327,4  33720,6     76,1

в тому числi:

проектнi роботи   9460,0   2566,9     27,1   9460,0   2566,9     27,1   9460,0   2566,9     27,1

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я  44327,4  33720,6     76,1  44327,4  33720,6     76,1  44327,4  33720,6     76,1

135

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО 

МIСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - 

СТРУКТУРНОГО ПIДРОЗДIЛУ 

КИЇВСЬКОГО МIСЬКОГО ЦЕНТРУ 

РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ 

МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОЇВ 

СТАЛIНГРАДА, 16 У ОБОЛОНСЬКОМУ 

РАЙОНI М.КИЄВА

  2000,0    390,8     19,5   2000,0    390,8     19,5   2000,0    390,8     19,5

в тому числi: проектнi роботи   1750,0    244,5     14,0   1750,0    244,5     14,0   1750,0    244,5     14,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

в тому числі:



32
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

136

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕНЬ 

ВIДДIЛЕННЯ ПАЛIАТИВНОЇ ДОПОМОГИ 

ЦЕНТРУ ПАЛIАТИВНОЇ ДОПОМОГИ 

ДIТЯМ М. КИЄВА КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 

КЛIНIЧНОЇ ШКIРНО-ВЕНЕРОЛОГIЧНОЇ 

ЛIКАРНI НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКIЙ, 32 У 

ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

    10,0     10,0     10,0

137

РЕКОНСТРУКЦIЯ З РОЗШИРЕННЯМ 

БУДIВЛI ЦЕНТРУ ТЕРМIЧНИХ УРАЖЕНЬ, 

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВIДНОВЛЮВАЛЬНОЇ 

ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХIРУРГIЇ КИЇВСЬКОЇ 

МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI № 2 НА 

ВУЛ.КРАКIВСЬКIЙ, 13 В ДНIПРОВСЬКОМУ 

РАЙОНI

   200,0    200,0    100,0    200,0    200,0    100,0    200,0    200,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

138

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИЛИХ ПРИМIЩЕНЬ 

ПIД АМБУЛАТОРIЮ ЛIКАРIВ СIМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, 

ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, 23 

 25677,1  23096,7     90,0  25677,1  23096,7     90,0  25677,1  23096,7     90,0

в тому числi: проектнi роботи    410,0    312,6     76,3    410,0    312,6     76,3    410,0    312,6     76,3

139

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ 

МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI №4 НА ВУЛ. 

СОЛОМ"ЯНСЬКIЙ, 17 У 

СОЛОМ"ЯНСЬКОМУ РАЙОНI 

  1500,0   1500,0   1500,0

в тому числi: проектнi роботи   1300,0   1300,0   1300,0

140

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЧАСТИНИ ПРИМIЩЕНЬ 

1-ГО ПОВЕРХУ НЕЖИТЛОВОЇ БУДIВЛI 

ПIД АМБУЛАТОРIЮ ЗАГАЛЬНОЇ 

ПРАКТИКИ СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО 

ВУЛ. РАЙДУЖНА, 23 ЛIТЕРА А У 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

  8575,3   8018,2     93,5   8575,3   8018,2     93,5   8575,3   8018,2     93,5

в тому числi: проектнi роботи    350,0     83,4     23,8    350,0     83,4     23,8    350,0     83,4     23,8

141

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI НА ПРОСПЕКТI 

СВОБОДИ, 22-А ПIД ВIДДIЛЕННЯ № 7 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦIЙНОГО 

ПIДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ 

КАТАСТРОФ МIСТА КИЄВА" 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 

МIСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ) У 

ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

  1500,0   1500,0   1500,0

в тому числi: проектнi роботи   1300,0   1300,0   1300,0
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

142

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI КИЇВСЬКОГО 

МIСЬКОГО БУДИНКУ ДИТИНИ "БЕРIЗКА" 

З ПРИБУДОВОЮ КОРПУСУ ФIЗИЧНОЇ ТА 

РЕАБIЛIТАЦIЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. 

КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (МАРШАЛА 

ЖУКОВА), 4 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

   795,0    407,3     51,2    795,0    407,3     51,2    795,0    407,3     51,2

в тому числi: проектнi роботи    750,0    373,5     49,8    750,0    373,5     49,8    750,0    373,5     49,8

143

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ З 

ДОБУДОВОЮ ДОДАТКОВОГО КОРПУСУ 

ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ ЦЕНТРУ 

НЕЙРОРЕАБIЛIТАЦIЇ УЧАСНИКIВ АТО 

КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI 

№ 11 ДНIПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА НА ВУЛ. РОГОЗIВСЬКIЙ ,6

  4000,0   1556,7     38,9   4000,0   1556,7     38,9   4000,0   1556,7     38,9

в тому числi: проектнi роботи   3500,0   1452,9     41,5   3500,0   1452,9     41,5   3500,0   1452,9     41,5

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ     70,0     50,9     72,8     70,0     50,9     72,8     70,0     50,9     72,8

144

РЕКОНСТРУКЦIЯ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 

ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛIКАРНI № 2, СЕЛИЩЕ 

ГОСТОМЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

    10,0     10,0     10,0

145

БУДIВНИЦТВО БАГАТОПРОФIЛЬНОЇ 

ЛIКАРНI НА ТЕРИТОРIЇ ЖИТЛОВОГО 

МАСИВУ "ТРОЄЩИНА" НА ПЕРЕТИНI 

ВУЛИЦЬ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА 

МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ 

РАЙОНI

    60,0     50,9     84,9     60,0     50,9     84,9     60,0     50,9     84,9

ОЛЕКСАНДРIВСЬКА КЛIНIЧНА 

ЛIКАРНЯ М. КИЄВА
 46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3

в тому числi:

проектнi роботи   2500,0   2497,8     99,9   2500,0   2497,8     99,9   2500,0   2497,8     99,9

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я  46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3

146

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИЙМАЛЬНОГО 

ВIДДIЛЕННЯ ТА СПЕЦIАЛIЗОВАНИХ 

ВIДДIЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРIВСЬКОЇ 

КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI М.КИЄВА, 

БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЇ ТА 

ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА 

ВУЛ.ШОВКОВИЧНIЙ, 39/1

 46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3  46481,5  45227,5     97,3

в тому числi: проектнi роботи   2500,0   2497,8     99,9   2500,0   2497,8     99,9   2500,0   2497,8     99,9



34
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦIЙНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ" ПЕЧЕРСЬКОГО 

РАЙОНУ М.КИЄВА

  1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8

в тому числi:

проектнi роботи   1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я   1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8

147

РЕСТАВРАЦIЯ БУДIВЛI З 

ПРИСТОСУВАННЯМ КНП"ЦПМСД" 

ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА 

АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ IВАНА,2

  1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8

в тому числi: проектнi роботи   1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8   1500,0   1452,3     96,8



35

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО 508511,0 364841,5     71,7 508511,0 364841,5     71,7 508511,0 364841,5     71,7

в тому числi:

проектнi роботи  12490,2   7593,5     60,8  12490,2   7593,5     60,8  12490,2   7593,5     60,8

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА 

ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
358511,0 273008,5     76,2 358511,0 273008,5     76,2 358511,0 273008,5     76,2

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
358511,0 273008,5     76,2 358511,0 273008,5     76,2 358511,0 273008,5     76,2

148

ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ДIТЕЙ-СИРIТ 

ТА ДIТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКIВСЬКОГО ПIКЛУВАННЯ

 50000,0  49998,6    100,0  50000,0  49998,6    100,0  50000,0  49998,6    100,0

149
БУДIВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) ЖИТЛА 

ДЛЯ ЧЕРГОВИКIВ КВАРТИРНОГО ОБЛIКУ
100000,0  99988,8    100,0 100000,0  99988,8    100,0 100000,0  99988,8    100,0

150

ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ОКРЕМИХ 

КАТЕГОРIЙ НАСЕЛЕННЯ ВIДПОВIДНО ДО 

ЗАКОНОДАВСТВА (РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ВО КМР (КМДА) ВIД 12.07.2019 № 1249)

208511,0 123021,1     59,0 208511,0 123021,1     59,0 208511,0 123021,1     59,0

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" 125000,0  90119,3     72,1 125000,0  90119,3     72,1 125000,0  90119,3     72,1

в тому числi:

проектнi роботи   9107,8   5973,5     65,6   9107,8   5973,5     65,6   9107,8   5973,5     65,6

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
125000,0  90119,3     72,1 125000,0  90119,3     72,1 125000,0  90119,3     72,1

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

в тому числі:



36
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

151

БУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ З 

ОБ'ЄКТАМИ СОЦIАЛЬНОЇ СФЕРИ, В 

ТОМУ ЧИСЛI ЗА ПРОГРАМОЮ 

"ДОСТУПНЕ ЖИТЛО", ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ УЧАСНИКIВ 

АТО, МIЖ ВУЛИЦЯМИ ЖУЛЯНСЬКОЮ ТА 

ЧАБАНIВСЬКОЮ ТА НА ВУЛИЦI 

ЖУЛЯНСЬКIЙ, 5 У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ 

РАЙОНI (I ЧЕРГА)

  5000,0   5000,0   5000,0

в тому числi: проектнi роботи   3000,0   3000,0   3000,0

152

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕРИТОРIЇ 

ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКОЇ БАЗИ ПIД 

БУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ ТА 

СКЛАДСЬКИХ БУДIВЕЛЬ ЗА АДРЕСОЮ: 

М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. 

КАЧАЛОВА, 40 (VI ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА)

 20000,0  19628,4     98,1  20000,0  19628,4     98,1  20000,0  19628,4     98,1

в тому числi: проектнi роботи   4000,0   4000,0    100,0   4000,0   4000,0    100,0   4000,0   4000,0    100,0

153

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ 

НА БУЛЬВАРI КОЛЬЦОВА, 24-А У 

СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI

100000,0  70490,9     70,5 100000,0  70490,9     70,5 100000,0  70490,9     70,5

в тому числi: проектнi роботи   2107,8   1973,5     93,6   2107,8   1973,5     93,6   2107,8   1973,5     93,6

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ"  25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9

в тому числi:

проектнi роботи   3382,4   1620,0     47,9   3382,4   1620,0     47,9   3382,4   1620,0     47,9

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9

154

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОГО 

БУДИНКУ З ПРИБУДОВОЮ ГУРТОЖИТКУ 

ПО ПРОВ. ПОЛЬОВИЙ, 7 У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9  25000,0   1713,7      6,9

в тому числi: проектнi роботи   3382,4   1620,0     47,9   3382,4   1620,0     47,9   3382,4   1620,0     47,9



37

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7

КП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"
 24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7  24878,8   1177,1      4,7

155

БУДIВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ 

ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВIЙ У 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

 20000,0   1177,1      5,9  20000,0   1177,1      5,9  20000,0   1177,1      5,9

156

БУДIВНИЦТВО МIСЬКОГО КЛАДОВИЩА 

ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДI КОЛУМБАРIЮ З 

НАМОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ 

ТВАРИН, КРЕМАТОРIЮ, АТП ТА 

ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМIЩЕНЬ БIЛЯ ТЕЦ-

6 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

  4878,8   4878,8   4878,8

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ

в тому числі:



38

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО 369647,4 320372,8     86,7 369647,4 320372,8     86,7 369647,4 320372,8     86,7

в тому числi:

проектнi роботи  16169,4  12237,9     75,7  16169,4  12237,9     75,7  16169,4  12237,9     75,7

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

"КИЇВЗЕЛЕНБУД"
 96471,2  85007,3     88,1  96471,2  85007,3     88,1  96471,2  85007,3     88,1

в тому числi:

проектнi роботи   5640,0   4340,4     77,0   5640,0   4340,4     77,0   5640,0   4340,4     77,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 96471,2  85007,3     88,1  96471,2  85007,3     88,1  96471,2  85007,3     88,1

157

БУДIВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО I 

ДВОХ ЛIСОВИХ КОРДОНIВ 

ДАРНИЦЬКОГО ЛIСОПАРКОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО 

I БУДIВЛI ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО 

ЛIСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

  1500,0   1256,4     83,8   1500,0   1256,4     83,8   1500,0   1256,4     83,8

в тому числi: проектнi роботи   1500,0   1256,4     83,8   1500,0   1256,4     83,8   1500,0   1256,4     83,8

158

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКУ ВIДПОЧИНКУ В 

УРОЧИЩI "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ 

РАЙОНI 

 16500,0   5965,6     36,2  16500,0   5965,6     36,2  16500,0   5965,6     36,2

в тому числi: проектнi роботи    700,0    700,0    700,0

159

БУДIВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. 

ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА МIЖ ПРОСП. 

ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. 

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ 

РАЙОНI

 27500,0  27228,1     99,0  27500,0  27228,1     99,0  27500,0  27228,1     99,0

в тому числi: проектнi роботи   1700,0   1439,3     84,7   1700,0   1439,3     84,7   1700,0   1439,3     84,7

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ

в тому числі:



39
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

160

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКУ ВIДПОЧИНКУ 

"ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩI "НАТАЛКА" ПО 

ОБОЛОНСЬКIЙ НАБЕРЕЖНIЙ

  5750,0   5735,8     99,8   5750,0   5735,8     99,8   5750,0   5735,8     99,8

в тому числi: проектнi роботи    700,0    695,6     99,4    700,0    695,6     99,4    700,0    695,6     99,4

161

ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-

ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖI В ПАРКУ НА 

РУСАНIВСЬКIЙ НАБЕРЕЖНIЙ

 10640,0  10504,5     98,7  10640,0  10504,5     98,7  10640,0  10504,5     98,7

в тому числi: проектнi роботи     40,0     25,5     63,8     40,0     25,5     63,8     40,0     25,5     63,8

162

БУДIВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ НА 

ОЗЕРI ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ 

ТЕХНIЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ 

НАСАДЖЕНЬ ХАРКIВСЬКОЇ ПЛОЩI ТА 

ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ 

РАЙОНI

 14581,2  14451,6     99,1  14581,2  14451,6     99,1  14581,2  14451,6     99,1

в тому числi: проектнi роботи    100,0     29,2     29,2    100,0     29,2     29,2    100,0     29,2     29,2

163

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ 

ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ 

РАЙОНI

 20000,0  19865,3     99,3  20000,0  19865,3     99,3  20000,0  19865,3     99,3

в тому числi: проектнi роботи    900,0    894,4     99,4    900,0    894,4     99,4    900,0    894,4     99,4

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7

в тому числi:

проектнi роботи   1800,0   1333,9     74,1   1800,0   1333,9     74,1   1800,0   1333,9     74,1

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7

164

РЕКОНСТРУКЦIЯ I БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ 

"ВОЛОДИМИРСЬКА ГIРКА" У 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7  39300,0  30155,9     76,7

в тому числi: проектнi роботи   1800,0   1333,9     74,1   1800,0   1333,9     74,1   1800,0   1333,9     74,1

КП "ПЛЕСО" 135098,8 131467,1     97,3 135098,8 131467,1     97,3 135098,8 131467,1     97,3

в тому числi:

проектнi роботи   3629,4   2985,7     82,3   3629,4   2985,7     82,3   3629,4   2985,7     82,3

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 84599,2  83896,5     99,2  84599,2  83896,5     99,2  84599,2  83896,5     99,2

165

БУДIВНИЦТВО IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО 

ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ 

ВIДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З 

УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО 

РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНIВ У 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

  1000,0    458,0     45,8   1000,0    458,0     45,8   1000,0    458,0     45,8

в тому числi: проектнi роботи    638,4    408,0     63,9    638,4    408,0     63,9    638,4    408,0     63,9



40
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

166

РЕКОНСТРУКЦIЯ ОЧИСНИХ СПОРУД 

"ХАРКIВСЬКI" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 56596,5  56596,5    100,0  56596,5  56596,5    100,0  56596,5  56596,5    100,0

в тому числi: проектнi роботи    277,4    277,4    100,0    277,4    277,4    100,0    277,4    277,4    100,0

167

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ 

ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ 

ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI 

ДОЛОБЕЦЬКИЙ

   330,0    169,5     51,4    330,0    169,5     51,4    330,0    169,5     51,4

в тому числi: проектнi роботи    282,6    169,5     60,0    282,6    169,5     60,0    282,6    169,5     60,0

168

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ 

"ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНI СТВОРЕННЯ 

РЕКРЕАЦIЙНОГО МАРШРУТУ З 

БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРIЇ 

НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВI В 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

   710,1    710,0    100,0    710,1    710,0    100,0    710,1    710,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи    710,1    710,0    100,0    710,1    710,0    100,0    710,1    710,0    100,0

169

БУДIВНИЦТВО БЕРЕГОУКРIПЛЮЮЧИХ 

СПОРУД ТА ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ 

РУСАНIВСЬКОЇ ПРОТОКИ У 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 25962,6  25962,5    100,0  25962,6  25962,5    100,0  25962,6  25962,5    100,0

в тому числi: проектнi роботи     67,1     67,1    100,0     67,1     67,1    100,0     67,1     67,1    100,0

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА
 50499,6  47570,6     94,2  50499,6  47570,6     94,2  50499,6  47570,6     94,2

170

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ 

КАНАЛIЗАЦIЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ 

В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

 22200,0  21091,8     95,0  22200,0  21091,8     95,0  22200,0  21091,8     95,0

в тому числi: проектнi роботи   1243,2   1243,2    100,0   1243,2   1243,2    100,0   1243,2   1243,2    100,0

171

РЕКОНСТРУКЦIЯ ГIДРОТЕХНIЧНИХ 

СПОРУД З ВIДНОВЛЕННЯМ 

ЕКОЛОГIЧНОГО ТА САНIТАРНО-

ГIГIЄНIЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБIДЬ В М. 

КИЄВI

  2400,0   1390,2     57,9   2400,0   1390,2     57,9   2400,0   1390,2     57,9

172
РЕКОНСТРУКЦIЯ ПIВНIЧНО-

ДАРНИЦЬКОГО МЕЛIОКАНАЛУ
 17203,8  17203,8    100,0  17203,8  17203,8    100,0  17203,8  17203,8    100,0

173

БУДIВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦIЇ ТА 

БЛАГОУСТРIЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

   809,0    809,0    809,0

в тому числi: проектнi роботи    300,0    300,0    300,0



41
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

174

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД 

"ЖУКIВ ОСТРIВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, 

БЛАГОУСТРIЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРIЇ 

ТА ВIДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГIЧНОГО 

СТАНУ РIЧКИ КОНИК В ГОЛОСIЇВСЬКОМУ 

РАЙОНI М. КИЄВА

   270,0    268,1     99,3    270,0    268,1     99,3    270,0    268,1     99,3

в тому числi: проектнi роботи    110,6    110,5     99,9    110,6    110,5     99,9    110,6    110,5     99,9

175

БУДIВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦIЇ ТА 

БЛАГОУСТРIЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

  7616,8   7616,7    100,0   7616,8   7616,7    100,0   7616,8   7616,7    100,0

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"  52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6

в тому числi:

проектнi роботи    700,0    649,8     92,8    700,0    649,8     92,8    700,0    649,8     92,8

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6

176

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ 

"ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНI СТВОРЕННЯ 

РЕКРЕАЦIЙНОГО МАРШРУТУ З 

БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРIЇ 

НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВI В 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6  52638,2  30828,9     58,6

в тому числi: проектнi роботи    700,0    649,8     92,8    700,0    649,8     92,8    700,0    649,8     92,8

КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 

МIСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"
 46139,2  42913,6     93,0  46139,2  42913,6     93,0  46139,2  42913,6     93,0

в тому числi:

проектнi роботи   4400,0   2928,1     66,5   4400,0   2928,1     66,5   4400,0   2928,1     66,5

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 46139,2  42913,6     93,0  46139,2  42913,6     93,0  46139,2  42913,6     93,0

177

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ 

ПАРКУ "ЮНIСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ 

РАЙОНI

 11039,2   9484,2     85,9  11039,2   9484,2     85,9  11039,2   9484,2     85,9

178
РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКУ "КIОТО" У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI
   100,0    100,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи    100,0    100,0    100,0

179

БУДIВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ I 

ВIДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В 

ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

  3900,0   3595,3     92,2   3900,0   3595,3     92,2   3900,0   3595,3     92,2

в тому числi: проектнi роботи    300,0    130,7     43,6    300,0    130,7     43,6    300,0    130,7     43,6

180

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ 

ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 30000,0  29834,1     99,4  30000,0  29834,1     99,4  30000,0  29834,1     99,4

в тому числi: проектнi роботи   2900,0   2797,4     96,5   2900,0   2797,4     96,5   2900,0   2797,4     96,5
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   1100,0   1100,0   1100,0

181

БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЇ 

ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВУ У 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

  1100,0   1100,0   1100,0

в тому числi: проектнi роботи   1100,0   1100,0   1100,0



43

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО  33754,8  10975,5     32,5  33754,8  10975,5     32,5  33754,8  10975,5     32,5

в тому числi:

проектнi роботи  29775,6  10568,3     35,5  29775,6  10568,3     35,5  29775,6  10568,3     35,5

БУДIВНИЦТВО I РЕГIОНАЛЬНИЙ 

РОЗВИТОК
 33754,8  10975,5     32,5  33754,8  10975,5     32,5  33754,8  10975,5     32,5

182

РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПЛАНУ РОЗВИТКУ МIСТА КИЄВА ТА 

ЙОГО ПРИМIСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ

  9473,2   9473,2   9473,2

в тому числi: проектнi роботи   9473,2   9473,2   9473,2

183

РОЗРОБКА IНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ 

РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО 

ПРИМIСЬКОЇ ЗОНИ

  9351,8   6980,7     74,6   9351,8   6980,7     74,6   9351,8   6980,7     74,6

в тому числi: проектнi роботи   9351,8   6980,7     74,6   9351,8   6980,7     74,6   9351,8   6980,7     74,6

184
РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ 

ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА
    56,6     56,6     56,6

в тому числi: проектнi роботи     56,6     56,6     56,6

185

РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ 

МАТЕРIАЛIВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНIВ ТА 

КОНЦЕПЦIЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРIЙ, 

МIСТОБУДIВНИХ ПРОГРАМ ТА IНШОЇ 

МIСТОБУДIВНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ, 

ПАСПОРТIВ ВУЛИЦЬ, МIСЬКИХ ВУЗЛIВ, 

РОЗРОБКА ТЕХНIКО-ЕКОНОМIЧНИХ 

ОБГРУНТУВАНЬ, ГАЛУЗЕВИХ ТА 

КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ

  1026,8    620,3     60,4   1026,8    620,3     60,4   1026,8    620,3     60,4

в тому числi: проектнi роботи   1026,8    620,3     60,4   1026,8    620,3     60,4   1026,8    620,3     60,4

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА АРХIТЕКТУРИ

в тому числі:
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

186

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

КОМПЛЕКСНОЇ IНФОРМАЦIЙНО-

АНАЛIТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

"МIСТОБУДIВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА"

 13846,4   3374,5     24,4  13846,4   3374,5     24,4  13846,4   3374,5     24,4

в тому числi: проектнi роботи   9867,2   2967,3     30,1   9867,2   2967,3     30,1   9867,2   2967,3     30,1



45

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО 431624,1 414917,9     96,1 431624,1 414917,9     96,1 431624,1 414917,9     96,1

в тому числi:

проектнi роботи  10829,3   9036,3     83,4  10829,3   9036,3     83,4  10829,3   9036,3     83,4

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"   1587,6   1587,6   1587,6

в тому числi:

проектнi роботи   1587,6   1587,6   1587,6

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО   1587,6   1587,6   1587,6

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   1587,6   1587,6   1587,6

187

БУДIВНИЦТВО ХРАМУ СТРIТЕННЯ 

ГОСПОДНЬОГО НА РОЗI 

ВУЛ.СТРIТЕНСЬКОЇ ТА ВЕЛИКОЇ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ 

РАЙОНI М.КИЄВА

  1587,6   1587,6   1587,6

в тому числi: проектнi роботи   1587,6   1587,6   1587,6

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ" 346552,4 331433,8     95,6 346552,4 331433,8     95,6 346552,4 331433,8     95,6

в тому числi:

проектнi роботи   9241,7   9036,3     97,8   9241,7   9036,3     97,8   9241,7   9036,3     97,8

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 346552,4 331433,8     95,6 346552,4 331433,8     95,6 346552,4 331433,8     95,6

188

РЕКОНСТРУКЦIЯ ОБ'ЄКТIВ КИЇВСЬКОГО 

ЗООЛОГIЧНОГО ПАРКУ 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА 

ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,32 У 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

343552,4 330439,1     96,2 343552,4 330439,1     96,2 343552,4 330439,1     96,2

в тому числi: проектнi роботи   8341,7   8136,5     97,5   8341,7   8136,5     97,5   8341,7   8136,5     97,5

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

в тому числі:
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

189

БУДIВНИЦТВО МЕМОРIАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСУ ГЕРОЇВ- КИЯН, ЩО 

ЗАГИНУЛИ ЗА ЦIЛIСНIСТЬ ТА 

НЕЗАЛЕЖНIСТЬ УКРАЇНИ НА РОЗI ВУЛ. 

МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА 

ПЕТРIВСЬКОЇ АЛЕЇ У ПЕЧЕРСЬКОМУ 

РАЙОНI

  3000,0    994,7     33,2   3000,0    994,7     33,2   3000,0    994,7     33,2

в тому числi: проектнi роботи    900,0    899,8    100,0    900,0    899,8    100,0    900,0    899,8    100,0

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ 

ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ 

НАЦIОНАЛЬНИЙ АКАДЕМIЧНИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЕТИ"

 83484,1  83484,1    100,0  83484,1  83484,1    100,0  83484,1  83484,1    100,0

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО  83484,1  83484,1    100,0  83484,1  83484,1    100,0  83484,1  83484,1    100,0

190

РЕСТАВРАЦIЯ ТА РЕАБIЛIТАЦIЯ З 

ТЕХНIЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ I 

РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ПРИБУДОВИ 

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ 

КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ 

АКАДЕМIЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. 

ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКIЙ, 53/3 У 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 81863,7  81863,7    100,0  81863,7  81863,7    100,0  81863,7  81863,7    100,0

191

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ 

ПРИМIЩЕНЬ ПЕРШОГО I ПIДВАЛЬНОГО 

ПОВЕРХIВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХIДНОЇ 

ГРУПИ ПIД МИСТЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИЙ 

ЦЕНТР IМ. I.КОЗЛОВСЬКОГО 

КИЇВСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО 

АКАДЕМIЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА 

ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б У 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

  1620,4   1620,4    100,0   1620,4   1620,4    100,0   1620,4   1620,4    100,0
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО 459788,6 351677,1     76,5 459788,6 351677,1     76,5 459788,6 351677,1     76,5

в тому числi:

проектнi роботи  16933,8   9576,7     56,6  16933,8   9576,7     56,6  16933,8   9576,7     56,6

КП 

"КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"
  3888,5   3888,5   3888,5

в тому числi:

проектнi роботи   2388,5   2388,5   2388,5

ОСВIТА   3888,5   3888,5   3888,5

192

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI 

СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА 

ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДIЛЬСЬКОМУ 

РАЙОНI

  2500,0   2500,0   2500,0

в тому числi: проектнi роботи   1000,0   1000,0   1000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   1388,5   1388,5   1388,5

193

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО 

ТИПУ №88 ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛIВСЬКIЙ, 8

  1388,5   1388,5   1388,5

в тому числi: проектнi роботи   1388,5   1388,5   1388,5

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"  99345,2  33277,6     33,5  99345,2  33277,6     33,5  99345,2  33277,6     33,5

в тому числi:

проектнi роботи   2100,0    469,8     22,4   2100,0    469,8     22,4   2100,0    469,8     22,4

ОСВIТА  99345,2  33277,6     33,5  99345,2  33277,6     33,5  99345,2  33277,6     33,5

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ

в тому числі:
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

194

ЗАВЕРШЕННЯ БУДIВНИЦТВА 

ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

НА ВУЛ. БАХМАЦЬКIЙ, 35 У 

СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 87945,2  31068,2     35,3  87945,2  31068,2     35,3  87945,2  31068,2     35,3

195

БУДIВНИЦТВО ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛИЦI 

АКАДЕМIКА ВIЛЬЯМСА, 10 У 

ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI 

   100,0    100,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи    100,0    100,0    100,0

196

БУДIВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО 

СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 320 ЦЕНТРУ 

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТI НА 

ВУЛ.БУДИЩАНСЬКIЙ, 8 У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

   800,0    105,5     13,2    800,0    105,5     13,2    800,0    105,5     13,2

в тому числi: проектнi роботи    800,0    105,5     13,2    800,0    105,5     13,2    800,0    105,5     13,2

197

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ТА 

СПОРТИВНИХ СПОРУД 

СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 IМ. 

IВАНА КУДРI НА ВУЛ. IВАНА КУДРI, 22-А В 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

   500,0    192,3     38,5    500,0    192,3     38,5    500,0    192,3     38,5

в тому числi: проектнi роботи    200,0    192,3     96,2    200,0    192,3     96,2    200,0    192,3     96,2

198

РЕКОНСТРУКЦIЯ 3 ПРИБУДОВОЮ ДО 

БУДIВЛI КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛIЦЕЮ 

№171 "ЛIДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

НА ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКIЙ, 11-А У 

ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

 10000,0   1911,6     19,1  10000,0   1911,6     19,1  10000,0   1911,6     19,1

в тому числi: проектнi роботи   1000,0    172,0     17,2   1000,0    172,0     17,2   1000,0    172,0     17,2

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ" 343546,0 310053,1     90,3 343546,0 310053,1     90,3 343546,0 310053,1     90,3

в тому числi:

проектнi роботи  12295,3   9106,9     74,1  12295,3   9106,9     74,1  12295,3   9106,9     74,1

ОСВIТА 343546,0 310053,1     90,3 343546,0 310053,1     90,3 343546,0 310053,1     90,3

199

РЕСТАВРАЦIЯ КИЇВСЬКОГО МIСЬКОГО 

БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. 

ВОЛОДИМИРСЬКIЙ, 57

   500,0    500,0    500,0

200

РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ 

НАВЧАЛЬНО-АДМIНIСТРАТИВНОГО 

КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНIВЕРСИТЕТУ 

IМ. БОРИСА ГРIНЧЕНКА ПО ПРОСП. 

ПАВЛА ТИЧИНИ, 17 У ДНIПРОВСЬКОМУ 

РАЙОНI М. КИЄВА

 15000,0   7181,4     47,9  15000,0   7181,4     47,9  15000,0   7181,4     47,9
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

201

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ СЕРЕДНЬОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ I-III 

СТУПЕНIВ № 201 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРI 

ПЕРОВА, 14-А У ДНIПРОВСЬКОМУ 

РАЙОНI

 13259,3  13015,7     98,2  13259,3  13015,7     98,2  13259,3  13015,7     98,2

202

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ 

ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А

 27297,7  26780,3     98,1  27297,7  26780,3     98,1  27297,7  26780,3     98,1

в тому числi: проектнi роботи    200,0    126,4     63,2    200,0    126,4     63,2    200,0    126,4     63,2

203

БУДIВНИЦТВО ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 

ВУЛ.РАДУНСЬКIЙ (24 МIКРОРАЙОН Ж/М 

ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА) У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

126692,5 105190,0     83,0 126692,5 105190,0     83,0 126692,5 105190,0     83,0

в тому числi: проектнi роботи   1377,7    570,0     41,4   1377,7    570,0     41,4   1377,7    570,0     41,4

204

ЗАВЕРШЕННЯ БУДIВНИЦТВА ДИТЯЧОГО 

ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

НА БУЛЬВАРI ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

150233,9 149944,1     99,8 150233,9 149944,1     99,8 150233,9 149944,1     99,8

в тому числi: проектнi роботи    469,0    468,9    100,0    469,0    468,9    100,0    469,0    468,9    100,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ  10562,6   7941,6     75,2  10562,6   7941,6     75,2  10562,6   7941,6     75,2

205

БУДIВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ 

ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗHЯКИ, 4 

М-H, ДIЛ.33, 35

   462,6    462,6    462,6

в тому числi: проектнi роботи    462,6    462,6    462,6

206

БУДIВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ 

ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗHЯКИ, 8 

М-H, ДIЛ.40 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI 

М.КИЄВА

   100,0    100,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи    100,0    100,0    100,0

207

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ 

БУДIВЛI СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ I-III 

СТУПЕНIВ № 129 М.КИЄВА З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 

АНГЛIЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСПЕКТI 

ЮРIЯ ГАГАРIНА, 19 У ДНIПРОВСЬКОМУ 

РАЙОНI

   100,0    100,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи    100,0    100,0    100,0

208

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 

ВУЛ.ТАМПЕРЕ,14-А В ДНIПРОВСЬКОМУ 

РАЙОНI МIСТА КИЄВА

   100,0    100,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи    100,0    100,0    100,0
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

209

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ПIД 

РОЗМIЩЕННЯ ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. 

БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, 11-А У 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

  1300,0   1265,8     97,4   1300,0   1265,8     97,4   1300,0   1265,8     97,4

в тому числi: проектнi роботи   1300,0   1265,8     97,4   1300,0   1265,8     97,4   1300,0   1265,8     97,4

210

БУДIВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ 

ШКОЛИ У 24 МIКРОРАЙОНI Ж/М 

"ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА" У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

  4000,0   3200,8     80,0   4000,0   3200,8     80,0   4000,0   3200,8     80,0

в тому числi: проектнi роботи   3686,0   3200,8     86,8   3686,0   3200,8     86,8   3686,0   3200,8     86,8

211

БУДIВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ 

ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. 

С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ ( Ж/М ОСОКОРКИ, 

11 М-Н, ДIЛ.26, 26-А)

  4500,0   3475,0     77,2   4500,0   3475,0     77,2   4500,0   3475,0     77,2

в тому числi: проектнi роботи   4500,0   3475,0     77,2   4500,0   3475,0     77,2   4500,0   3475,0     77,2

КП "ЖИТЛО-СЕРВIС"   8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4

ОСВIТА   8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4

212

БУДIВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦIЯ) 

ФУТБОЛЬНИХ ПОЛIВ IЗ ШТУЧНИМ 

ПОКРИТТЯМ (ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ 

ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯМ)

  8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4   8659,2   8346,4     96,4

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ 

М.КИЄВА"

  3293,5   3293,5   3293,5

ОСВIТА   3293,5   3293,5   3293,5

213

РЕКОНСТРУКЦIЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДIВ 

БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ IЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ВIДНОВЛЮВАЛЬНИХ 

ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГIЇ (ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ 

ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО 

КМР (КМДА) ВIД 26.09.2016 № 904) 

  2000,0   2000,0   2000,0
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

214

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ 

(РЕКОНСТРУКЦIЯ) БУДIВЕЛЬ 

БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦIАЛIЗОВАНА 

ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА I-III 

СТУПЕНIВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО 

РАЙОНУ МIСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-

АЛЕЙХЕМА, 16-А)

   620,9    620,9    620,9

215

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ 

(РЕКОНСТРУКЦIЯ) БУДIВЛI БЮДЖЕТНОЇ 

СФЕРИ (ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. 

ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М. КИЇВ)

   672,6    672,6    672,6

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"   1056,2   1056,2   1056,2

в тому числi:

проектнi роботи    150,0    150,0    150,0

ОСВIТА   1056,2   1056,2   1056,2

216

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. 

ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А

   514,1    514,1    514,1

в тому числi: проектнi роботи     50,0     50,0     50,0

217

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФIЇ 

РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82

   542,1    542,1    542,1

в тому числi: проектнi роботи    100,0    100,0    100,0
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО  36074,2  14625,2     40,5   8300,1   4350,8     52,4   8300,1   4350,8     52,4  27774,1  10274,4     37,0

в тому числi:

проектнi роботи   3600,0   2886,2     80,2   3600,0   2886,2     80,2   3600,0   2886,2     80,2

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"КИЇВСЬКИЙ IПОДРОМ"
  1000,0   1000,0   1000,0

в тому числi:

проектнi роботи    200,0    200,0    200,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ   1000,0   1000,0   1000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   1000,0   1000,0   1000,0

218

РЕСТАВРАЦIЯ БУДIВЛI ГОЛОВНОГО 

КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО 

ПIДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ IПОДРОМ" 

НА ПРОСПЕКТI АКАДЕМIКА ГЛУШКОВА 

10 (ЛIТЕРА Ж) У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ 

РАЙОНI

  1000,0   1000,0   1000,0

в тому числi: проектнi роботи    200,0    200,0    200,0

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ    200,0    200,0    200,0

в тому числi:

проектнi роботи    200,0    200,0    200,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ    200,0    200,0    200,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ    200,0    200,0    200,0

219

БУДIВНИЦТВО 

БАГАТОФУНКЦIОНАЛЬНОГО 

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ З 

ЛЬОДОВОЮ АРЕНОЮ ТА БАСЕЙНОМ НА 

ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКIЙ, 60

   200,0    200,0    200,0

в тому числi: проектнi роботи    200,0    200,0    200,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ

в тому числі:
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"
 34874,2  14625,2     41,9   7100,1   4350,8     61,3   7100,1   4350,8     61,3  27774,1  10274,4     37,0

в тому числi:

проектнi роботи   3200,0   2886,2     90,2   3200,0   2886,2     90,2   3200,0   2886,2     90,2

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ  34874,2  14625,2     41,9   7100,1   4350,8     61,3   7100,1   4350,8     61,3  27774,1  10274,4     37,0

220

РЕКОНСТРУКЦIЯ ФIЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦI 

РАЙДУЖНIЙ, 33-А

 30574,1  12239,0     40,0   2800,0   1964,6     70,2   2800,0   1964,6     70,2  27774,1  10274,4     37,0

в тому числi: проектнi роботи    500,0    500,0    100,0    500,0    500,0    100,0    500,0    500,0    100,0

221

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI МАЙСТЕРНI 

КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ 

СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОРТУ" 

НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 17 У 

СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI З 

ВЛАШТУВАННЯМ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАЛIВ 

ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ

  1500,0   1500,0   1500,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   2800,1   2386,2     85,2   2800,1   2386,2     85,2   2800,1   2386,2     85,2

222

РЕКОНСТРУКЦIЯ СПОРТИВНОЇ 

СПОРУДИ ЗI ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ 

ПОКРИТТЯМ З ПРИБУДОВОЮ ПIД 

БАГАТОФУНКЦIОНАЛЬНИЙ 

СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛИЦI 

МIСТА ШАЛЕТТ, 6 У ДНIПРОВСЬКОМУ 

РАЙОНI

  2800,1   2386,2     85,2   2800,1   2386,2     85,2   2800,1   2386,2     85,2

в тому числi: проектнi роботи   2700,0   2386,2     88,4   2700,0   2386,2     88,4   2700,0   2386,2     88,4
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО   5425,0   1579,8     29,1   5425,0   1579,8     29,1   5425,0   1579,8     29,1

в тому числi:

проектнi роботи   2700,0   1579,8     58,5   2700,0   1579,8     58,5   2700,0   1579,8     58,5

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ 

ПОЛIТИКИ
  5000,0   1579,8     31,6   5000,0   1579,8     31,6   5000,0   1579,8     31,6

в тому числi:

проектнi роботи   2700,0   1579,8     58,5   2700,0   1579,8     58,5   2700,0   1579,8     58,5

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА 

СОЦIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
  5000,0   1579,8     31,6   5000,0   1579,8     31,6   5000,0   1579,8     31,6

223

РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО 

ВIДДIЛЕННЯ САНАТОРIЮ "ПЕРШЕ 

ТРАВНЯ" ПIД ПСИХОНЕВРОЛОГIЧНИЙ 

IНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА 

ВУЛ. КВIТКИ ЦIСИК (ГАМАРНИКА), 28

  1000,0   1000,0   1000,0

в тому числi: проектнi роботи   1000,0   1000,0   1000,0

224

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДIВЛI 

СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛIТ."Б", НА 

ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ ВIДДIЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО 

МIСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБIЛIТАЦIЇ ДIТЕЙ З 

IНВАЛIДНIСТЮ 

  4000,0   1579,8     39,5   4000,0   1579,8     39,5   4000,0   1579,8     39,5

в тому числi: проектнi роботи   1700,0   1579,8     92,9   1700,0   1579,8     92,9   1700,0   1579,8     92,9

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ 

М.КИЄВА"

   425,0    425,0    425,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА 

СОЦIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
   425,0    425,0    425,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ

в тому числі:



55
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

225

ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДIВ БЮДЖЕТНОЇ 

СФЕРИ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦIЇ 

ТА МОНIТОРИНГУ 

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛIК 

ОБ'ЄКТIВ ВИЗНАЧЕНИЙ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВIД 

30.07.2018 № 1361)

   425,0    425,0    425,0



56

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО   2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3

в тому числi:

проектнi роботи   2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3   2700,0    575,1     21,3

ДЕПАРТАМЕНТ IНФОРМАЦIЙНО-

КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
  2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8

в тому числi:

проектнi роботи   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8

ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЇ ТА 

IНФОРМАТИКА
  2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8

226

РЕСТАВРАЦIЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ З 

ОБЛАШТУВАННЯМ ГОРИЩНОГО 

ПРОСТОРУ ПIД МАНСАРДНИЙ ПОВЕРХ 

БУДIВЛI НА ВУЛ. ФРОЛIВСЬКIЙ, 1/6, ЛIТ. 

А' У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

  2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8

в тому числi: проектнi роботи   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8   2000,0    575,1     28,8

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"IНФОРМАТИКА"
   700,0    700,0    700,0

в тому числi:

проектнi роботи    700,0    700,0    700,0

ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЇ ТА 

IНФОРМАТИКА
   700,0    700,0    700,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ    700,0    700,0    700,0

227

БУДIВНИЦТВО СИТУАЦIЙНОГО ЦЕНТРУ 

ПРОТИДIЇ ЗАГРОЗАМ У МIСТI КИЄВI НА 

ВУЛ. КИРИЛIВСЬКIЙ, 57 У 

ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

   700,0    700,0    700,0

в тому числi: проектнi роботи    700,0    700,0    700,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ДЕПАРТАМЕНТ IНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ

в тому числі:



57

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО   1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4

в тому числi:

проектнi роботи    300,0    170,0     56,7    300,0    170,0     56,7    300,0    170,0     56,7

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
  1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4

228

БУДIВНИЦТВО ВОДЯНОЇ СВЕРДЛОВИНИ 

ДЛЯ ОБ'ЄКТУ "МIСЬКИЙ" I 

ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ 

ВIДСТIЙНИКIВ

  1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4   1200,0   1156,5     96,4

в тому числi: проектнi роботи    300,0    170,0     56,7    300,0    170,0     56,7    300,0    170,0     56,7

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ДЕПАРТАМЕНТ МУНIЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

в тому числі:



58

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО 153512,3 126419,0     82,4 153512,3 126419,0     82,4 153512,3 126419,0     82,4

в тому числi:

проектнi роботи  11432,0   6824,1     59,7  11432,0   6824,1     59,7  11432,0   6824,1     59,7

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
  7607,2   1684,4     22,1   7607,2   1684,4     22,1   7607,2   1684,4     22,1

229

ЗОВНIШНI МЕРЕЖI ВОДОПОСТАЧАННЯ 

ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ: ВУЛИЦЬ 

СТОЛЄТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, 

IРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, 

ЄНIСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКIВ 

СТОЛЄТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, 

СТРАТЕГIЧНОГО В ГОЛОСIЇВСЬКОМУ 

РАЙОНI М. КИЄВА

  3847,2   3847,2   3847,2

230

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВОДОПРОВIДНОЇ 

МЕРЕЖI ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА 

ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ. ГОЛОСIЇВСЬКОЇ ДО 

ПРОВУЛКУ ТИХВIНСЬКОГО У 

ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

  2260,0    187,9      8,3   2260,0    187,9      8,3   2260,0    187,9      8,3

в тому числi: проектнi роботи    200,0    187,9     94,0    200,0    187,9     94,0    200,0    187,9     94,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   1500,0   1496,5     99,8   1500,0   1496,5     99,8   1500,0   1496,5     99,8

231

БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА 

ВОДОВIДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО 

СЕКТОРУ МИШОЛОВКА (ВУЛИЦЬ 

АДМIРАЛА УШАКОВА, ВIЙСЬКОВОЇ, 

МАРШАЛЬСЬКОЇ, БУКОВИНСЬКОЇ, 

НОВОКОРЧУВАТСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ 

БУКОВИНСЬКОГО) В ГОЛОСIЇВСЬКОМУ 

РАЙОНI М. КИЄВА

  1500,0   1496,5     99,8   1500,0   1496,5     99,8   1500,0   1496,5     99,8

в тому числi: проектнi роботи   1500,0   1496,5     99,8   1500,0   1496,5     99,8   1500,0   1496,5     99,8

ОСВIТА 135754,7 118734,4     87,5 135754,7 118734,4     87,5 135754,7 118734,4     87,5

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

в тому числі:



59
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

232

РЕКОНСТРУКЦIЯ ГIМНАЗIЇ № 179 ПО 

ПРОСП. ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 120-В У 

ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

 19500,0   6479,1     33,2  19500,0   6479,1     33,2  19500,0   6479,1     33,2

в тому числi: проектнi роботи   5000,0   2279,0     45,6   5000,0   2279,0     45,6   5000,0   2279,0     45,6

233

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ 

БУДIВЕЛЬ I СПОРУД ГIМНАЗIЇ № 59 IМЕНI 

О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА 

КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСIЇВСЬКОМУ 

РАЙОНI М. КИЄВА 

113022,7 109394,6     96,8 113022,7 109394,6     96,8 113022,7 109394,6     96,8

в тому числi: проектнi роботи   1500,0   1500,0   1500,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   3232,0   2860,7     88,5   3232,0   2860,7     88,5   3232,0   2860,7     88,5

234

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. 

ВОЛОДИМИРСЬКIЙ, 76 В 

ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

   732,0    648,2     88,6    732,0    648,2     88,6    732,0    648,2     88,6

в тому числi: проектнi роботи    732,0    648,2     88,6    732,0    648,2     88,6    732,0    648,2     88,6

235

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗАКЛАДУ ДОШКIЛЬНОЇ 

ОСВIТИ №371 НА ВУЛ.ТОЛСТОГО, 39/41 

В ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА 

  2500,0   2212,5     88,5   2500,0   2212,5     88,5   2500,0   2212,5     88,5

в тому числi: проектнi роботи   2500,0   2212,5     88,5   2500,0   2212,5     88,5   2500,0   2212,5     88,5

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ  10150,4   6000,2     59,1  10150,4   6000,2     59,1  10150,4   6000,2     59,1

236

РЕКОНСТРУКЦIЯ КОМПЛЕКСНОЇ 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ 

ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА 

ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНI 

ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ 

ЗI ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА 

БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ 

НАКРИТТЯМ

 10150,4   6000,2     59,1  10150,4   6000,2     59,1  10150,4   6000,2     59,1



60

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО 218350,6 209969,2     96,2 218350,6 209969,2     96,2 218350,6 209969,2     96,2

в тому числi:

проектнi роботи   8921,7   8871,7     99,4   8921,7   8871,7     99,4   8921,7   8871,7     99,4

субвенцiя з державного бюджету мiста 

Києва на реалiзацiю проекту з 

термомодернiзацiї гiмназiї № 290 за 

адресою: вул.Ревуцького, 13а у 

Дарницькому районi

 20850,0  14163,3     67,9  20850,0  14163,3     67,9  20850,0  14163,3     67,9

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим 

бюджетам на реалiзацiю програми 

"Спроможна школа для кращих 

результатiв"

 20000,0  19980,2     99,9  20000,0  19980,2     99,9  20000,0  19980,2     99,9

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

   766,3    674,6     88,0    766,3    674,6     88,0    766,3    674,6     88,0

237
БУДIВНИЦТВО ДОРIГ В МIКРОРАЙОНI 

БОРТНИЧI
   186,3    186,3    100,0    186,3    186,3    100,0    186,3    186,3    100,0

в тому числi: проектнi роботи    186,3    186,3    100,0    186,3    186,3    100,0    186,3    186,3    100,0

238
БУДIВНИЦТВО ДОРIГ В МIКРОРАЙОНI 

ОСОКОРКИ
   220,0    220,0    100,0    220,0    220,0    100,0    220,0    220,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи    220,0    220,0    100,0    220,0    220,0    100,0    220,0    220,0    100,0

239

БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНIШНЬОГО 

ОСВIТЛЕННЯ МIКРОРАЙОНУ ОСОКОРКИ 

ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНIЙ

   360,0    268,4     74,5    360,0    268,4     74,5    360,0    268,4     74,5

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 25054,4  23913,1     95,4  25054,4  23913,1     95,4  25054,4  23913,1     95,4

240

БУДIВНИЦТВО ГIДРОВУЗЛА, 

МIКРОРАЙОН БОРТНИЧI, ПО 

ВУЛ.ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI 

М. КИЄВА

 19871,5  19664,2     99,0  19871,5  19664,2     99,0  19871,5  19664,2     99,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

в тому числі:



61
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

241

РЕКОНСТРУКЦIЯ АЛЕЇ ВIД ВУЛ. 

ДЕКАБРИСТIВ, 7 ДО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 

32-А

  1000,0    170,0     17,0   1000,0    170,0     17,0   1000,0    170,0     17,0

в тому числi: проектнi роботи    200,0    170,0     85,0    200,0    170,0     85,0    200,0    170,0     85,0

242

БУДIВНИЦТВО МАГIСТРАЛЬНОГО 

САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА 

ВУЛ.ПЕРЕЯСЛАВСЬКIЙ, Є.ХАРЧЕНКА 

(ЛЕНIНА) , ОСЬМАКА КИРИЛА 

(ГОРЬКОГО), КОЦЮБИНСЬКОГО В М-НI 

БОРТНИЧI

   600,0    496,0     82,7    600,0    496,0     82,7    600,0    496,0     82,7

в тому числi: проектнi роботи    496,0    496,0    100,0    496,0    496,0    100,0    496,0    496,0    100,0

243

БУДIВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ 

НА ВУЛ.Є.ХАРЧЕНКА (ЛЕНIНА), 

ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧI

  3582,9   3582,9    100,0   3582,9   3582,9    100,0   3582,9   3582,9    100,0

в тому числi: проектнi роботи   3582,9   3582,9    100,0   3582,9   3582,9    100,0   3582,9   3582,9    100,0

ОСВIТА 114595,4 107577,0     93,9 114595,4 107577,0     93,9 114595,4 107577,0     93,9

244

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI З 

ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРIЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ 

ШКОЛИ I-III СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. 

СЛАВГОРОДСЬКIЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ 

РАЙОНI

   220,0    220,0    220,0

245

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ГIМНАЗIЇ 

№267, ВУЛ.АРХIТЕКТОРА 

ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А

   344,4    334,3     97,1    344,4    334,3     97,1    344,4    334,3     97,1

в тому числi: проектнi роботи    300,0    300,0    100,0    300,0    300,0    100,0    300,0    300,0    100,0

246

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. 

САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ

   990,0    964,4     97,4    990,0    964,4     97,4    990,0    964,4     97,4

247

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ 

ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЛЕНIНА, 53 У 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

  3399,5   3399,5    100,0   3399,5   3399,5    100,0   3399,5   3399,5    100,0

в тому числi: проектнi роботи   3399,5   3399,5    100,0   3399,5   3399,5    100,0   3399,5   3399,5    100,0

248

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ТА 

СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКIВ У 

ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДI № 111 НА ВУЛ. 

ЗДОЛБУНIВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО 

РАЙОНУ М. КИЄВА 

  5000,0   4977,5     99,5   5000,0   4977,5     99,5   5000,0   4977,5     99,5



62
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

249

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ТА 

СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКIВ У 

ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДI № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 

17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 

  5000,0   4986,3     99,7   5000,0   4986,3     99,7   5000,0   4986,3     99,7

250

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ГIМНАЗIЇ №290 НА 

ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А У 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

 20850,0  14163,3     67,9  20850,0  14163,3     67,9  20850,0  14163,3     67,9

в тому числi: субвенцiя з державного 

бюджету мiста Києва на реалiзацiю проекту 

з термомодернiзацiї гiмназiї № 290 за 

адресою: вул.Ревуцького, 13а у 

Дарницькому районi

 20850,0  14163,3     67,9  20850,0  14163,3     67,9  20850,0  14163,3     67,9

251

РЕКОНСТРУКЦIЯ ГIМНАЗIЇ № 315 З 

НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, 

ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А

 78404,5  78384,7    100,0  78404,5  78384,7    100,0  78404,5  78384,7    100,0

в тому числi: субвенцiя з державного 

бюджету мiсцевим бюджетам на реалiзацiю 

програми "Спроможна школа для кращих 

результатiв"

 20000,0  19980,2     99,9  20000,0  19980,2     99,9  20000,0  19980,2     99,9

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ    387,0    367,0     94,8    387,0    367,0     94,8    387,0    367,0     94,8

252

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ 

ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСIЙСЬКIЙ, 45 

    10,0     10,0     10,0

в тому числi: проектнi роботи     10,0     10,0     10,0

253

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ГIМНАЗIЇ 

№261, ВУЛ.АРХIТЕКТОРА 

ВЕРБИЦЬКОГО, 7

   377,0    367,0     97,3    377,0    367,0     97,3    377,0    367,0     97,3

в тому числi: проектнi роботи    377,0    367,0     97,3    377,0    367,0     97,3    377,0    367,0     97,3

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я  77804,5  77804,4    100,0  77804,5  77804,4    100,0  77804,5  77804,4    100,0

254

РЕКОНСТРУКЦIЯ АМБУЛАТОРIЇ ЛIКАРIВ 

СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ 

ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-

САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. 

ГМИРI,8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 

КИЄВА

 45606,9  45606,8    100,0  45606,9  45606,8    100,0  45606,9  45606,8    100,0

в тому числi: проектнi роботи     50,0     50,0    100,0     50,0     50,0    100,0     50,0     50,0    100,0

255

БУДIВНИЦТВО АМБУЛАТОРIЇ ЗАГАЛЬНОЇ 

ЛIКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ-СIМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. ЗАВАЛЬНIЙ, 1-В У 

ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

  3263,0   3263,0    100,0   3263,0   3263,0    100,0   3263,0   3263,0    100,0
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тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

256

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ 

СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНIЗАЦIЯ ПО 

ВIДВЕДЕННЮ ПIДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. 

БОРИСПIЛЬСЬКА, 30А)

 28934,6  28934,6    100,0  28934,6  28934,6    100,0  28934,6  28934,6    100,0

в тому числi: проектнi роботи    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА 

СОЦIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
   130,0    130,0    130,0

257

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВIДДIЛЕННЯ РАННЬОЇ 

СОЦIАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБIЛIТАЦIЇ 

ДIТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВIДСТАЛИХ 

ДIТЕЙ ТА ДIТЕЙ З УРАЖЕННЯМ 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З 

ПОРУШЕННЯМ ПСИХIКИ (ДЕННЕ 

ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 

28-Б

   130,0    130,0    130,0



64

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО  53003,0  21259,5     40,1  53003,0  21259,5     40,1  53003,0  21259,5     40,1

в тому числi:

проектнi роботи   5800,8    790,1     13,6   5800,8    790,1     13,6   5800,8    790,1     13,6

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим 

бюджетам на здiйснення заходiв щодо 

соцiально-економiчного розвитку окремих 

територiй 

  5053,5   4456,0     88,2   5053,5   4456,0     88,2   5053,5   4456,0     88,2

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 

IНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

 16259,3   5936,3     36,5  16259,3   5936,3     36,5  16259,3   5936,3     36,5

258

ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВIД 

ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-

ЛIСКIВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНIНА В С. 

ТРОЄЩИНА

   500,0    500,0    500,0

259

РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. КIОТО З 

ОРГАНIЗАЦIЄЮ ДОДАТКОВИХ В'ЇЗДIВ ТА 

ВИЇЗДIВ З ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА

  1000,0   1000,0   1000,0

260

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ 

РОЗВЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА 

-ВУЛ, ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З 

ОРГАНIЗАЦIЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗЇЗДIВ НА 

ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

 14759,3   5936,3     40,2  14759,3   5936,3     40,2  14759,3   5936,3     40,2

в тому числi: субвенцiя з державного 

бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення 

заходiв щодо соцiально-економiчного 

розвитку окремих територiй 

  5053,5   4456,0     88,2   5053,5   4456,0     88,2   5053,5   4456,0     88,2

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 12074,5    235,6      2,0  12074,5    235,6      2,0  12074,5    235,6      2,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

в тому числі:



65
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

261

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА 

ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА 

ПАМ'ЯТI ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У 

ЧЕТВЕРТОМУ МIКРОРАЙОНI 

ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРIВЩИНА-

ТРОЄЩИНА

  2374,5   2374,5   2374,5

262

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК IНЖЕНЕРНО-

ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 

МIКРОРАЙОНIВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ 

ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА

  7700,0   7700,0   7700,0

263

БУДIВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА 

ВУЛ.МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО У 3-А 

МIКРОРАЙОНI КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ, Ж/М 

ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА

  2000,0    235,6     11,8   2000,0    235,6     11,8   2000,0    235,6     11,8

в тому числi: проектнi роботи   2000,0    235,6     11,8   2000,0    235,6     11,8   2000,0    235,6     11,8

ОСВIТА  11500,0   9877,6     85,9  11500,0   9877,6     85,9  11500,0   9877,6     85,9

264

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ДОБУДОВОЮ 

ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА 

ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКIЙ, 35 У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

 10000,0   9858,4     98,6  10000,0   9858,4     98,6  10000,0   9858,4     98,6

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   1500,0     19,2      1,3   1500,0     19,2      1,3   1500,0     19,2      1,3

265

БУДIВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ 

ШКОЛИ НА 36 КЛАСIВ У 20 МIКРОРАЙОНI 

ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРIВЩИНА-

ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI 

  1500,0     19,2      1,3   1500,0     19,2      1,3   1500,0     19,2      1,3

в тому числi: проектнi роботи   1500,0     19,2      1,3   1500,0     19,2      1,3   1500,0     19,2      1,3

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я   4969,2   1424,9     28,7   4969,2   1424,9     28,7   4969,2   1424,9     28,7

266

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ 

ПРИМIЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСI 

БУДIВЛI НА БУЛЬВ. ЛЕОНIДА БИКОВА, 7-

А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 

КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ 

АМБУЛАТОРIЇ ЛIКАРIВ СIМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ

     0,8      0,8      0,8

в тому числi: проектнi роботи      0,8      0,8      0,8

267

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ 

ПРИМIЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСI 

БУДIВЛI НА ВУЛИЦI МИКОЛИ 

ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА 

ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРIЇ 

ЛIКАРIВ СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

  1871,0   1871,0   1871,0



66
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

в тому числi: проектнi роботи    100,0    100,0    100,0

268

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ 

ПРИМIЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСI 

БУДIВЛI НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА 

ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРIЇ 

ЛIКАРIВ СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

  3097,4   1424,9     46,0   3097,4   1424,9     46,0   3097,4   1424,9     46,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА 

СОЦIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
  2000,0    535,3     26,8   2000,0    535,3     26,8   2000,0    535,3     26,8

269

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДIВЛI 

НА ВУЛИЦI МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 

ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ 

СОЦIАЛЬНИХ ТА РЕАБIЛIТАЦIЙНИХ 

ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРI 

СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

  2000,0    535,3     26,8   2000,0    535,3     26,8   2000,0    535,3     26,8

в тому числi: проектнi роботи   2000,0    535,3     26,8   2000,0    535,3     26,8   2000,0    535,3     26,8

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО    200,0    200,0    200,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ    200,0    200,0    200,0

270

БУДIВНИЦТВО ПРИБУДОВИ АКТОВОГО 

ЗАЛУ ДО ШКОЛИ МИСТЕЦТВ З 

РЕКОНСТРУКЦIЄЮ IСНУЮЧОЇ БУДIВЛI 

НА ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО, 43-А

   200,0    200,0    200,0

в тому числi: проектнi роботи    200,0    200,0    200,0

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ   6000,0   3249,8     54,2   6000,0   3249,8     54,2   6000,0   3249,8     54,2

271

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ 

ПРИМIЩЕНЬ БУДIВЛI НА ПРОСП. 

МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У 

ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА 

ПIД РОЗМIЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ 

ПОДIЙ

  6000,0   3249,8     54,2   6000,0   3249,8     54,2   6000,0   3249,8     54,2



67

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО  22515,1  20851,7     92,6  22515,1  20851,7     92,6  22515,1  20851,7     92,6

в тому числi:

проектнi роботи    499,9     90,5     18,1    499,9     90,5     18,1    499,9     90,5     18,1

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
  8702,1   8390,0     96,4   8702,1   8390,0     96,4   8702,1   8390,0     96,4

272

РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО 

СЕКТОРА ДВРЗ

    42,2     42,2     42,2

273
КАНАЛIЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ 

ДВРЗ
   249,9    249,9    249,9

в тому числi: проектнi роботи    249,9    249,9    249,9

274

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 

НА БУЛЬВАРI ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА ПIД 

СОЦIАЛЬНI КВАРТИРИ ЦЕНТРУ 

СОЦIАЛЬНОЇ ПIДТРИМКИ ДIТЕЙ ТА 

СIМЕЙ 

  8410,0   8390,0     99,8   8410,0   8390,0     99,8   8410,0   8390,0     99,8

в тому числi: проектнi роботи    200,0     43,3     21,6    200,0     43,3     21,6    200,0     43,3     21,6

ОСВIТА  13813,0  12461,7     90,2  13813,0  12461,7     90,2  13813,0  12461,7     90,2

275

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ СЕРЕДНЬОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ I-III 

СТУПЕНIВ №4 М. КИЄВА, ВУЛ. 

СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А У 

ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI 

 13813,0  12461,7     90,2  13813,0  12461,7     90,2  13813,0  12461,7     90,2

в тому числi: проектнi роботи     50,0     47,2     94,4     50,0     47,2     94,4     50,0     47,2     94,4

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

в тому числі:



68

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО  59725,8  55072,0     92,2  59725,8  55072,0     92,2  59725,8  55072,0     92,2

в тому числi:

проектнi роботи   2500,0   2500,0   2500,0

ОСВIТА  57929,5  53300,1     92,0  57929,5  53300,1     92,0  57929,5  53300,1     92,0

276

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. 

АВТОЗАВОДСЬКIЙ, 17-А

 11143,3  11143,2    100,0  11143,3  11143,2    100,0  11143,3  11143,2    100,0

277
РЕКОНСТРУКЦIЯ ГIМНАЗIЇ-IНТЕРНАТУ 

№299 НА ВУЛ.МАКIЇВСЬКIЙ, 9
  5875,2   5234,5     89,1   5875,2   5234,5     89,1   5875,2   5234,5     89,1

278

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА ВУЛ. 

ПОЛЯРНIЙ, 13-А

  2000,0    619,0     30,9   2000,0    619,0     30,9   2000,0    619,0     30,9

в тому числi: проектнi роботи   1000,0   1000,0   1000,0

279

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ 

БУДIВЛI ШКОЛИ I-III СТУПЕНIВ № 9 

ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА 

ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5

  1500,0   1106,8     73,8   1500,0   1106,8     73,8   1500,0   1106,8     73,8

в тому числi: проектнi роботи   1500,0   1500,0   1500,0

280

РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДУ 

ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 214 НА 

ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А

  5718,0   4028,6     70,5   5718,0   4028,6     70,5   5718,0   4028,6     70,5

281

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ШКIЛ №194 

НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНIПРА, 10-Б ТА №252 

НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В

 31693,0  31168,0     98,3  31693,0  31168,0     98,3  31693,0  31168,0     98,3

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я   1796,3   1771,9     98,6   1796,3   1771,9     98,6   1796,3   1771,9     98,6

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

в тому числі:



69
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

282

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПОКРIВЛI ТА 

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 

РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛIКЛIНIКИ НА 

ВУЛ. ПIВНIЧНIЙ, 4-А

  1796,3   1771,9     98,6   1796,3   1771,9     98,6   1796,3   1771,9     98,6



70

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО   7800,0   2725,8     34,9   7800,0   2725,8     34,9   7800,0   2725,8     34,9

в тому числi:

проектнi роботи   2800,0   2725,8     97,3   2800,0   2725,8     97,3   2800,0   2725,8     97,3

ОСВIТА   7800,0   2725,8     34,9   7800,0   2725,8     34,9   7800,0   2725,8     34,9

283

РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ 

БУДIВЛI, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРIЇ 

ШКОЛИ I-III СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. 

ТИМIРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ЗАКЛАДУ ДОШКIЛЬНОЇ ОСВIТИ

  5800,0    799,8     13,8   5800,0    799,8     13,8   5800,0    799,8     13,8

в тому числi: проектнi роботи    800,0    799,8    100,0    800,0    799,8    100,0    800,0    799,8    100,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   2000,0   1926,0     96,3   2000,0   1926,0     96,3   2000,0   1926,0     96,3

284

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ 

БУДIВЛI ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРI ДРУЖБИ 

НАРОДIВ, 7-А. 

  2000,0   1926,0     96,3   2000,0   1926,0     96,3   2000,0   1926,0     96,3

в тому числi: проектнi роботи   2000,0   1926,0     96,3   2000,0   1926,0     96,3   2000,0   1926,0     96,3

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

в тому числі:



71

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО  31826,9  24754,4     77,8  31826,9  24754,4     77,8  31826,9  24754,4     77,8

в тому числi:

проектнi роботи   4163,7   2817,1     67,7   4163,7   2817,1     67,7   4163,7   2817,1     67,7

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 11506,8   8184,1     71,1  11506,8   8184,1     71,1  11506,8   8184,1     71,1

285

БУДIВНИЦТВО ЗОВНIШНIХ МЕРЕЖ 

ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛIЗАЦIЇ ПО ВУЛ. 

РОСТОВСЬКIЙ ТА ПО ВУЛ. ПУЩА-

ВОДИЦЬКIЙ

   169,1    169,1    169,1

в тому числi: проектнi роботи     31,0     31,0     31,0

286

БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦ.ТА 

ВОДОПРОВIД. МЕРЕЖ З 

ВIДНОВЛ.ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В 

ПРИВ.СЕКТОРI СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ 

ПО ВУЛ.РИЛЄЄВА, 

ШПОЛЯНСЬКIЙ,ВЕРБОЛОЗНIЙ,ТАГIЛЬСЬ

КIЙ, ПРОВ.РЯСНОМУ, 

ПРОВ.ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА 

ВОДОПРОВIД.МЕРЕЖI ВIД КIНЦЯ 

ВУЛ.ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО 

ВУЛ.ПЕТРОПАВЛIВСЬКОЇ

   300,0      0,9      0,3    300,0      0,9      0,3    300,0      0,9      0,3

в тому числi: проектнi роботи    300,0      0,9      0,3    300,0      0,9      0,3    300,0      0,9      0,3

287

КАНАЛIЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ 

ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (II ЧЕРГА 

БУДIВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-

БIЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. ЗОРЯНIЙ, 

ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКIЙ, ПРОВ. ЗОРЯНОМУ, 

ПРОВ. ГОМЕЛЬСЬКОМУ

 11037,7   8183,2     74,1  11037,7   8183,2     74,1  11037,7   8183,2     74,1

ОСВIТА  15288,1  14591,9     95,4  15288,1  14591,9     95,4  15288,1  14591,9     95,4

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

в тому числі:



72
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

288

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

КОМПЕНСУЮЧОГО (САНАТОРНОГО) 

ТИПУ № 151, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10-

А У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

 13585,8  13460,9     99,1  13585,8  13460,9     99,1  13585,8  13460,9     99,1

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ   1702,3   1131,0     66,4   1702,3   1131,0     66,4   1702,3   1131,0     66,4

289

БУДIВНИЦТВО БУДIВЛI ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 600, ВУЛ. 

ЮРКIВСЬКА, 3 У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

   500,0     40,0      8,0    500,0     40,0      8,0    500,0     40,0      8,0

в тому числi: проектнi роботи    500,0     40,0      8,0    500,0     40,0      8,0    500,0     40,0      8,0

290

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО 

СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, 

ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г

  1202,3   1091,0     90,7   1202,3   1091,0     90,7   1202,3   1091,0     90,7

в тому числi: проектнi роботи    899,1    797,8     88,7    899,1    797,8     88,7    899,1    797,8     88,7

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА 

СОЦIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
  5032,0   1978,4     39,3   5032,0   1978,4     39,3   5032,0   1978,4     39,3

291

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДIВЛI 

НА ВУЛ. МОСТИЦЬКIЙ, 20 ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ 

СОЦIАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРI 

СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У 

ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

  3332,0    733,5     22,0   3332,0    733,5     22,0   3332,0    733,5     22,0

в тому числi: проектнi роботи    733,6    733,5    100,0    733,6    733,5    100,0    733,6    733,5    100,0

292

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI НА ПРОСПЕКТI 

ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ ЦЕНТРУ 

КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБIЛIТАЦIЇ ДЛЯ ОСIБ З 

IНВАЛIДНIСТЮ У ПОДIЛЬСЬКОМУ 

РАЙОНI

  1700,0   1244,9     73,2   1700,0   1244,9     73,2   1700,0   1244,9     73,2

в тому числi: проектнi роботи   1700,0   1244,9     73,2   1700,0   1244,9     73,2   1700,0   1244,9     73,2



73

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО  37341,6  37110,7     99,4  37341,6  37110,7     99,4  37341,6  37110,7     99,4

в тому числi:

проектнi роботи    200,0    200,0    200,0

ОСВIТА  30820,0  30620,0     99,4  30820,0  30620,0     99,4  30820,0  30620,0     99,4

293

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕНЬ НА ВУЛ. 

АКАДЕМIКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ 

ВIДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497

 30620,0  30620,0    100,0  30620,0  30620,0    100,0  30620,0  30620,0    100,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ    200,0    200,0    200,0

294

БУДIВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДIВЛI ДЛЯ 

РОЗМIЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ 

ГIМНАЗIЇ "АКАДЕМIЯ" НА ВУЛИЦI 

ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У 

СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 

КИЄВА

   100,0    100,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи    100,0    100,0    100,0

295

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ 

СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. 

ЛЬВIВСЬКIЙ, 6/3

   100,0    100,0    100,0

в тому числi: проектнi роботи    100,0    100,0    100,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я   6521,6   6490,7     99,5   6521,6   6490,7     99,5   6521,6   6490,7     99,5

296

РЕКОНСТРУКЦIЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА,5

  6521,6   6490,7     99,5   6521,6   6490,7     99,5   6521,6   6490,7     99,5

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

в тому числі:



74

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО 221022,4 215398,6     97,5 165404,6 159780,8     96,6 165404,6 159780,8     96,6  55617,8  55617,8    100,0

в тому числi:

проектнi роботи   2400,0   1449,5     60,4   2400,0   1449,5     60,4   2400,0   1449,5     60,4

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
 38330,1  34654,4     90,4  38330,1  34654,4     90,4  38330,1  34654,4     90,4

297

ПОЛIПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ 

ОЛЕКСАНДРIВСЬКОЇ СЛОБIДКИ

    10,0     10,0     10,0

298

БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛIЗУВАННЯ 

ДО ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГIЯ 

КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ 

РАЙОНI

   500,0     74,5     14,9    500,0     74,5     14,9    500,0     74,5     14,9

в тому числi: проектнi роботи    100,0     74,5     74,5    100,0     74,5     74,5    100,0     74,5     74,5

299

ПОЛIПШЕННЯ ВОДОВIДВЕДЕННЯ 

ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МIКРОРАЙОНУ 

КАРАВАЄВI ДАЧI У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ 

РАЙОНI М.КИЄВА (II ЧЕРГА)

  2300,0   2299,8    100,0   2300,0   2299,8    100,0   2300,0   2299,8    100,0

300

ПОЛIПШЕННЯ ВОДОВIДВЕДЕННЯ 

ПРИВАТНОГО СЕКТОРА 

ОЛЕКСАНДРIВСЬКОЇ СЛОБIДКИ У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

 35520,1  32280,1     90,9  35520,1  32280,1     90,9  35520,1  32280,1     90,9

в тому числi: проектнi роботи    500,0    209,1     41,8    500,0    209,1     41,8    500,0    209,1     41,8

ОСВIТА 182692,3 180744,2     98,9 127074,5 125126,4     98,5 127074,5 125126,4     98,5  55617,8  55617,8    100,0

301

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДЛЯ 

РОЗМIЩЕННЯ ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. 

ГЕНЕРАЛА ТУПIКОВА, 27 У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

  1000,0    856,2     85,6   1000,0    856,2     85,6   1000,0    856,2     85,6

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

в тому числі:



75
тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього
Всього

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

в тому числі:

в тому числi: проектнi роботи   1000,0    856,2     85,6   1000,0    856,2     85,6   1000,0    856,2     85,6

302

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДОШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА 

ПРОСП. ПОВIТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

  5574,5   4817,3     86,4   5574,5   4817,3     86,4   5574,5   4817,3     86,4

303

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ДОБУДОВОЮ 

СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ 

ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП.ВIДРАДНОМУ, 

36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI 

М.КИЄВА

175617,8 175070,7     99,7 120000,0 119452,9     99,5 120000,0 119452,9     99,5  55617,8  55617,8    100,0

в тому числi: проектнi роботи    800,0    309,7     38,7    800,0    309,7     38,7    800,0    309,7     38,7

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ    500,0    500,0    500,0

304

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ТА ОКРЕМО 

РОЗТАШОВАНОЇ ДВОПОВЕРХОВОЇ 

БУДIВЛI ВЕЧIРНЬОЇ (ЗМIННОЇ) ШКОЛИ № 

3 М. КИЄВА НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 15 У 

СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI 

   500,0    500,0    500,0



76

тис.грн

Програма Виконано

% 

виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% 

виконання з 

урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

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

ВСЬОГО  16000,0   2971,8     18,6  16000,0   2971,8     18,6  16000,0   2971,8     18,6

в тому числi:

проектнi роботи   8250,0    436,7      5,3   8250,0    436,7      5,3   8250,0    436,7      5,3

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА 

СОЦIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
  3000,0   2911,9     97,1   3000,0   2911,9     97,1   3000,0   2911,9     97,1

305

БУДIВНИЦТВО БУДIВЛI СПАЛЬНОГО 

КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО 

ПIДПРИЄМСТВА 'ДИТЯЧИЙ 

ОЗДОРОВЧИЙ ТАБIР 'ЗАЧАРОВАНА 

ДОЛИНА' ШЕВЧЕНКIВСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА' В УРОЧИЩI КАМ"ЯНКА, С. 

ОСIЙ, IРШАВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТI

  3000,0   2911,9     97,1   3000,0   2911,9     97,1   3000,0   2911,9     97,1

в тому числi: проектнi роботи    500,0    376,8     75,4    500,0    376,8     75,4    500,0    376,8     75,4

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ  13000,0     59,9      0,5  13000,0     59,9      0,5  13000,0     59,9      0,5

306

РЕСТАВРАЦIЯ КОМПЛЕКСУ СТАДIОНУ 

"СТАРТ" IЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО 

СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА 

РЕКОНСТРУКЦIЄЮ НЕЖИЛИХ БУДIВЕЛЬ 

НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 

КИЄВА

 12250,0  12250,0  12250,0

в тому числi: проектнi роботи   7000,0   7000,0   7000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ    750,0     59,9      8,0    750,0     59,9      8,0    750,0     59,9      8,0

307

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ З 

ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА 

ВУЛ.ТУПОЛЄВА,22-Д У 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 

КИЄВА

   750,0     59,9      8,0    750,0     59,9      8,0    750,0     59,9      8,0

в тому числi: проектнi роботи    750,0     59,9      8,0    750,0     59,9      8,0    750,0     59,9      8,0

№

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2020 року

Всього

Інформація

 щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку

  міста Києва на 2018-2020 роки за рахунок бюджетних коштів

Головний розпорядник коштів,

замовник, назва об'єкта

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Державний фонд регіонального розвитку
Бюджет розвитку

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

в тому числі:



1

тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ВСЬОГО 6611549,3 6077813,1     91,9 5402169,7 4953739,9     91,7 198164,9 118635,0     59,9 1011214,7 1005438,2     99,4

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 1696087,9 1664627,6     98,1 678508,3 652827,7     96,2   6364,9   6361,6     99,9 1011214,7 1005438,2     99,4

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"  14496,0  13734,7     94,7  14496,0  13734,7     94,7

7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирiв 

автомобiльним транспортом
  8960,8   8960,8    100,0   8960,8   8960,8    100,0

7413 Iншi заходи у сферi автотранспорту   8960,8   8960,8    100,0   8960,8   8960,8    100,0

7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирiв 

електротранспортом
  5535,2   4773,9     86,2   5535,2   4773,9     86,2

7426 Iншi заходи у сферi електротранспорту   5535,2   4773,9     86,2   5535,2   4773,9     86,2

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ "КИЇВАВТОДОР" 1242504,4 1233295,4     99,3 231289,7 227857,2     98,5 1011214,7 1005438,2     99,4

7440 Утримання та розвиток транспортної iнфраструктури 231289,7 227857,2     98,5 231289,7 227857,2     98,5

7441 Утримання та розвиток мостiв/шляхопроводiв  41606,5  40401,0     97,1  41606,5  40401,0     97,1

7442
Утримання та розвиток iнших об’єктiв 

транспортної iнфраструктури
189683,2 187456,1     98,8 189683,2 187456,1     98,8

7460
Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та 

дорожньої iнфраструктури
1011214,7 1005438,2     99,4 1011214,7 1005438,2     99,4

Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки

за рахунок бюджетних коштів по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2020 році

Цільові фонди
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Бюджет розвитку

за січень - грудень 2020 року

Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

Додаток 4

до звіту про виконання

Програми економічного і 

соціального розвитку м.Києва 

на 2018-2020 роки

в тому числі:

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього



2

тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цільові фонди
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

7462

Утримання та розвиток автомобiльних дорiг та 

дорожньої iнфраструктури за рахунок субвенцiї з 

державного бюджету

1011214,7 1005438,2     99,4 1011214,7 1005438,2     99,4

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ 

МЕТРОПОЛIТЕН"
 76423,4  64102,8     83,9  76423,4  64102,8     83,9

7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирiв 

електротранспортом
 76423,4  64102,8     83,9  76423,4  64102,8     83,9

7426 Iншi заходи у сферi електротранспорту  76423,4  64102,8     83,9  76423,4  64102,8     83,9

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ  16065,4  14360,6     89,4  16065,4  14360,6     89,4

0160

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах 

(мiстi Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних 

громадах

 16065,4  14360,6     89,4  16065,4  14360,6     89,4

КП "КИЇВМIСЬКСВIТЛО" 337374,2 329914,3     97,8 337374,2 329914,3     97,8

7440 Утримання та розвиток транспортної iнфраструктури 337374,2 329914,3     97,8 337374,2 329914,3     97,8

7442
Утримання та розвиток iнших об’єктiв 

транспортної iнфраструктури
337374,2 329914,3     97,8 337374,2 329914,3     97,8

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНIЗАЦIЇ 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ"
  9224,5   9219,8     99,9   2859,6   2858,2    100,0   6364,9   6361,6     99,9

7440 Утримання та розвиток транспортної iнфраструктури   2859,6   2858,2    100,0   2859,6   2858,2    100,0

7442
Утримання та розвиток iнших об’єктiв 

транспортної iнфраструктури
  2859,6   2858,2    100,0   2859,6   2858,2    100,0

7690 Iнша економiчна дiяльнiсть   6364,9   6361,6     99,9   6364,9   6361,6     99,9

7691

Виконання заходiв за рахунок цiльових фондiв, 

утворених Верховною Радою Автономної Республiки 

Крим, органами мiсцевого самоврядування i мiсцевими 

органами виконавчої влади i фондiв, утворених 

Верховною Радою Автономної Республiки Крим, 

органами мiсцевого самоврядування i мiсцевими 

органами виконавчої влади

  6364,9   6361,6     99,9   6364,9   6361,6     99,9

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 

IНФРАСТРУКТУРИ
512997,1 399131,7     77,8 512997,1 399131,7     77,8



3

тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цільові фонди
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ"  26000,0  22866,0     87,9  26000,0  22866,0     87,9

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 26000,0  22866,0     87,9  26000,0  22866,0     87,9

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 26000,0  22866,0     87,9  26000,0  22866,0     87,9

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРIЙ  45705,8  10897,4     23,8  45705,8  10897,4     23,8

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв  45705,8  10897,4     23,8  45705,8  10897,4     23,8

РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО  22937,9   9006,5     39,3  22937,9   9006,5     39,3

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв  22937,9   9006,5     39,3  22937,9   9006,5     39,3

КП "ВОДНО-IНФОРМАЦIЙНИЙ ЦЕНТР"   5441,5   5440,3    100,0   5441,5   5440,3    100,0

8330
Iнша дiяльнiсть у сферi екологiї та охорони природних 

ресурсiв
  5441,5   5440,3    100,0   5441,5   5440,3    100,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 

ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

150000,0 121763,3     81,2 150000,0 121763,3     81,2

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
150000,0 121763,3     81,2 150000,0 121763,3     81,2

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
150000,0 121763,3     81,2 150000,0 121763,3     81,2

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ"  72000,0  66057,3     91,7  72000,0  66057,3     91,7

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 72000,0  66057,3     91,7  72000,0  66057,3     91,7

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 72000,0  66057,3     91,7  72000,0  66057,3     91,7

СВКП "КИЇВВОДФОНД"  11026,9   9077,4     82,3  11026,9   9077,4     82,3

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв  11026,9   9077,4     82,3  11026,9   9077,4     82,3

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" 179885,0 154023,5     85,6 179885,0 154023,5     85,6

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
179885,0 154023,5     85,6 179885,0 154023,5     85,6



4

тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цільові фонди
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 
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Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

6012
Забезпечення дiяльностi з виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергiї
179885,0 154023,5     85,6 179885,0 154023,5     85,6

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 757049,1 719631,3     95,1 757049,1 719631,3     95,1

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 546713,4 524243,4     95,9 546713,4 524243,4     95,9

1120 Пiдготовка кадрiв закладами фахової передвищої освiти   7294,1   5303,3     72,7   7294,1   5303,3     72,7

2010
Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога 

населенню
300137,2 291781,9     97,2 300137,2 291781,9     97,2

2020
Спецiалiзована стацiонарна медична допомога 

населенню
 92282,6  86369,5     93,6  92282,6  86369,5     93,6

2030
Лiкарсько-акушерська допомога вагiтним, породiллям та 

новонародженим
   380,0    340,1     89,5    380,0    340,1     89,5

2040 Санаторно-курортна допомога населенню  17077,1  14568,4     85,3  17077,1  14568,4     85,3

2060 Створення банкiв кровi та її компонентiв   4976,2   4258,4     85,6   4976,2   4258,4     85,6

2070 Екстрена та швидка медична допомога населенню  40751,5  40640,8     99,7  40751,5  40640,8     99,7

2090
Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога 

населенню
 42142,4  41838,4     99,3  42142,4  41838,4     99,3

2100 Стоматологiчна допомога населенню   4807,3   4505,8     93,7   4807,3   4505,8     93,7

2110 Первинна медична допомога населенню  33891,5  33204,1     98,0  33891,5  33204,1     98,0

2111

Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санiтарної) 

допомоги

 33891,5  33204,1     98,0  33891,5  33204,1     98,0

2150
Iншi програми, заклади та заходи у сферi охорони 

здоров’я
  1383,6   1382,8     99,9   1383,6   1382,8     99,9

2151
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi 

охорони здоров’я
  1383,6   1382,8     99,9   1383,6   1382,8     99,9

0160

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах 

(мiстi Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних 

громадах

  1589,9     49,9      3,1   1589,9     49,9      3,1
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автомобільних доріг

в тому числі:
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР" 210335,7 195387,9     92,9 210335,7 195387,9     92,9

2010
Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога 

населенню
144916,8 137914,0     95,2 144916,8 137914,0     95,2

2020
Спецiалiзована стацiонарна медична допомога 

населенню
  1480,0    832,1     56,2   1480,0    832,1     56,2

2030
Лiкарсько-акушерська допомога вагiтним, породiллям та 

новонародженим
 33901,0  28401,6     83,8  33901,0  28401,6     83,8

2070 Екстрена та швидка медична допомога населенню  30037,9  28240,2     94,0  30037,9  28240,2     94,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ  12769,4  10105,4     79,1  12769,4  10105,4     79,1

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВБЛАГОУСТРIЙ"  12569,6   9906,4     78,8  12569,6   9906,4     78,8

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв  12569,6   9906,4     78,8  12569,6   9906,4     78,8

КП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ"
   199,8    199,0     99,6    199,8    199,0     99,6

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв    199,8    199,0     99,6    199,8    199,0     99,6

УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ 584239,9 483573,6     82,8 392439,9 371300,2     94,6 191800,0 112273,4     58,5

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" 476882,9 396003,4     83,0 285082,9 283730,0     99,5 191800,0 112273,4     58,5

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв 269852,2 268508,8     99,5 269852,2 268508,8     99,5

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв  15230,7  15221,2     99,9  15230,7  15221,2     99,9

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках 

здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного 

розвитку окремих територiй

 15230,7  15221,2     99,9  15230,7  15221,2     99,9

7690 Iнша економiчна дiяльнiсть 191800,0 112273,4     58,5 191800,0 112273,4     58,5
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 всього

7691

Виконання заходiв за рахунок цiльових фондiв, 

утворених Верховною Радою Автономної Республiки 

Крим, органами мiсцевого самоврядування i мiсцевими 

органами виконавчої влади i фондiв, утворених 

Верховною Радою Автономної Республiки Крим, 

органами мiсцевого самоврядування i мiсцевими 

органами виконавчої влади

191800,0 112273,4     58,5 191800,0 112273,4     58,5

КП "ПЛЕСО" 107357,0  87570,2     81,6 107357,0  87570,2     81,6

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв 107357,0  87570,2     81,6 107357,0  87570,2     81,6

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI 

М.КИЄВА
  6500,0   6500,0

7340
Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток 

архiтектури
  6500,0   6500,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА 

АРХIТЕКТУРИ
  1100,0   1100,0

7340
Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток 

архiтектури
  1100,0   1100,0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 137291,2 126912,5     92,4 137291,2 126912,5     92,4

1130 Пiдготовка кадрiв закладами вищої освiти   9300,0   9249,5     99,5   9300,0   9249,5     99,5

4010 Фiнансова пiдтримка театрiв   6196,9   6058,8     97,8   6196,9   6058,8     97,8

4070 Фiнансова пiдтримка кiнематографiї  85000,0  81641,7     96,0  85000,0  81641,7     96,0

4080 Iншi заклади та заходи в галузi культури i мистецтва   7500,0    966,4     12,9   7500,0    966,4     12,9

4081
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв в галузi 

культури i мистецтва
  7500,0    966,4     12,9   7500,0    966,4     12,9

7340
Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток 

архiтектури
 29294,3  28996,1     99,0  29294,3  28996,1     99,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ  71643,9  70307,7     98,1  71643,9  70307,7     98,1

1020

Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти (у тому числi з дошкiльними 

пiдроздiлами (вiддiленнями, групами))

    40,0     40,0    100,0     40,0     40,0    100,0
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1050
Надання загальної середньої освiти спецiалiзованими 

закладами загальної середньої освiти
  9905,0   9897,2     99,9   9905,0   9897,2     99,9

1090
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної 

освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
 20621,1  20056,6     97,3  20621,1  20056,6     97,3

1110
Пiдготовка кадрiв закладами професiйної (професiйно-

технiчної) освiти та iншими закладами освiти
 22482,0  22174,0     98,6  22482,0  22174,0     98,6

1120 Пiдготовка кадрiв закладами фахової передвищої освiти   6392,4   6253,7     97,8   6392,4   6253,7     97,8

1130 Пiдготовка кадрiв закладами вищої освiти  12203,4  11886,2     97,4  12203,4  11886,2     97,4

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДI ТА СПОРТУ 101691,5  77137,2     75,9 101691,5  77137,2     75,9

3140

Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (крiм заходiв з 

оздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок 

коштiв на оздоровлення громадян, якi постраждали 

внаслiдок Чорнобильської катастрофи)

 17000,0  15168,7     89,2  17000,0  15168,7     89,2

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  36761,5  32436,7     88,2  36761,5  32436,7     88,2

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл
 28791,5  24472,1     85,0  28791,5  24472,1     85,0

5033
Забезпечення пiдготовки спортсменiв школами вищої 

спортивної майстерностi
  7970,0   7964,7     99,9   7970,0   7964,7     99,9

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури  47930,0  29531,8     61,6  47930,0  29531,8     61,6

5041
Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних 

споруд
 47930,0  29531,8     61,6  47930,0  29531,8     61,6

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ  60683,0  42732,2     70,4  60683,0  42732,2     70,4

3100

Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг 

громадянам похилого вiку, особам з iнвалiднiстю, дiтям 

з iнвалiднiстю в установах соцiального обслуговування

 53724,0  36256,1     67,5  53724,0  36256,1     67,5
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3101

Забезпечення соцiальними послугами стацiонарного 

догляду з наданням мiсця для проживання дiтей з 

вадами фiзичного та розумового розвитку

  7300,0   3513,1     48,1   7300,0   3513,1     48,1

3102

Забезпечення соцiальними послугами стацiонарного 

догляду з наданням мiсця для проживання, всебiчної 

пiдтримки, захисту та безпеки осiб, якi не можуть 

вести самостiйний спосiб життя через похилий вiк, 

фiзичнi та розумовi вади, психiчнi захворювання або 

iншi хвороби

 42816,0  29173,4     68,1  42816,0  29173,4     68,1

3104

Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем 

проживання громадян, якi не здатнi до 

самообслуговування у зв'язку з похилим вiком, 

хворобою, iнвалiднiстю

  3608,0   3569,6     98,9   3608,0   3569,6     98,9

3200
Забезпечення обробки iнформацiї з нарахування та 

виплати допомог i компенсацiй
  1800,0   1469,3     81,6   1800,0   1469,3     81,6

3240 Iншi заклади та заходи   5159,0   5006,8     97,0   5159,0   5006,8     97,0

3241
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi 

соцiального захисту i соцiального забезпечення
  5159,0   5006,8     97,0   5159,0   5006,8     97,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ
 25000,0  20135,1     80,5  25000,0  20135,1     80,5

7340
Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток 

архiтектури
 25000,0  20135,1     80,5  25000,0  20135,1     80,5

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДIТЕЙ ТА СIМ'Ї   5431,4   5027,4     92,6   5431,4   5027,4     92,6

3110
Заклади i заходи з питань дiтей та їх соцiального 

захисту
  3731,4   3483,1     93,3   3731,4   3483,1     93,3

3111

Утримання закладiв, що надають соцiальнi послуги 

дiтям, якi опинились у складних життєвих 

обставинах, пiдтримка функцiонування дитячих 

будинкiв сiмейного типу та прийомних сiмей

  3731,4   3483,1     93,3   3731,4   3483,1     93,3

3120
Здiйснення соцiальної роботи з вразливими категорiями 

населення
  1700,0   1544,3     90,8   1700,0   1544,3     90,8
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в тому числі:
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

3121
Утримання та забезпечення дiяльностi центрiв 

соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi
  1700,0   1544,3     90,8   1700,0   1544,3     90,8

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСIВ   1497,7   1117,7     74,6   1497,7   1117,7     74,6

0160

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах 

(мiстi Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних 

громадах

  1497,7   1117,7     74,6   1497,7   1117,7     74,6

АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 

МIСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМIНIСТРАЦIЇ)

  1984,0   1142,6     57,6   1984,0   1142,6     57,6

АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 

РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ)
   384,0    384,0

0160

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах 

(мiстi Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних 

громадах

   384,0    384,0

КП "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО" ВО КМР 

(КМДА)
  1600,0   1142,6     71,4   1600,0   1142,6     71,4

0180 Iнша дiяльнiсть у сферi державного управлiння   1600,0   1142,6     71,4   1600,0   1142,6     71,4

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
212662,4 205057,0     96,4 212662,4 205057,0     96,4

7440 Утримання та розвиток транспортної iнфраструктури   2000,0   1506,0     75,3   2000,0   1506,0     75,3

7442
Утримання та розвиток iнших об’єктiв 

транспортної iнфраструктури
  2000,0   1506,0     75,3   2000,0   1506,0     75,3

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
111743,7 109738,6     98,2 111743,7 109738,6     98,2

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 99418,7  97644,6     98,2  99418,7  97644,6     98,2

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
 12325,0  12094,0     98,1  12325,0  12094,0     98,1

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв    491,9    475,7     96,7    491,9    475,7     96,7

1010 Надання дошкiльної освiти  36265,0  33219,6     91,6  36265,0  33219,6     91,6
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тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цільові фонди
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

1020

Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти (у тому числi з дошкiльними 

пiдроздiлами (вiддiленнями, групами))

 34628,7  33930,4     98,0  34628,7  33930,4     98,0

1030

Надання загальної середньої освiти спецiальними 

закладами загальної середньої освiти для дiтей, якi 

потребують корекцiї фiзичного та/або розумового 

розвитку

  2276,0   1863,5     81,9   2276,0   1863,5     81,9

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв   9970,0   9892,7     99,2   9970,0   9892,7     99,2

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках 

здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного 

розвитку окремих територiй

  9970,0   9892,7     99,2   9970,0   9892,7     99,2

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   4007,1   3690,5     92,1   4007,1   3690,5     92,1

4060
Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв культури, 

клубiв, центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв
   800,0    468,0     58,5    800,0    468,0     58,5

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту   7350,0   7261,2     98,8   7350,0   7261,2     98,8

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл
  7350,0   7261,2     98,8   7350,0   7261,2     98,8

0160

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах 

(мiстi Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних 

громадах

  3130,0   3010,8     96,2   3130,0   3010,8     96,2

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
392917,7 365505,3     93,0 392917,7 365505,3     93,0

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
189644,1 173509,8     91,5 189644,1 173509,8     91,5

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
168554,4 159565,4     94,7 168554,4 159565,4     94,7

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
 21089,7  13944,4     66,1  21089,7  13944,4     66,1

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв    273,5    237,7     86,9    273,5    237,7     86,9

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв   4880,3   4363,1     89,4   4880,3   4363,1     89,4
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тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цільові фонди
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках 

здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного 

розвитку окремих територiй

  4880,3   4363,1     89,4   4880,3   4363,1     89,4

1010 Надання дошкiльної освiти 116855,2 113239,3     96,9 116855,2 113239,3     96,9

1020

Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти (у тому числi з дошкiльними 

пiдроздiлами (вiддiленнями, групами))

 51327,4  50088,8     97,6  51327,4  50088,8     97,6

1030

Надання загальної середньої освiти спецiальними 

закладами загальної середньої освiти для дiтей, якi 

потребують корекцiї фiзичного та/або розумового 

розвитку

  5810,0   5751,6     99,0   5810,0   5751,6     99,0

1090
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної 

освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
  5249,0   3809,1     72,6   5249,0   3809,1     72,6

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв  12845,2  11492,1     89,5  12845,2  11492,1     89,5

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках 

здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного 

розвитку окремих територiй

 12845,2  11492,1     89,5  12845,2  11492,1     89,5

3130 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi    990,7    976,9     98,6    990,7    976,9     98,6

3132 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання    990,7    976,9     98,6    990,7    976,9     98,6

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   3252,4   2036,9     62,6   3252,4   2036,9     62,6

4060
Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв культури, 

клубiв, центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв
   300,0    300,0

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв   1489,9   1489,9

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках 

здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного 

розвитку окремих територiй

  1489,9   1489,9

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
266860,3 257091,3     96,3 266860,3 257091,3     96,3

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
162843,0 159526,6     98,0 162843,0 159526,6     98,0
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тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цільові фонди
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
144240,7 142559,3     98,8 144240,7 142559,3     98,8

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
 18602,3  16967,3     91,2  18602,3  16967,3     91,2

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв    770,3    561,9     72,9    770,3    561,9     72,9

1010 Надання дошкiльної освiти  36368,3  30855,7     84,8  36368,3  30855,7     84,8

1020

Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти (у тому числi з дошкiльними 

пiдроздiлами (вiддiленнями, групами))

 50036,1  49767,8     99,5  50036,1  49767,8     99,5

1090
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної 

освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
   300,0    297,8     99,3    300,0    297,8     99,3

1100 Надання спецiальної освiти мистецькими школами   3870,0   3757,0     97,1   3870,0   3757,0     97,1

3130 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi    624,0    623,1     99,9    624,0    623,1     99,9

3132 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання    624,0    623,1     99,9    624,0    623,1     99,9

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек    730,0    724,5     99,2    730,0    724,5     99,2

4060
Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв культури, 

клубiв, центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв
   800,0    799,4     99,9    800,0    799,4     99,9

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту   1785,0   1778,6     99,6   1785,0   1778,6     99,6

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл
  1785,0   1778,6     99,6   1785,0   1778,6     99,6

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури   1300,0   1299,2     99,9   1300,0   1299,2     99,9

5041
Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних 

споруд
  1300,0   1299,2     99,9   1300,0   1299,2     99,9

5060 Iншi заходи з розвитку фiзичної культури та спорту   4360,6   4350,2     99,8   4360,6   4350,2     99,8
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тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цільові фонди
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

5061

Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного 

здоров'я населення "Спорт для всiх" та проведення 

фiзкультурно-масових заходiв серед населення 

регiону

  4360,6   4350,2     99,8   4360,6   4350,2     99,8

0160

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах 

(мiстi Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних 

громадах

  3073,0   2749,5     89,5   3073,0   2749,5     89,5

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
386169,9 364371,3     94,4 386169,9 364371,3     94,4

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
184783,2 178297,7     96,5 184783,2 178297,7     96,5

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
182164,3 176233,2     96,7 182164,3 176233,2     96,7

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
  2618,9   2064,5     78,8   2618,9   2064,5     78,8

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв    140,0    140,0

1010 Надання дошкiльної освiти 109721,1 107136,9     97,6 109721,1 107136,9     97,6

1020

Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти (у тому числi з дошкiльними 

пiдроздiлами (вiддiленнями, групами))

 39685,2  39339,4     99,1  39685,2  39339,4     99,1

1090
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної 

освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
 12000,0  11062,7     92,2  12000,0  11062,7     92,2

1100 Надання спецiальної освiти мистецькими школами   1500,0   1496,2     99,7   1500,0   1496,2     99,7

1160 Iншi програми, заклади та заходи у сферi освiти  11587,6   1876,5     16,2  11587,6   1876,5     16,2

1162 Iншi програми та заходи у сферi освiти  11587,6   1876,5     16,2  11587,6   1876,5     16,2

1170 Забезпечення дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв   6914,0   5565,0     80,5   6914,0   5565,0     80,5

3100

Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг 

громадянам похилого вiку, особам з iнвалiднiстю, дiтям 

з iнвалiднiстю в установах соцiального обслуговування

  5894,5   5829,5     98,9   5894,5   5829,5     98,9
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тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цільові фонди
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

3104

Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем 

проживання громадян, якi не здатнi до 

самообслуговування у зв'язку з похилим вiком, 

хворобою, iнвалiднiстю

  1334,5   1291,7     96,8   1334,5   1291,7     96,8

3105
Надання реабiлiтацiйних послуг особам з iнвалiднiстю 

та дiтям з iнвалiднiстю
  4560,0   4537,8     99,5   4560,0   4537,8     99,5

3110
Заклади i заходи з питань дiтей та їх соцiального 

захисту
  1500,0   1495,7     99,7   1500,0   1495,7     99,7

3111

Утримання закладiв, що надають соцiальнi послуги 

дiтям, якi опинились у складних життєвих 

обставинах, пiдтримка функцiонування дитячих 

будинкiв сiмейного типу та прийомних сiмей

  1500,0   1495,7     99,7   1500,0   1495,7     99,7

3120
Здiйснення соцiальної роботи з вразливими категорiями 

населення
   600,0    596,2     99,4    600,0    596,2     99,4

3121
Утримання та забезпечення дiяльностi центрiв 

соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi
   600,0    596,2     99,4    600,0    596,2     99,4

3130 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi    888,0    853,9     96,2    888,0    853,9     96,2

3132 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання    888,0    853,9     96,2    888,0    853,9     96,2

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек    700,0    688,2     98,3    700,0    688,2     98,3

4060
Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв культури, 

клубiв, центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв
  2900,0   2888,5     99,6   2900,0   2888,5     99,6

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту   1356,3   1291,9     95,3   1356,3   1291,9     95,3

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл
  1356,3   1291,9     95,3   1356,3   1291,9     95,3

0160

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах 

(мiстi Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних 

громадах

  6000,0   5953,0     99,2   6000,0   5953,0     99,2

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
267717,6 255053,9     95,3 267717,6 255053,9     95,3
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тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цільові фонди
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
147226,1 136395,9     92,6 147226,1 136395,9     92,6

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
131605,1 124722,2     94,8 131605,1 124722,2     94,8

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
 15621,0  11673,7     74,7  15621,0  11673,7     74,7

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   5979,7   5333,6     89,2   5979,7   5333,6     89,2

1010 Надання дошкiльної освiти  69066,4  68576,2     99,3  69066,4  68576,2     99,3

1020

Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти (у тому числi з дошкiльними 

пiдроздiлами (вiддiленнями, групами))

 29815,4  29151,1     97,8  29815,4  29151,1     97,8

1030

Надання загальної середньої освiти спецiальними 

закладами загальної середньої освiти для дiтей, якi 

потребують корекцiї фiзичного та/або розумового 

розвитку

  4042,4   4033,3     99,8   4042,4   4033,3     99,8

1040

Надання загальної середньої освiти санаторними 

закладами загальної середньої освiти з вiдповiдним 

профiлем для дiтей, якi потребують тривалого 

лiкування

  4274,7   4268,9     99,9   4274,7   4268,9     99,9

1090
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної 

освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
  1522,9   1520,0     99,8   1522,9   1520,0     99,8

1100 Надання спецiальної освiти мистецькими школами   1490,0   1487,7     99,8   1490,0   1487,7     99,8

3120
Здiйснення соцiальної роботи з вразливими категорiями 

населення
  1000,0    998,2     99,8   1000,0    998,2     99,8

3121
Утримання та забезпечення дiяльностi центрiв 

соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi
  1000,0    998,2     99,8   1000,0    998,2     99,8

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   3300,0   3289,0     99,7   3300,0   3289,0     99,7

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
143367,3  86825,6     60,6 143367,3  86825,6     60,6

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
 84305,0  55396,3     65,7  84305,0  55396,3     65,7
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тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цільові фонди
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 73305,0  52646,5     71,8  73305,0  52646,5     71,8

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
 11000,0   2749,8     25,0  11000,0   2749,8     25,0

1010 Надання дошкiльної освiти   9606,2   7535,3     78,4   9606,2   7535,3     78,4

1020

Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти (у тому числi з дошкiльними 

пiдроздiлами (вiддiленнями, групами))

  9768,2   8294,0     84,9   9768,2   8294,0     84,9

1090
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної 

освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
  8643,1   3900,5     45,1   8643,1   3900,5     45,1

1100 Надання спецiальної освiти мистецькими школами  24594,7   7935,4     32,3  24594,7   7935,4     32,3

3100

Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг 

громадянам похилого вiку, особам з iнвалiднiстю, дiтям 

з iнвалiднiстю в установах соцiального обслуговування

  3970,0   1430,5     36,0   3970,0   1430,5     36,0

3104

Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем 

проживання громадян, якi не здатнi до 

самообслуговування у зв'язку з похилим вiком, 

хворобою, iнвалiднiстю

  3970,0   1430,5     36,0   3970,0   1430,5     36,0

3130 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi    854,0    828,0     97,0    854,0    828,0     97,0

3132 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання    854,0    828,0     97,0    854,0    828,0     97,0

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   1626,1   1505,6     92,6   1626,1   1505,6     92,6

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ
186222,4 175991,8     94,5 186222,4 175991,8     94,5

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
107773,9 103330,3     95,9 107773,9 103330,3     95,9

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
 98943,0  94617,6     95,6  98943,0  94617,6     95,6

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
  8830,9   8712,7     98,7   8830,9   8712,7     98,7
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тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цільові фонди
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв    350,0    349,6     99,9    350,0    349,6     99,9

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв  10000,0   9862,8     98,6  10000,0   9862,8     98,6

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках 

здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного 

розвитку окремих територiй

 10000,0   9862,8     98,6  10000,0   9862,8     98,6

1010 Надання дошкiльної освiти  28330,0  23817,6     84,1  28330,0  23817,6     84,1

1020

Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти (у тому числi з дошкiльними 

пiдроздiлами (вiддiленнями, групами))

 21768,2  21051,6     96,7  21768,2  21051,6     96,7

1030

Надання загальної середньої освiти спецiальними 

закладами загальної середньої освiти для дiтей, якi 

потребують корекцiї фiзичного та/або розумового 

розвитку

  3050,0   2970,1     97,4   3050,0   2970,1     97,4

1040

Надання загальної середньої освiти санаторними 

закладами загальної середньої освiти з вiдповiдним 

профiлем для дiтей, якi потребують тривалого 

лiкування

  2455,1   2385,9     97,2   2455,1   2385,9     97,2

1070

Надання загальної середньої освiти навчально-

реабiлiтацiйними центрами для дiтей з особливими 

освiтнiми потребами, зумовленими складними 

порушеннями розвитку

   350,0    311,0     88,9    350,0    311,0     88,9

1090
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної 

освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
   693,1    687,0     99,1    693,1    687,0     99,1

1100 Надання спецiальної освiти мистецькими школами   2200,0   2129,9     96,8   2200,0   2129,9     96,8

3100

Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг 

громадянам похилого вiку, особам з iнвалiднiстю, дiтям 

з iнвалiднiстю в установах соцiального обслуговування

   560,0    529,3     94,5    560,0    529,3     94,5

3104

Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем 

проживання громадян, якi не здатнi до 

самообслуговування у зв'язку з похилим вiком, 

хворобою, iнвалiднiстю

   560,0    529,3     94,5    560,0    529,3     94,5

3110
Заклади i заходи з питань дiтей та їх соцiального 

захисту
  1335,0   1323,9     99,2   1335,0   1323,9     99,2
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тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цільові фонди
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

3111

Утримання закладiв, що надають соцiальнi послуги 

дiтям, якi опинились у складних життєвих 

обставинах, пiдтримка функцiонування дитячих 

будинкiв сiмейного типу та прийомних сiмей

  1335,0   1323,9     99,2   1335,0   1323,9     99,2

3130 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi   4099,9   4098,2    100,0   4099,9   4098,2    100,0

3132 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання   4099,9   4098,2    100,0   4099,9   4098,2    100,0

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   1635,0   1597,2     97,7   1635,0   1597,2     97,7

0160

Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах 

(мiстi Києвi), селищах, селах, об’єднаних територiальних 

громадах

  1622,2   1547,4     95,4   1622,2   1547,4     95,4

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
264132,9 255258,4     96,6 264132,9 255258,4     96,6

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
155346,1 152245,2     98,0 155346,1 152245,2     98,0

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
133877,3 131483,3     98,2 133877,3 131483,3     98,2

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
 21468,8  20761,9     96,7  21468,8  20761,9     96,7

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв   8690,4   8365,8     96,3   8690,4   8365,8     96,3

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках 

здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного 

розвитку окремих територiй

  8690,4   8365,8     96,3   8690,4   8365,8     96,3

1010 Надання дошкiльної освiти  41859,3  39376,4     94,1  41859,3  39376,4     94,1

1020

Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти (у тому числi з дошкiльними 

пiдроздiлами (вiддiленнями, групами))

 43939,5  43553,8     99,1  43939,5  43553,8     99,1

1030

Надання загальної середньої освiти спецiальними 

закладами загальної середньої освiти для дiтей, якi 

потребують корекцiї фiзичного та/або розумового 

розвитку

   965,0    917,2     95,0    965,0    917,2     95,0
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тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цільові фонди
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

1100 Надання спецiальної освiти мистецькими школами    600,0    431,5     71,9    600,0    431,5     71,9

3240 Iншi заклади та заходи   1500,0   1367,4     91,2   1500,0   1367,4     91,2

3241
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi 

соцiального захисту i соцiального забезпечення
  1500,0   1367,4     91,2   1500,0   1367,4     91,2

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек    300,0    298,8     99,6    300,0    298,8     99,6

4060
Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв культури, 

клубiв, центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв
  4586,3   4568,9     99,6   4586,3   4568,9     99,6

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту   2146,3   2146,3

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл
  2146,3   2146,3

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури   4200,0   4133,4     98,4   4200,0   4133,4     98,4

5041
Утримання та фiнансова пiдтримка спортивних 

споруд
  4200,0   4133,4     98,4   4200,0   4133,4     98,4

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
284063,8 263361,8     92,7 284063,8 263361,8     92,7

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
157194,6 142761,6     90,8 157194,6 142761,6     90,8

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
146418,1 134191,7     91,7 146418,1 134191,7     91,7

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
 10776,5   8569,9     79,5  10776,5   8569,9     79,5

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   2718,8   2022,7     74,4   2718,8   2022,7     74,4

1010 Надання дошкiльної освiти  33710,0  31187,2     92,5  33710,0  31187,2     92,5

1020

Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти (у тому числi з дошкiльними 

пiдроздiлами (вiддiленнями, групами))

 63498,5  61631,5     97,1  63498,5  61631,5     97,1

1030

Надання загальної середньої освiти спецiальними 

закладами загальної середньої освiти для дiтей, якi 

потребують корекцiї фiзичного та/або розумового 

розвитку

   500,0    489,8     98,0    500,0    489,8     98,0
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тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цільові фонди
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

1040

Надання загальної середньої освiти санаторними 

закладами загальної середньої освiти з вiдповiдним 

профiлем для дiтей, якi потребують тривалого 

лiкування

  2690,0   2524,9     93,9   2690,0   2524,9     93,9

1070

Надання загальної середньої освiти навчально-

реабiлiтацiйними центрами для дiтей з особливими 

освiтнiми потребами, зумовленими складними 

порушеннями розвитку

  1646,0   1550,7     94,2   1646,0   1550,7     94,2

1090
Надання позашкiльної освiти закладами позашкiльної 

освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
   200,0    185,5     92,8    200,0    185,5     92,8

1100 Надання спецiальної освiти мистецькими школами     95,0     75,8     79,8     95,0     75,8     79,8

1170 Забезпечення дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв   1400,0    952,6     68,0   1400,0    952,6     68,0

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв  11172,1  11012,3     98,6  11172,1  11012,3     98,6

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках 

здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного 

розвитку окремих територiй

 11172,1  11012,3     98,6  11172,1  11012,3     98,6

3100

Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг 

громадянам похилого вiку, особам з iнвалiднiстю, дiтям 

з iнвалiднiстю в установах соцiального обслуговування

  4443,8   4331,4     97,5   4443,8   4331,4     97,5

3104

Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем 

проживання громадян, якi не здатнi до 

самообслуговування у зв'язку з похилим вiком, 

хворобою, iнвалiднiстю

  4443,8   4331,4     97,5   4443,8   4331,4     97,5

3110
Заклади i заходи з питань дiтей та їх соцiального 

захисту
  1300,0   1286,5     99,0   1300,0   1286,5     99,0

3111

Утримання закладiв, що надають соцiальнi послуги 

дiтям, якi опинились у складних життєвих 

обставинах, пiдтримка функцiонування дитячих 

будинкiв сiмейного типу та прийомних сiмей

  1300,0   1286,5     99,0   1300,0   1286,5     99,0

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   2695,0   2554,9     94,8   2695,0   2554,9     94,8
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тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цільові фонди
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту    800,0    794,4     99,3    800,0    794,4     99,3

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл
   800,0    794,4     99,3    800,0    794,4     99,3

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
231468,9 227714,7     98,4 231468,9 227714,7     98,4

6010
Утримання та ефективна експлуатацiя об’єктiв житлово-

комунального господарства 
151935,6 148538,5     97,8 151935,6 148538,5     97,8

6011
Експлуатацiя та технiчне обслуговування житлового 

фонду
147095,5 143900,7     97,8 147095,5 143900,7     97,8

6015
Забезпечення надiйної та безперебiйної експлуатацiї 

лiфтiв
  4840,1   4637,8     95,8   4840,1   4637,8     95,8

6030 Органiзацiя благоустрою населених пунктiв   3940,0   3884,0     98,6   3940,0   3884,0     98,6

7340
Проектування, реставрацiя та охорона пам'яток 

архiтектури
  1238,2   1215,6     98,2   1238,2   1215,6     98,2

1010 Надання дошкiльної освiти  20410,0  20397,1     99,9  20410,0  20397,1     99,9

1020

Надання загальної середньої освiти закладами 

загальної середньої освiти (у тому числi з дошкiльними 

пiдроздiлами (вiддiленнями, групами))

 19432,0  19327,0     99,5  19432,0  19327,0     99,5

1030

Надання загальної середньої освiти спецiальними 

закладами загальної середньої освiти для дiтей, якi 

потребують корекцiї фiзичного та/або розумового 

розвитку

  2001,0   1988,1     99,4   2001,0   1988,1     99,4

1040

Надання загальної середньої освiти санаторними 

закладами загальної середньої освiти з вiдповiдним 

профiлем для дiтей, якi потребують тривалого 

лiкування

  3000,0   2999,4    100,0   3000,0   2999,4    100,0

1050
Надання загальної середньої освiти спецiалiзованими 

закладами загальної середньої освiти
  3484,0   3483,9    100,0   3484,0   3483,9    100,0

1100 Надання спецiальної освiти мистецькими школами   1600,0   1557,2     97,3   1600,0   1557,2     97,3

7360 Виконання iнвестицiйних проектiв   9638,1   9638,0    100,0   9638,1   9638,0    100,0
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тис.грн

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

Програма Виконано

% виконання 

з урахуван- 

ням 

авансових 

платежів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цільові фонди
Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,

замовник, вид робіт

Напрями фінансування

Бюджет розвитку
Субвенція на утримання та розвиток 

автомобільних доріг

в тому числі:
Cпецiальний фонд бюджету м.Києва,

 всього

7363

Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках 

здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного 

розвитку окремих територiй

  9638,1   9638,0    100,0   9638,1   9638,0    100,0

3100

Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг 

громадянам похилого вiку, особам з iнвалiднiстю, дiтям 

з iнвалiднiстю в установах соцiального обслуговування

  5625,0   5594,0     99,4   5625,0   5594,0     99,4

3104

Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем 

проживання громадян, якi не здатнi до 

самообслуговування у зв'язку з похилим вiком, 

хворобою, iнвалiднiстю

  5625,0   5594,0     99,4   5625,0   5594,0     99,4

3120
Здiйснення соцiальної роботи з вразливими категорiями 

населення
   300,0    295,0     98,3    300,0    295,0     98,3

3121
Утримання та забезпечення дiяльностi центрiв 

соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi
   300,0    295,0     98,3    300,0    295,0     98,3

3140

Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (крiм заходiв з 

оздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок 

коштiв на оздоровлення громадян, якi постраждали 

внаслiдок Чорнобильської катастрофи)

  3000,0   2997,5     99,9   3000,0   2997,5     99,9

3240 Iншi заклади та заходи    445,0    426,6     95,9    445,0    426,6     95,9

3241
Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi 

соцiального захисту i соцiального забезпечення
   445,0    426,6     95,9    445,0    426,6     95,9

4030 Забезпечення дiяльностi бiблiотек   4950,0   4903,7     99,1   4950,0   4903,7     99,1

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту    470,0    469,1     99,8    470,0    469,1     99,8

5031
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл
   470,0    469,1     99,8    470,0    469,1     99,8
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Додаток 5 

 

Форма № 03-І 

 

Звіт 

про виконання індикаторів Програми економічного і соціального розвитку м. Києва  

на 2018-2020 роки за 2020 рік 

 
№ 

п/п Назва сектора / індикатора Одиниця виміру 

Значення індикатора 
Причини недосягнення прогнозних 

значень 
План  

на 2020 рік 

Факт за 

2020 рік 

1 2 3 4 5 6 

Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва 

Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва 

1.  Індекс промислової продукції міста Києва % 101,1 97,11 Протягом 2020 року спостерігалося 

поступове сповільнення темпів падіння 

промислового виробництва (у січні 

2020 року – 95,5%, січень–грудень 

2020 року – 97,1%), зокрема, у зв’язку із 

пом’якшенням карантинних заходів.  

Порівняно з січнем 2020 року відбулося 

зростання виробництва у переробній 

промисловості за секціями: 

− виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції – на 22,6 в. п. (93,6%); 

− виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів – на 

11,3 в. п. (97%); 

− виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів – на 9,9 в. п. 

(88,4%); 

− виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції – на 7, 9 в. п. (94,1%). 

За видом економічної діяльності: 

«Постачання електроенергії, газу, пари 

 
1 Попередні дані Головного управління статистики у м. Києві. 
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№ 

п/п Назва сектора / індикатора Одиниця виміру 

Значення індикатора 
Причини недосягнення прогнозних 

значень 
План  

на 2020 рік 

Факт за 

2020 рік 

та кондиційованого повітря» зростання 

відбулося – на 6,8 в. п. (106%).  

Стримуючим чинником розвитку 

промисловості у 2020 році стало 

впровадження в місті Києві заходів із 

запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2, посилених примусових 

обмежень соціального та ділового життя 

(локдауну)  

2.  Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного 

мешканця  

тис. грн / 

мешканця 

77 98  

3.  Питома вага підприємств, що займалися інноваціями % 19,2 16,32 Впровадження в місті Києві заходів із 

запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2, посилених примусових 

обмежень соціального та ділового життя 

(локдауну), стали стримуючими 

факторами для зосередження влясних 

коштів підприємств на інноваціях 

4.  Частка країн ЄС в структурі експорту міста Києва: 

− товарів  

− послуг 

% 

 

 

 

40,0 

50,0 

 

30,13 

50,14 

Спалах пандемії коронавірусу SARS-

CoV-2» спричинив падіння світової 

економіки, обсягів торгівлі, зростання 

цін на товари та порушення ланцюгів 

поставок 5.  Експорт товарів у розрахунку на одну особу дол. США 4095,2 3794,23 

6.  Динаміка доходів бюджету міста Києва від податків, сплачених 

промисловими підприємствами міста Києва  

% 12 89,55 Стримуючим чинником розвитку 

промисловості у 2020 році стало 

впровадження в місті Києві заходів із 

запобігання поширенню гострої 

 
2 За останніми даними Державної служби статистики України (за 2019 рік). 
3 За останніми даними Головного управління статистики у м. Києві (за січень–листопад 2020 року). 
4 За останніми даними Головного управління статистики у м. Києві (за січень-вересень 2020 року). Дані за січень–грудень 2020 року будуть опубліковані 16.02.2020 

відповідно до календаря оприлюднення статистичної інформації у 2021 році. 
5 Дані Головного управління Державної податкової служби у м. Києві за 2020 року. 



3 
№ 

п/п Назва сектора / індикатора Одиниця виміру 

Значення індикатора 
Причини недосягнення прогнозних 

значень 
План  

на 2020 рік 

Факт за 

2020 рік 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2, посилених примусових 

обмежень соціального та ділового життя 

(локдауну) 

7.  Динаміка доходів бюджету міста Києва від податку на прибуток 

підприємств 

% 1,5 100,6  

8.  Кількість організацій, які будуть зареєстровані в інформаційній 

системі «Промисловість і наука» 

од. 1490 1492  

9.  Кількість запланованих до проведення конкурсів: «Столичний 

стандарт якості», «Кращий експортер року» 

од. 2 1 У 2020 році конкурс «Столичний 

стандарт якості» не проводився у зв’язку 

із відсутністю фінансування 

10.  Кількість учасників виставки-презентації промислової продукції 

київських виробників «Зроблено в Києві» 

од. 215 0 Відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

«Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» в умовах 

обмежувальних протиепідемічних 

заходів виставка у 2020 році не 

проводилася 

11.  Кількість промислових підприємств, які взяли участь у міжнародних 

виставках 

од. 47 131  

12.  Кількість запланованих заходів та круглих столів щодо імплементації 

законодавства ЄС з питань промислових стандартів та оцінок 

відповідності ЄС 

од. 2 2  

13.  Частка малих підприємств в обсязі реалізованої продукції (товарах, 

послугах) міста Києва 

% 15,8 15,92  

14.  Частка працівників, зайнятих на малих підприємствах, до загальної 

кількості зайнятих працівників у місті Києві 

% 22,6 25,32  

15.  Динаміка обсягів надходжень єдиного податку від фізичних осіб - 

підприємців до бюджету міста Києва порівняно з попереднім роком 

% 138 110,3  

16.  Кількість поданих пропозицій щодо дерегуляційних ініціатив од. 2 3  

17.  Кількість заходів з обговорення проєктів регуляторних актів од. 15 51  

18.  Кількість розглянутих скарг підприємців од. 4 0 У 2020 році до Департаменту 

промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу 



4 
№ 

п/п Назва сектора / індикатора Одиниця виміру 

Значення індикатора 
Причини недосягнення прогнозних 

значень 
План  

на 2020 рік 

Факт за 

2020 рік 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) звернень від 

Ради бізнес-омбудсмена щодо розгляду 

Експертною групою скарг підприємців 

не надходило 

19.  Кількість опитувань щодо пропозицій дерегуляції господарської 

діяльності 

од. 1 0 У 2020 році відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2» (зі змінами) в умовах 

проведених протиепідеміологічних 

заходів опитування не проводилися 

20.  Кількість наданих консультацій КП «Київський міський бізнес-

центр» 

од. 11500 7310 В умовах впровадження в місті Києві 

заходів із запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, посилених примусових обмежень 

соціального та ділового життя 

(локдауну), робота призупинялася до 

покращення епідеміологічної ситуації 

21.  Кількість укладених договорів КП «Київський міський бізнес-центр» од. 90 65 В умовах впровадження в місті Києві 

заходів із запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, посилених примусових обмежень 

соціального та ділового життя 

(локдауну), робота призупинялася до 

покращення епідеміологічної ситуації  

22.  Кількість наданих консультацій з питань провадження 

підприємницької діяльності  

од. 50 76  

23.  Кількість проведених навчальних програм  од. 2 2  

24.  Кількість публікацій  (у разі впровадження віртуального бізнес-

центру) 

од. 800 165 У 2020 році асигнування з бюджету 

міста Києва не виділялося  

25.  Кількість проведених засідань координаційної ради та ради 

підприємців в м. Києві  

од. 15 3 У 2020 році з метою запобігання 

поширення гострої респіраторної 



5 
№ 

п/п Назва сектора / індикатора Одиниця виміру 

Значення індикатора 
Причини недосягнення прогнозних 

значень 
План  

на 2020 рік 

Факт за 

2020 рік 

хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-Cov-2, засідання 

Координаційної ради не проводилися 

26.  Кількість проведених заходів (форуми тощо)  од. 15 10 В умовах впровадження в місті Києві 

заходів із запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, посилених примусових обмежень 

соціального та ділового життя 

(локдауну), встановлювалися періодичні 

обмежування на проведення публічних 

заходів до покращення епідеміологічної 

ситуації 

27.  Кількість проведених заходів (круглих столів, навчань, бізнес-

зустрічей, семінарів, тренінгів тощо)  

од. 40 47  

28.  Кількість об’єктів інфраструктури, які співпрацюють з місцевими 

органами виконавчої влади 

од. 15 15  

29.  Кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва, яким 

заплановано надати фінансово-кредитну підтримку 

(у разі виділення коштів з бюджету м. Києва) 

од. 10 111  

30.  Кількість запланованих інноваційних проєктів в результаті 

отримання суб’єктами малого та середнього підприємництва 

фінансово-кредитної підтримки 

(у разі виділення коштів з бюджету м. Києва) 

од. 10 111  

31.  Кількість суб’єктів господарювання, що взяли участь у міському 

конкурсі-огляді на присвоєння звання зразкового об’єкта побуту 

осіб 80 80  

32.  Кількість обстежених об’єктів побуту од. 385 390  

33.  Кількість проведених ярмарків од. 2800 1810 В умовах впровадження в місті Києві 

заходів із запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, посилених примусових обмежень 

соціального та ділового життя 

(локдауну), встановлювалися періодичні 

обмежування на проведення ярмаркових 

заходів до покращення епідеміологічної 

ситуації 

34.  Обсяг реалізованої продукції (на ярмарках)  тис. т 75,0 43,6 
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№ 

п/п Назва сектора / індикатора Одиниця виміру 

Значення індикатора 
Причини недосягнення прогнозних 

значень 
План  

на 2020 рік 

Факт за 

2020 рік 

35.  Кількість проведених тематичних ярмарків, фестивалів, державних 

та загальноміських заходів, де здійснюється торговельне 

обслуговування 

од. 20 3 В умовах впровадження в місті Києві 

заходів із запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, посилених примусових обмежень 

соціального та ділового життя 

(локдауну), встановлювалися періодичні 

обмежування на проведення 

загальноміських заходів до покращення 

епідеміологічної ситуації 

36.  Кількість створених тимчасових робочих місць од. 370 278 

Сектор 1.2. Інвестиції 

37.  Затвердження нового Порядку проведення інвестиційних конкурсів так/ні так ні Проєкт рішення Київської міської ради 

«Про затвердження Положення про 

проведення інвестиційних конкурсів у 

місті Києві», прийнятий за основу 

рішенням Київської міської ради від 

22.02.2018 № 336/4400, у другому 

читанні 12.07.2018 на пленарному 

засіданні Київської міської ради не 

набрав необхідної кількості голосів. 

У 2020 році, в рамках повторного 

погодження, внесено зміни до проєкту 

рішення. Наразі доопрацьований проєкт 

рішення знаходиться на опрацюванні 

постійної комісії Київської міської ради 

з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку 

38.  Кількість укладених інвестиційних договорів од. 13 9 Недовиконання планових значень 

індикатора  пояснюється: 

− карантином, встановленим Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби 

COVID-19, та його наслідками, що стали 

стримуючими факторами інвестиційної 

активності у 2020 році; 

− на пленарних засіданнях Київської 

міської ради не розглянуто погоджені в 
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№ 

п/п Назва сектора / індикатора Одиниця виміру 

Значення індикатора 
Причини недосягнення прогнозних 
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План  

на 2020 рік 

Факт за 

2020 рік 

установленому порядку проєкти рішень 

про вирішення майнових питань, без 

прийняття яких неможливо провести 

відповідні інвестиційні конкурси 

39.  Залучення коштів до спеціального фонду бюджету міста Києва  

(відповідно до умов інвестиційних договорів) 

млн грн 6,0 3,1 Недовиконання планових значень 

індикатора  пояснюється: 

− карантином, встановленим Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби 

COVID-19, та його наслідками, що стали 

стримуючими факторами інвестиційної 

активності у 2020 році; 

− на пленарних засіданнях Київської 

міської ради не розглянуто ряд проєктів 

рішень Київської міської ради про 

вирішення майнових питань в рамках 

підготовки інвестиційних конкурсів, що 

унеможливлює завершення процедури 

підготовки інвестиційних конкурсів із 

залучення інвесторів, зокрема, до 

реалізації капіталоємних проєктів 

(будівництво медичних центрів, школи, 

об’єкта громадського призначення тощо) 

40.  Обсяг капітальних  інвестицій в розрахунку на 1 особу тис. грн 96,3 29,8 Дані за січень–вересень 2020 року. Дані 

за січень-грудень 2020 року будуть 

опубліковані 26.02.2021 згідно з 

Графіком оприлюднення статистичної 

інформації у 2021 році Головного 

управління статистики у м. Києві. 

Крім того, інвестиційна діяльність у 

2020 році зазнала суттєвого впливу 

кризової ситуації, спричиненої 

пандемією COVID-19 
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№ 

п/п Назва сектора / індикатора Одиниця виміру 

Значення індикатора 
Причини недосягнення прогнозних 
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План  

на 2020 рік 

Факт за 

2020 рік 

41.  Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у 

розрахунку на 1 особу населення 

тис. дол. США 6,56 – З І кварталу 2020 року єдиним 

відповідальним за поширення даних про 

прямі інвестиції є Національний банк 

України 

(https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-

external/data-sector-external#1).  

Дані щодо прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) у розрахунку на 

1 особу населення Національним банком 

України не публікуються 

42.  Створення публічного реєстру інвестиційних проєктів міста Києва так/ні так так  

43.  Співвідношення кількості підписаних інвестиційних договорів до 

кількості заповнених анкет інвесторів (через єдиний інвестиційний 

портал КМДА) 

% 15 18,4  

44.  Співвідношення кількості укладених інвестиційних договорів до 

кількості інвестиційних проєктів, включених до переліку об’єктів, 

що потребують залучення інвестицій 

% 30 60  

45.  Співвідношення кількості інвестиційних проєктів, включених до 

переліку об’єктів, що потребують залучення інвестицій, до кількості 

заповнених анкет ініціаторів 

% 18 30,6  

46.  Розробка концепції створення та функціонування  промислового 

вузла «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки 

концепції індустріального парку) 

 

так/ні так ні Процес оформлення земельних ділянок в 

установленому законодавством порядку 

не завершено 

Сектор 1.3. Ринок праці 

47.  Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією 

МОП) до економічно активного населення відповідного віку 

% 6,1 6,67 У зв’язку з впровадженням в місті Києві 

заходів із запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби  

COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, ситуація на ринку праці 

міста Києва має певні негативні 

тенденції, зокрема, відбулося 

 
6 Дані про прямі інвестиції розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів 

банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі). 
7 За наявними даними Головного управління статистики у м. Києві (за січень–вересень 2020 року). 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1
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№ 

п/п Назва сектора / індикатора Одиниця виміру 

Значення індикатора 
Причини недосягнення прогнозних 

значень 
План  

на 2020 рік 

Факт за 

2020 рік 

скорочення штатних працівників та 

переведення їх на неповний робочий 

день. 

Зокрема, у зв’язку з підвищенням з 

01 вересня 2020 року мінімальної 

заробітної плати до 5 тис. грн 

підприємства малого та середнього 

бізнесу були вимушені оптимізувати 

штатну чисельність найманих 

працівників 

48.  Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на 

кінець звітного періоду 

зареєстрованих 

безробітних / 

вакантну посаду 

1 3 Впровадження в місті Києві заходів із 

запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

призвело до дисбалансу між попитом та 

пропозицією робочої сили. 

У 2020 році в базі даних Київського 

міського центру зайнятості налічувалося 

67,3 тис. вакансій, що на 7,6 тис. менше 

ніж попередньому році. 

Статус безробітного мали 52,2 тис. 

громадян, що в 1,9 рази більше ніж у 

2019 році  

49.  Середня тривалість пошуку роботи безробітними (за методологією 

МОП) 

місяців 8 78  

50.  Рівень офіційної середньомісячної заробітної плати в місті Києві (у 

розрахунку на одного штатного працівника) 

євро / місяць >550,0 554,99  

51.  грн / місяць 17464,0 17086,0  

52.  Працевлаштування зареєстрованих безробітних (середньозважений 

за місяцями) 

% до кількості 

громадян, які мали 

статус безробітного 

6,0 4,8 Впровадження в місті Києві заходів із 

запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом  

 
8 За наявними даними Державної служби статистики України (2019 рік) 
9 Використано інформацію Національного банку України у 2020 році (обмінного курсу гривні до ЄВРО, в середньому за період) – 30,79 гривень за ЄВРО 

(https://bank.gov.ua/markets/currency-market) та офіційні дані Головного управління статистики у м. Києві щодо середньомісячної заробітної плати на одного штатного 

працівника за 2020 рік - 17086 грн.  

 

https://bank.gov.ua/markets/currency-market
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№ 

п/п Назва сектора / індикатора Одиниця виміру 

Значення індикатора 
Причини недосягнення прогнозних 

значень 
План  

на 2020 рік 

Факт за 

2020 рік 

SARS-CoV-2, майже призупинило галузі 

готельного та ресторанного бізнесу, 

авіаперевезення та роздрібної торгівлі, 

що призвело до зниження рівня 

працевлаштування безробітних за 

направлення Київського міського центру 

зайнятості. 

Статус безробітного мали 52,2 тис. 

громадян, що в 1,9 рази більше ніж у 

2019 році 

53.  Частка безробітної молоді у віці до 35 років від загальної кількості 

зареєстрованих безробітних (станом на кінець року) 

% 35 34  

54.  Динаміка доходів бюджету міста Києва від ПДФО  % >0 106,7  

Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини 

55.  Динаміка доходів бюджету міста Києва від плати за землю  % 101,9 87,3 На зменшення надходжень від плати за 

землю вплинуло несплата та 

ненарахування за період з 01 по 31 

березня 2020 року плати за землю 

(земельного податку та орендної плати) 

за земельні ділянки державної та 

комунальної власності, що перебувають 

у власності або користуванні, зокрема, 

на умовах оренди, фізичних або 

юридичних осіб, та використовуються 

ними в господарській діяльності (Закон 

України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення 

додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID19)») 

56.  Затверджений новий Генеральний план міста Києва  так / ні – ні Департаментом містобудування та 

архітектури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) призупинено 

проведення громадських обговорень 

(слухань) проєкту Генплану м. Києва та 

його стратегічної екологічної оцінки 



11 
№ 

п/п Назва сектора / індикатора Одиниця виміру 

Значення індикатора 
Причини недосягнення прогнозних 

значень 
План  

на 2020 рік 

Факт за 

2020 рік 

відповідно до вимог чинного 

законодавства у зв’язку із введенням 

обмежувальних заходів, тимчасово 

введених на території міста Києва, 

спричинених коронавірусом  

SARS-CoV-2 

57.  Динаміка доходів бюджету міста Києва від сплати податку на 

нерухоме майно  

% 101,2 127,4  

58.  Кількість об’єктів будівництва в м. Києві, що порушують 

містобудівне, земельне або будівельне законодавство 

од. 0 – У 2020 році Департаментом з питань 

державного архітектурно-будівельного 

контролю міста Києва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

проведено 47 перевірок щодо 

дотримання вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних 

норм, державних стандартів і правил 

стосовно об’єктів незначного (СС1) та 

середнього (СС2) класу наслідків, з них: 

- перевірок під час яких не виявлено 

порушень - 9; 

- перевірок під час яких виявлено 

порушення – 38. 

Відповідно до п. 3 постанови Кабінету 

Міністрів України від 13.03.2020 № 219 

«Про оптимізацію органів державного 

архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду»                          зупинено дію 

постанови Кабінету Міністрів України 

від 23.05.2011 № 553 «Про затвердження 

Порядку здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю» 

до початку виконання функцій і 

повноважень Державної інспекції 

містобудування. 

У Департамента з питань держаного 

архітектурно-будівельного контролю 

міста Києва виконавчого органу 
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№ 

п/п Назва сектора / індикатора Одиниця виміру 

Значення індикатора 
Причини недосягнення прогнозних 

значень 
План  

на 2020 рік 

Факт за 

2020 рік 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відсутні 

підстави для здійснення заходів 

державного архітектурно-будівельного 

контролю 

59.  Частка площі земель міста, які були охоплені інвентаризацією та 

внесені до міського земельного кадастру (у загальній площі земель 

міста) 

% 100,0 100,0  

60.  Частка площі земель міста, які були охоплені інвентаризацією та 

внесені до Державного земельного кадастру (у загальній площі 

земель міста) 

% 60 <60 Рішенням Київської міської ради від 

04.12.2018 № 229/6280 затверджено 

Міську цільову програму використання 

та охорони земель міста Києва на 2019-

2021 роки, якою передбачено завершити 

інвентаризацію земель міста Києва до 

2021 року. 

Процес погодження внесення земель до 

Державного земельного кадастру займає 

тривалий час 

61.  Площа земельних ділянок міста Києва, зайнятих із порушенням 

законодавства 

га 0 17,987 За 2020 рік виявлено 60 самовільно 

зайнятих земельних ділянок на загальну 

площу 17,987 га. Департаментом 

земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та Київської 

міською радою до частини зазначених 

земельних ділянок вживалися заходи 

цивільно-правового характеру, а щодо 

іншої частини - повідомлено 

компетентні правоохоронні органи 

62.  Кількість договорів оренди земельних ділянок, за якими розмір 

орендної плати менше 3% від нормативної грошової оцінки (станом 

на кінець року) 

од. 780 >900 Відповідно до частини 4 статті 

288 Податкового кодексу України 

(редакція діє з 01.01.2017) розмір 

орендної плати встановлюється у 

договорі оренди, але річна сума платежу  

не може бути меншою розміру 

земельного податку, встановленого для 

відповідної категорії земельних ділянок 

на відповідній території.  



13 
№ 

п/п Назва сектора / індикатора Одиниця виміру 

Значення індикатора 
Причини недосягнення прогнозних 

значень 
План  

на 2020 рік 

Факт за 

2020 рік 

Розміри ставок земельного податку за 

земельні ділянки у місті Києві 

встановлені Положенням  про плату  за 

землю в місті Києві, яке затверджено 

рішенням Київської міської ради від 

23.06.2011 № 242/5629 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів 

у м. Києві» (зі змінами). 

У зв’язку із зазначеним контроль цього 

індикатора в частині зменшення 

кількості таких договорів не є 

актуальним 

63.  Відношення суми заборгованості зі сплати орендної плати за 

земельні ділянки (станом на кінець звітного року) до суми фактично 

сплаченої орендної плати за земельні ділянки (протягом звітного 

періоду) 

% <10 21,06 Відповідно до Податкового кодексу 

України органами стягнення 

податкового боргу є виключно 

контролюючі органи, уповноважені 

здійснювати заходи щодо забезпечення 

погашення податкового боргу, а також 

державні виконавці в межах свої 

повноважень 

64.  Відношення суми заборгованості зі сплати земельного податку 

(станом на кінець звітного періоду) до суми фактично сплаченого 

земельного податку (протягом звітного періоду) 

% <10 39,33 Відповідно до Податкового кодексу 

України органами стягнення 

податкового боргу є виключно 

контролюючі органи, уповноважені 

здійснювати заходи щодо забезпечення 

погашення податкового боргу, а також 

державні виконавці в межах свої 

повноважень 

65.  Відношення суми заборгованості по сплаті пайової участі (внесків) 

на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 

міста Києва та за договорами компенсації за інженерну підготовку 

території згідно з укладеними договорами (станом на кінець звітного 

періоду) до суми фактично сплаченої  пайової участі (внесків) на 

розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 

міста Києва та за договорами компенсації за інженерну підготовку 

території згідно з укладеними договорами (протягом звітного 

періоду) без урахування пені та інфляції 

% <100 149 Низьке значення індикатора у 2020 році 

пов’язане із прийняттям Закону України 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

стимулювання інвестиційної діяльності в 

Україні» № 132-IX, відповідно до якого 

змінено алгоритм розрахунку розміру 

пайової участі при будівництві/ 

реконструкції житлових будинків та 

нежитлових будівель та споруд та 



14 
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п/п Назва сектора / індикатора Одиниця виміру 

Значення індикатора 
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значень 
План  

на 2020 рік 

Факт за 

2020 рік 

скасовано з 01.01.2021 обов’язок сплати 

пайового внеску у розвиток 

інфраструктури населеного пункту. 

З урахуванням вищезазначеного, у 

2020 році спостерігалося значне 

зниження звернень замовників для 

вирішення питання пайової участі у 

створенні і розвитку соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури 

м. Києва та відповідних надходжень до 

спеціального фонду бюджету м. Києва 

66.  Виконання вимог ЮНЕСКО щодо дотримання режимів забудови в 

буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври 

так / ні так так  

67.  Затверджена межа міста Києва так / ні так ні Київською міською радою погоджено з 

суміжними землекористувачами проєкт 

землеустрою щодо встановлення та 

зміни меж міста Києва, який направлено 

Верховній Раді України для подальшого 

затвердження 

68.  Розроблена Комплексна схема транспорту міста Києва так / ні так ні Департаментом містобудування та 

архітектури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) призупинено 

проведення громадських обговорень 

(слухань) Комплексної схеми транспорту 

міста Києва відповідно до вимог чинного 

законодавства у зв’язку із введенням 

обмежувальних заходів, тимчасово 

введених на території міста Києва, 

спричинених коронавірусом  

SARS-CoV-2 

69.  Кількість затверджених детальних планів територій (ДПТ), всього од. 103 42 Департаментом містобудування та 

архітектури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) призупинено 

проведення громадських обговорень 

(слухань) детальних планів територій 

відповідно до вимог чинного 
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Значення індикатора 
Причини недосягнення прогнозних 

значень 
План  

на 2020 рік 

Факт за 

2020 рік 

законодавства у зв’язку із введенням 

обмежувальних заходів, тимчасово 

введених на території міста Києва, 

спричинених коронавірусом  

SARS-CoV-2 

70.  Кількість об’єктів – довгобудів, на яких планується визначити 

шляхи їх добудови  

од. 1 1  

71.  Розроблена та затверджена програма комплексної реконструкції 

кварталів застарілої житлової забудови 

так / ні так ні У 2020 році асигнування з бюджету 

міста Києва на виконання розробки 

програми комплексної реконструкції 

кварталів застарілої житлової забудови 

не передбачено 

72.  Надходження плати за землю  

(у т. ч. орендної плати) 

млн грн 5,2 4,9 Запровадження Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, спрямованих на 

запобігання виникнення і поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» на 

території міста Києва обмежувальних 

заходів, пов’язаних із поширенням на 

території України гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом 

COVID-19. 

Також, зменшення надходжень від плати 

за землю протягом березня–квітня 2020 

року відбулося у зв’язку з прийняттям 

Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо підтримки 

платників податків на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 

17.03.2020 № 533-IX (зі змінами), яким 

внесено зміни до Податкового кодексу 

України (пункт 52-4 підрозділу 

10 розділу XX) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-20#n6
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2020 рік 

73.  Укладено договорів оренди земельних ділянок од. 500 26110 Власники нерухомого майна, 

розміщеного на земельній ділянці та які 

фактично використовують такі земельні 

ділянки, не зацікавлені в оформленні 

своїх прав на землю. 

Фактичні землекористувачі, 

використовуючи значні території, 

роками не здійснюють будь-яких дій 

щодо оформлення речових прав на 

земельні ділянки. Законодавством не 

передбачені заходи впливу  на 

землекористувачів щодо оформлення 

ними права користування землею, 

оскільки зазначене є правом, а не 

обов’язком 

74.  Продано земель комунальної власності га 6,5 1,4736 Відповідно до пункту 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» вирішується 

питання регулювання земельних 

відносин 

виключно на пленарних засіданнях 

сільської, селищної, міської ради. 

За 2020 рік відповідно до прийнятих 

Київською міською радою рішень 

укладено 9 договорів купівлі-продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, 

зокрема, на підставі рішення Київської 

міської ради від 30.07.2020 № 427/9506 

та Протоколу земельних торгів 

(аукціону) № 29318 укладено 1 договір 

купівлі-продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 

 

 

 
10 З урахуванням укладених додаткових угод 
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Сектор 1.5. Туризм 

75.  Середньорічне завантаження номерного фонду КЗР (юридичні 

особи) 

% 45 37 Очікується зменшення значення 

показника через епідеміологічні 

обмеження щодо роботи закладів 

розміщення в період дії карантину. 

Офіційні дані Державної служби 

статистики України за 2019 рік 

(статистична інформація за 2020 рік буде 

орієнтовно у вересні 2021 року) 

76.  Кількість унікальних відвідувачів туристичного порталу міста тис. відвідувачів / 

рік 

130 180 Станом на 01.07.2020 зафіксовано 

180 тис. унікальних відвідувачів 

туристичного порталу під доменним 

ім’ям visitkyiv.travel та станом на 

01.01.2021 зафіксовано 12 тис. 

унікальних відвідувачів туристичного 

порталу під новим доменним ім’ям 

kyivcitytravel.com.ua 

77.  Кількість міжнародних інформаційних кампаній / заходів, 

проведених з метою просування туристичного потенціалу міста 

од. / рік 18 18  

78.  Середня тривалість перебування туристів днів 2,4 2,1 Очікується зменшення значення 

показника через епідеміологічні 

обмеження щодо роботи закладів 

розміщення в період дії карантину. 

Офіційні дані Державної служби 

статистики України за 2019 рік 

(статистична інформація за 2020 рік буде 

орієнтовно у вересні 2021 року) 

79.  Кількість місць у колективних засобах розміщування тис. од. 23,0 19,619 Офіційні дані Державної служби 

статистики України за 2019 рік 

(статистична інформація за 2020 рік буде 

орієнтовно у вересні 2021 року) 

80.  Кількість завантажень мобільного додатка «Kyiv City Guide» на 

персональні пристрої (після створення) 

тис. од. 10 20  

81.  Кількість іноземних (в’їзних) відвідувачів млн осіб / рік 2,2 0,499 Фактичне значення індикатора за 

даними Держприкордонслужби України 

за 2020 рік. 

Значне зменшення туристичних потоків 
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у 2020 році відбулось через 

встановлення окремими країнами світу 

ряду обмежень щодо внутрішнього і 

зовнішнього пересування та 

безпосередньої взаємодії між людьми у 

період дії карантину, пов’язаного з 

поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 

82.  Динаміка доходів бюджету міста Києва від туристичного збору % 100,0 54,5 Негативна динаміка пов’язана зі значним 

зменшенням туристичних потоків у 2020 

році через встановлення карантинних 

обмежень, пов’язаних з поширенням 

гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 

83.  Частка доходів від туризму в ВРП міста Києва % 1,0 <1,0 Очікується зменшення показника через 

скорочення туристичних потоків у 

2020 році 

84.  Проведення систематичних щорічних маркетингових та аналітичних 

досліджень в сфері туризму 

так / ні так ні Відсутність фінансування робіт із 

бюджету міста Києва у 2020 році  

85.  Інвентаризація об'єктів туристично-рекреаційного значення так / ні так так  

86.  Створення роз’яснювального довідника по роботі з іноземними 

туристами  

так / ні так ні Відсутність фінансування робіт із 

бюджету міста Києва у 2020 році 

87.  Вдосконалення системи збору та обробки статистичних даних, 

проведення аналізу і планування туристичної діяльності 

так / ні так так  

Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва 

Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство 

88.  Ступінь зношеності кабельних ліній 0.4–110 кВ % 4611 30,32  

89.  Ступінь зношеності теплових мереж % 40 73,88 Роботи виконувалися в межах виділених 

асигнувань на 2020 рік 

90.  Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних 

станцій 

% 45 81,5 

90,0 

Роботи виконувалися в межах виділених 

асигнувань на 2020 рік 

91.  Ступінь зношеності водопровідних мереж % 45 73,9 Роботи виконувалися в межах виділених 

асигнувань на 2020 рік 

 
11 За умови переходу на RAB-регулювання (новий метод тарифоутворення, зокрема, стимулюючий для енергопостачальних підприємств) 
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92.  Ступінь зношеності каналізаційних мереж % 40 70,2 Роботи виконувалися в межах виділених 

асигнувань на 2020 рік 

93.  Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом тис. кВт·год/ 

мешканця 

2,7 2,65 
 

94.  Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом Гкал / мешканця 2,9 2,7  

95.  Загальне споживання води містом м3 / мешканця 65,0 35  

96.  Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді (разом з 

ЖБК) 

% 25 20,3 Основними причинами стримування 

процесу управління багатоквартирними 

будинками їх співвласниками та 

створення ОСББ  є: 

1. Відсутність ініціативи мешканців для 

самоорганізації щодо створення ОСББ та 

відповідальність за особисту участь в 

управлінні власним житлом;  

2. Вибір кваліфікованого керівника 

ОСББ;  

3. Технічний стан житлового фонду;  

4. Передача у власність або постійне 

користування ОСББ землі 

(прибудинкова територія); 

5. Реорганізація ЖБК в ОСББ, оскільки 

чинним законодавством  кооператив не 

визначено як форма управління 

будинком. 

97.  Кількість ветхих та аварійних об'єктів житлового фонду міста Києва 

(без урахування приватного сектора) станом на початок звітного 

періоду 

од. 50 108 Недостатнє фінансування робіт 

98.  Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років  % < 32 46,2 Роботи виконувалися в межах виділених 

асигнувань на 2020 рік 

99.  Частка диспетчеризованих ліфтів  % 82 80,7 Роботи виконувалися в межах виділених 

асигнувань на 2020 рік 

100.  Частка втрат води від подачі в мережу % 10 24,99 

29,97 

Роботи виконувалися в межах виділених 

асигнувань на 2020 рік 

101.  Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких 

перевищує 25 років 

% < 40 85,6 Роботи виконувалися в межах виділених 

асигнувань на 2020 рік 
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102.  Зношеність підстанцій 110;  

35 кВ 

% < 6812 43,75 
 

103.  Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ % < 5912 52,64  

104.  Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами 

міста Києва 

млн кВт·год 2055 2348,3 Значне збільшення електроспоживання є 

наслідком інтенсивного будівництва 

житла та кількості побутових 

електроприладів у домогосподарствах 

105.  Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача 

впродовж року 

од. 1,76 1,61 
 

106.  Середня тривалість відключень електроенергії  год 2,7 2,71  

107.  Рівень оснащеності житлового фонду приладами обліку % 99 86 ПрАТ «АК «Київводоканал»  у 2019 році 

проведена інвентаризація вузлів обліку в 

житловому фонді міста Києва 

(багатоквартирні будинки), за 

результатом якої виявлено, що в деяких 

будинках необхідно відновити вузли 

обліку внаслідок їх пошкодження  або 

крадіжки, через що відбулося незначне 

зниження значення індикатора 

108.  Рівень оснащеності житлового фонду індивідуальними тепловими 

пунктами 

% 60,0 48 Роботи виконувалися в межах виділених 

асигнувань на 2020 рік 

109.  Споживання теплової енергії бюджетними установами та 

організаціями міста Києва 

тис. Гкал 910 911,72 
 

110.  Рівень оснащеності бюджетних установ та організацій міста Києва 

системами регулювання споживання тепла 

% 97,0 96 Роботи виконувалися в межах виділених 

асигнувань на 2020 рік 

111.  Частка житлового фонду, що знаходиться на обслуговуванні 

приватних житлово-експлуатаційних організацій 

% 60 20,3 Ринок послуг з утримання 

багатоквартирних будинків, споруд та 

прибудинкової території продовжує 

діяти для споживачів (співвласників 

багатоквартирних будинків), які не 

визначилися із формою управління 

належного їм будинку (відповідно до 

вимог Законів України «Про особливості 

здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку» та «Про 

 
12 За умови переходу на RAB-регулювання (новий метод тарифоутворення, зокрема, стимулюючий для енергопостачальних підприємств) 
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житлово-комунальні послуги»). На 

сьогодні послуги з утримання 

продовжують надавати 10 районних 

комунальних підприємств з 

обслуговування житлового фонду та                  

137 приватними ЖЕО.  

Департаментом житлово-комунальної 

інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та районними в 

місті Києві державними адміністраціями 

проводилася інформаційно-

роз’яснювальна робота серед 

співвласників щодо відповідних 

законодавчих вимог. При цьому, 

зберігається пріоритет права  

співвласників на прийняття рішення про 

обрання  (зміну) форми управління 

належними їм багатоквартирними 

будинками.  

Певна інертність співвласників 

пояснюється законодавчою 

невизначеністю, небажанням приймати 

колективні рішення та персонально 

нести відповідальність за 

загальнобудинкові господарські питання 

112.  Середня тривалість надання послуг комунальним концерном «Центр 

комунального сервісу» (з моменту реєстрації споживача в 

електронній черзі) 

хв 10 – Враховуючи карантинні обмеження, 

обслуговування споживачів відбувалося 

дистанційно або через онлайн-ресурси 

113.  Кількість відновлених бюветних комплексів од. 10 3 Роботи виконувалися в межах виділених 

асигнувань на 2020 рік 

Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність 

114.  Розробка Плану сталої міської мобільності міста Києва  так/ні так ні У 2020 році асигнування на виконання 

робіт не передбачено 

115.  Частка виділених смуг руху для наземного громадського транспорту 

до загальної протяжності магістральних шляхів міста  

 

% 10,0 10,1  
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116.  Охоплення паркомісцями зареєстрованих автомобілів в місті Києві  паркомісць / 1 тис. 

зареєстрованих авто 

4,0 22,0  

117.  Середньорічна кількість оплачених годин денного паркування  годин / 

машиномісце 

1100,0 448,0 Не впроваджено Автоматизовану 

систему контролю оплати вартості 

послуг з паркування (АСКОВПП) 

118.  Кількість загиблих у ДТП осіб / 100 тис. 

мешканців 

3,3 3,7 За інформацією Управління патрульної 

поліції у м. Києві кількість загиблих у 

ДТП у 2020 році становила 111 осіб, що 

на 20,7% менше ніж у 2019 році 

(140 осіб). 

Для покращення значення індикатора 

Управлінням патрульної поліції                 

у м. Києві здійснювався:  

− контроль за дотриманням ПДР 

учасниками дорожнього руху;  

− проведення бесід, семінарів щодо 

безпеки дорожнього руху в 

загальноосвітніх школах, гімназіях та 

дошкільних закладах; 

− обстеження вулично-дорожньої 

мережі;  

− внесення змін в організацію 

дорожнього руху;  

висвітлення в засобах масової 

інформації найбільш резонансних 

дорожньо-транспортних пригод з метою 

інформування населення 

119.  Частка регульованих перехресть, обладнаних засобами фіксацій 

порушень ПДР та системами відеоспостереження  

% 20,0 19,7 У 2020 році КП «Інформатика» не 

облаштовувало регульовані перехрестя 

засобами фіксації порушень ПДР та 

системами відеоспостереження.  

Вихідні дані для розрахунку індикатора: 

− у 2019 році – всього регульованих 

перехресть – 556, обладнано – 137 (із 

них 30- в’їзди-виїзди із Києва) (24,6%); 

− у 2020 році - всього регульованих 

перехресть – 696, обладнано – 137 (із 
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них 30- в’їзди-виїзди із Києва) (19,7%) 

120.  Довжина велосипедних шляхів (доріжок, велосмуг тощо)  км / 100 тис. 

мешканців 

4,7 4,0 Роботи виконувалися у межах виділених 

бюджетних асигнувань на 2020 рік 

121.  Впровадження рухомого складу підвищеної місткості з низькою 

підлогою: 

од.    

трамваїв 30 2 Закупівлю виконано відповідно до 

укладених договорів у межах 

затверджених асигнувань 

тролейбусів 85 23 Закупівлю виконано відповідно до 

укладених договорів у межах 

затверджених асигнувань 

автобусів 90 161  

122.  Середній рівень зносу рухомого складу тролейбусів  % < 50 57,9 Недостатні обсяги фінансування на 

придбання тролейбусів 

123.  Середній рівень зносу рухомого складу трамваїв  % < 78 79,2 Недостатні обсяги фінансування на 

придбання трамваїв 

124.  Середній рівень зносу рухомого складу автобусів  % 54 75,6 Недостатні обсяги фінансування на 

придбання автобусів 

125.  Середній рівень зносу рухомого складу метрополітену  % < 60 69,1 

 

Недостатні обсяги фінансування на 

придбання рухомого складу 

метрополітену 

126.  Протяжність маршрутів громадського електротранспорту (трамвай, 

тролейбус)  

км / 100 тис. 

мешканців 

47,2 41,7 Роботи виконувалися у межах виділених 

бюджетних асигнувань на 2020 рік 

127.  Створення Центру безпеки дорожнього руху так / ні так так  

128.  Проведення щорічного аудиту фінансової звітності КП 

«Київпастранс», КП «Київський метрополітен», КП «Київавтодор», 

КП «Київтранспарксервіс» з подальшою публікацією аудиторського 

висновку на офіційних веб-сайтах цих підприємств 

так / ні так так  

129.  Середньоденна кількість пасажирів нерейкового громадського 

транспорту 

пасажирів / 

транспортний засіб 

1137,0 367,0 Через обмеженість кількості пасажирів у 

громадському транспорті у зв’язку з 

поширенням на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2 

130.  Частка трамвайної і тролейбусної контактної мережі, що потребує 

заміни контактного проводу 

 

% < 40 25  
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131.  Частка перевезень автобусами в режимі маршрутного таксі від 

загальної кількості пасажирських перевезень 

% 18,0 4,0 Через обмеженість кількості пасажирів у 

громадському транспорті у зв’язку з 

поширенням на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2 

Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога 

132.  Частка пільговиків квартирного обліку, які були забезпечені житлом 

(або поліпшили житлові умови) протягом року (у загальній кількості 

тих, що перебували на квартирному обліку на початок року) 

% 0,8 0,4 Придбання квартир для черговиків 

здійснюється в межах виділених 

асигнувань 

133.  Частка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа, які отримали житло впродовж року (у загальній 

кількості тих, що перебували на пільговому квартирному обліку для 

цієї категорії осіб) на початок року  

% 5,0 14,47  

134.  Середній термін перебування на квартирному обліку соціально 

незахищених громадян (на момент отримання соціального житла) 

років 6,1 11 Придбання квартир для черговиків 

здійснюється в межах виділених 

асигнувань 

135.  Загальна кількість квартир, збудованих (придбаних) на умовах 

співфінансування 

од. 50 268  

136.  Кількість житлових будинків з числа довгобудів, будівельні роботи 

на яких будуть вестись 

од. 3 3  

137.  Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, у 

загальній кількості дітей цієї категорії 

% 93,0 93,0  

138.  Створення соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа 

од. 1 1  

139.  Кількість проведених тренінгів, семінарів з підвищення професійної 

компетентності та якісного складу працівників соціальної сфери 

міста Києва 

од. 5 5  

140.  Проведення заходів з підготовки спеціалістів різних сфер міського 

господарства в контексті толерантного, рівноправного  ставлення до 

осіб з інвалідністю та взаємодії з ними 

од. 3 3  

141.  Кількість осіб, що отримають соціальну допомогу в 

спеціалізованому закладі психоневрологічного профілю для осіб з 

інвалідністю 

осіб 200 0 Спеціалізований заклад не створено. 

Наказом Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 01.10.2020 
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№ 1903 створено комісію для передачі 

функцій замовника реконструкції з 

надбудовою 1-го відділення санаторію 

«Перше травня» під психоневрологічний 

інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки 

Цісик (Гамарника), 28 

142.  Кількість послуг з підвищення професійної компетентності 

працівників соціальної сфери 

од. 1800 2822  

143.  Кількість осіб, охоплених  інформаційно-просвітницькими заходами 

з питань створення позитивного соціального клімату та 

попередження негативних соціальних явищ у суспільстві 

осіб 12200 8425 Зменшення фактичного показника 

зумовлено встановленими карантинними 

обмеженнями на  проведення  масових, 

соціокультурних адаптаційних заходів   

та відповідну максимальну кількість їх  

учасників 

144.  Одноразова матеріальна допомога киянам-учасникам АТО, особам, 

які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів (далі – учасники відсічі збройної 

агресії), особам, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який 

брав участь у захисті територіальної цілісності та державного 

суверенітету на сході України (далі – бійці-добровольці АТО у 

м. Києві)   

осіб 30000 30059  

145.  Одноразова матеріальна допомога членам сімей киян, які загинули 

під час проведення АТО та під час відсічі збройної агресії, у тому 

числі на поховання 

осіб 700 645 Зменшення кількості загиблих 

(померлих) киян – учасників АТО/ООС, 

що є позитивним фактором 

146.  Кількість отримувачів соціальних послуг на безоплатній основі осіб 12400 28503  

147.  Кількість соціально-побутових послуг тис. од. 5002,0 5279,4  

148.  Кількість отримувачів соціальних послуг на платній основі осіб 80 35 Громадяни, які звертаються з питань 

надання платних послуг, після 

ознайомлення з тарифами відмовляються 

від їх отримання через їх високу вартість 

149.  тис. послуг 1,2 0,6  

150.  Кількість осіб з інвалідністю – отримувачів послуг професійної та 

трудової реабілітації на безоплатній основі  

 

осіб 1200 1713  
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151.  Активні соціальні картки в системі «Картка киянина» од. 710000 733881  

152.  Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам сімей 167692 22923 Причиною недосягнення запланованого 

значення показника стало внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України 

від 31.05.2017 № 370, від 11.07.2018 

№ 548 та до Порядку надання 

щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних 

послуг, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

01.10.2014 № 505, що значно скоротило 

кількість сімей, які одержують грошову 

допомогу 

153.  Кількість  внутрішньо переміщених осіб осіб 218000 162850 Зменшення кількості внутрішньо 

переміщених осіб пов’язано з 

поверненням людей на місця свого 

постійного проживання 

154.  Кількість громадських організацій з якими здійснюється співпраця 

за програмою «Соціальне партнерство» та членів громадських 

організацій 

од. 184 13213 Фінансова підтримка громадським 

організаціям надавалася за результатами 

конкурсного відбору 

155.  тис. осіб 93,0 437,0  

156.  Кількість заходів, проведених в рамках  програми «Соціальне 

партнерство» 

од. / охоплених, тис. 

осіб 

19/170,0 10/16,2 Недосягнення фактичного значення 

індикатора пов’язаний з введенням 

обмежувальних заходів з метою 

попередження розповсюдження 

коронавірусної інфекції (COVID-19)  

157.  Кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю осіб 310 287 Недосягнення фактичного значення 

індикатора пов’язаний з введенням 

обмежувальних заходів з метою 

попередження розповсюдження 

коронавірусної інфекції (COVID-19) 

158.  Кількість осіб, забезпечених продуктами харчування та товарами 

першого вжитку 

осіб 120545 136529  

 
13 З урахуванням районних в місті Києві державних адміністрацій 
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159.  Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку 

громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні послуги або 

потрапили в складні життєві обставини 

так / ні – ні Програмний модуль «Соціальні 

послуги» знаходиться в дослідній 

експлуатації в Департаменті соціальної 

політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). Модернізація 

зазначеного програмного модулю не 

проводилася у 2020 році через 

відсутність бюджетних призначень 

160.  Частка осіб, які були внесені до єдиної інформаційно-аналітичної 

системи обліку громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні 

послуги або потрапили в складні життєві обставини, у загальній 

чисельності таких осіб (після створення) 

% 100 100 Частка осіб, які внесені до модуля, що 

знаходиться у дослідній експлуатації 

Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

161.  Відсоток комунальних закладів та установ соціальної, культурної, 

медичної, освітньої, спортивної, торговельної, адміністративної сфер, 

в яких забезпечено доступність та комфортність для осіб з 

інвалідністю 

% 100 73 Роботи проводилися в межах обсягів 

фінансування, передбачених міською 

цільовою програмою «Міська 

комплексна цільова програма «Київ без 

бар’єрів» на 2018-2021 роки (рішення 

Київради від 18.12.2018 № 460/6511) 

162.  Забезпечення соціальними послугами % 25 15,4 Закупівля додаткових соціальних послуг 

через відкриті торги по 2 лотам не 

відбулася через відсутність учасників 

Сектор 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя 

163.  Очікувана тривалість життя при народженні  років 75,0 73,814 За попередніми (розрахунковими) 

даними середня очікувана тривалість 

життя при народженні у 2020 році 

становила 73,8 років. 

Суттєвий вплив на середню тривалість 

життя має смертність від серцево-

судинних захворювань, які в структурі 

смертності займають перше місце та 

становлять 64%. 

У 2020 році здійснення заходів з 

164.  Смертність населення у працездатному віці  випадків / 1 тис. 

мешканців 

3,0 4,214 

 
14 Попередні (розрахункові) дані Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
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профілактики, виявлення та лікування 

захворювань, зокрема і серцево-

судинних, ускладнила пандемія, 

спричинена коронавірусною інфекцією 

SARS-CoV-2. З метою недопущення 

розповсюдження гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, закладами 

охорони здоров’я комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

тимчасово припинено планову 

госпіталізацію пацієнтів (наказ 

Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 17.03 2020 № 327).  

За епідемічним зонуванням, визначеним 

Державною комісією з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 10.09.2020, у 

вересні звітного року в місті Києві 

встановлено «помаранчевий» рівень 

епідемічної небезпеки з відповідними 

обмеженнями, які стосувалися і закладів 

охорони здоров’я, що надають  

стаціонарну медичну допомогу 

(обмеження планових заходів з 

госпіталізації, крім деяких виключень) 

165.  Відношення заробітної плати у галузі охорони здоров’я до середньої 

заробітної плати в м. Києві 

 

% 75 69 Рівень заробітної плати медичних 

працівників призводить до плинності 

кадрів та не сприяє залученню молодих 

спеціалістів до роботи. 

Відповідно до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2020 рік» 

медична субвенція на фінансування 

закладів охорони здоров’я передбачена 

лише на І квартал 2020 року, а  

з 01 квітня 2020 року здійснення 

166.  Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей, у т. ч. осіб / 10 тис. 

мешканців 

90 84,114 

167.  у закладах охорони здоров’я сфери управління ДОЗ осіб / 10 тис. 

мешканців 

43,9 38,014 
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видатків з місцевого бюджету на 

виплату заробітної плати та нарахувань 

на неї заборонено чинним 

законодавством.  

Оплата праці працівників комунальних 

некомерційних підприємств, які уклали 

договори і отримують фінансування 

безпосередньо з Національної служби 

здоров’я України (далі – НЗСУ), 

перейшла до сфери договірного 

регулювання. 

Підвищення, розміри надбавок і доплат 

встановлюються самостійно керівником 

комунального некомерційного 

підприємства у межах наявних коштів і з 

урахуванням державних гарантій оплати 

праці, визначених законодавчими актами 

України. 

З метою підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я столиці та 

відповідно до Міської цільової програми 

«Здоров’я киян» на 2020–2022 роки 

(рішення Київської міської ради від 

26.03.2020 № 899/9069 (зі змінами)), як 

місцевий стимул, надавалася щомісячна 

безповоротна фінансова допомога у 

зв’язку із переходом на іншу форму 

оплати праці лікарям у розмірі 4000 грн, 

3000 грн – спеціалістам з вищою та 

неповною вищою медичною освітою, 

1000 грн – молодшим медичним сестрам 

168.  Частка КНП у структурі комунальних закладів охорони здоров’я % 50 76,6  

169.  Смертність дітей у віці до 1 року випадків/ 

1 тис. ново-

народжених 

5,5 4,714  

170.  Забезпеченість бригадами екстреної медичної допомоги од. / 10 тис. 

мешканців 

0,8 0,57 Причини недовиконання криються у 

високій плинності кадрів з наступних 

причин:  
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− недоукомплектованості 

КНП «Центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф міста 

Києва (далі – КНП «Центр ЕМД та МК») 

медичними працівниками; 

− високий відсоток осіб пенсійного 

віку; 

− низький рівень заробітної плати; 

низький рівень забезпеченості медиків 

житлом 

171.  Ступінь зношеності автопарку екстреної медичної допомоги % < 40 3714  

172.  Своєчасність надання екстреної медичної допомоги (частка доїзду 

до 10 хв на екстрені випадки)  

% 94 8914 Своєчасність надання екстреної 

медичної допомоги залежить від 

багатьох чинників, зокрема, культури 

поведінки всіх учасників дорожньо-

транспортного руху. 

Одночасно у 2020 році з метою 

покращання ситуації зменшено ступінь 

зношеності автопарку екстреної 

медичної допомоги до 37% проти 45% у 

2019 році.  

У березні київською міською владою до 

ЦЕМД та МК передано 39 нових 

спецавтомобілів швидкої допомоги, які 

відносяться до класу безпеки та 

екологічності Євро-5 і відповідають 

сучасним вимогам екстреної медицини. 

Станом на 01.01.2021 в столиці 

функціонувало 298 сучасних 

спецавтомобілів для забезпечення 

надання своєчасної та якісної медичної 

допомоги мешканцям столиці 

173.  Середні строки лікування на ліжках стаціонарів дні 8,0 8,714 За попередніми (розрахунковими) 

даними у 2020 році у зв’язку із 

завантаженістю закладів охорони 

здоров’я комунальної власності 

територіальної громади міста Києва під 
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час пандемії, спричиненої 

коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2, 

цей індикатор дещо збільшено. 

Одночасно, порівняно з 2019 роком, він 

фактично знизився на 1,2 дні, що є 

позитивною тенденцією 

174.  Рівень смертності на 1 тис. населення ‰ 9,1 12,214 Причини недосягнення прогнозного 

значення індикатора співпадають з 

причинами, вказаними для індикатора 

167. 

Суттєвий вплив на зазначений показник 

має також віковий склад населення. 

Місто Київ, як і більшість столиць 

економічно розвинутих країн Європи, 

відноситься до міст із старим 

населенням, оскільки відсоток осіб віком 

65 років і старше перевищує 10% 

загального рівня чисельності населення 

175.  Реконструкція закладів охорони здоров’я та приведення їх у 

відповідність до сучасних потреб 

од. 3 1 Роботи виконувалися в межах 

асигнувань, передбачених на 2020 рік 

176.  Капітальний ремонт закладів охорони здоров’я та оновлення їх 

матеріально-технічної бази 

од. 208 164 Роботи з капітального ремонту виконано 

у межах асигнувань, передбачених на 

2020 рік (розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

від 18.12.2020 № 2030) 

177.  Будівництво нових закладів охорони здоров’я та  забезпечення їх 

сучасною матеріально-технічною базою  

од. 2 0 Роботи виконувалися в межах 

асигнувань, передбачених на 2020 рік 

178.  Введення в дію амбулаторій сімейної практики од. 3 1 Роботи виконувалися в межах 

асигнувань, передбачених на 2020 рік 

179.  Запровадження та функціонування автоматизованої інформаційно-

аналітичної системи ресурсного забезпечення закладів охорони 

здоров’я еHealth (у районах міста) 

од. 10 10  

180.  Кількість закладів, де впроваджено медичні електронні системи 

еHealth, електронна реєстратура та електронний рецепт 

од. 60 62  

181.  Виявлення та взяття під медичне спостереження людей, які живуть з 

ВІЛ 

осіб 2100 1601 Карантинні заходи, пов’язані з 

коронавірусною хворобою (COVID-19), 
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182.  Охоплення медичним спостереженням людей, які знають про свій 

ВІЛ-статус 

осіб 22400 15154 негативно вплинули на діяльність у 2020 

році закладів охорони здоров’я всіх 

рівнів надання медичної допомоги, 

ускладнили процес виявлення, а відтак і 

подальшого спостереження та лікування 

хворих з зазначеними патологіями 

183.  Розширення доступу до антиретровірусної терапії курсів 2000 1902 

184.  Охоплення (на кінець року) лікуванням людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІДом 

осіб 20204 12446 

185.  Смертність від туберкульозу  осіб / на 100 тис. 

населення 

5,3 3,414  

186.  Виявлення хворих на туберкульоз  осіб / на 100 тис. 

населення 

63,5 27,614  

187.  Створення КНП шляхом реорганізації закладів охорони здоров’я од. 3 67  

188.  Укомплектованість лікарськими кадрами, які надають екстрену 

медичну допомогу 

% 82,3 60,0 Рівень заробітної плати медичних 

працівників екстреної медичної 

допомоги призводить до плинності 

кадрів та не сприяє залученню молодих 

спеціалістів до роботи в службі 

екстреної медичної допомоги.  

Крім того, для отримання всіх 

максимальних надбавок необхідний стаж 

роботи лікаря не менше 7 років.  

Існує також проблема забезпечення 

медичних працівників екстреної 

медичної допомоги муніципальним  

житлом 

189.  Укомплектованість середнім медичним персоналом, які надають 

екстрену медичну допомогу 

% 91,5 81,0 

190.  Кількість проведених кінно-спортивних змагань  од. 40 2 Введення з 12 березня 2020 року 

карантинних заходів, пов’язаних із 

запобіганням поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

191.  Кількість дітей з інвалідністю, що пройшли реабілітацію в 

благодійній організації «Іпотерапевтичний центр «Спіріт», яка 

функціонує на території КП «Київський іподром» 

осіб 100 100  

192.  Частка видатків бюджету міста Києва на фізичну культуру та спорт 

у загальних видатках бюджету міста Києва 

% 1,8 1,7 Введення з 12 березня 2020 року 

карантинних заходів, пов’язаних із 

запобіганням поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

193.  Кількість населення міста Києва, охопленого всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої роботи 

% 18,0 10,3 Введення з 12 березня 2020 року 

карантинних заходів, пов’язаних із 
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запобіганням поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

194.  Частка дітей, що займаються в ДЮСШ, до загальної чисельності 

дітей віком до 17 років 

% 17,0 10,4 Введення з 12 березня 2020 року 

карантинних заходів, пов’язаних із 

запобіганням поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

195.  Охоплення осіб з інвалідністю всіма видами фізкультурно-

оздоровчої роботи 

% 2,0 1,7 Введення з 12 березня 2020 року 

карантинних заходів, пов’язаних із 

запобіганням поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

196.  Частка спортивних залів та майданчиків ЗНЗ, які використовуються 

у вільний від занять час для тренувань ДЮСШ 

% 55 56,6  

197.  Частка шкіл дитячо-юнацького спорту в м. Києві, які мають власні 

навчально-тренувальні бази 

% 22 23,3  

198.  Кількість проведених масових спортивних  заходів од. 65 27 Введення з 12 березня 2020 року 

карантинних заходів, пов’язаних із 

запобіганням поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

199.  Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості, що отримують фінансову підтримку 

од. 19 10 Введення з 12 березня 2020 року 

карантинних заходів, пов’язаних із 

запобіганням поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

200.  Створення сучасних багатофункціональних навчально-

тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів 

од. 2 – Роботи виконувалися відповідно до 

уточнених графіків. 

У 2020 році продовжувалася робота з 

реконструкції: 

− фізкультурно-оздоровчого 

комплексу на вулиці Райдужній, 33-А у 

Дніпровському районі; 

− спортивної споруди зі штучним 

льодовим покриттям з прибудовою під 

багатофункціональний спортивний 

комплекс на вулиці Міста Шалетт, 6 у 

Дніпровському районі; 

− будівництва багатофункціонального 

спортивного комплексу з льодовою 

ареною та басейном на вулиці 
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Тростянецькій, 60 у Дарницькому районі 

м. Києва 

201.  Кількість новостворених, збудованих спортивних зон в місцях 

масового відпочинку киян (у т. ч. парки, сквери, пляжі) 

од. 15 – У 2020 році спортивні майданчики не 

встановлювалися 

202.  Придбання спортивного обладнання довгострокового користування 

для ДЮСШ 

млн грн 10,5 46,8  

203.  Кількість спортивних гуртків в ЗЗСО од. 1860 1750 На досягнення планового значення 

індикатора негативно вплинуло введення 

з 12 березня 2020 року карантинних 

заходів, пов’язаних з коронавірусною 

хворобою (COVID-19) 

Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля 

204.  Індекс забруднення атмосфери середній по місту  умовних од. підвищений 

(5,0–7,0) 

високий 

(8,0–13,0) 

Підвищення рівня забруднення 

атмосфери пов’язано з кліматичними та 

метеорологічними умовами: 

підвищенням температурного фону, 

малою кількістю опадів, а також з 

нічними приземними інверсіями, які 

сприяють накопиченню та утриманню 

шкідливих домішок у приземному шарі 

повітря 

205.  Частка водних об'єктів міста Києва, на яких здійснюється 

моніторинг екологічного стану якості води відповідно до вимог 

Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС 

% 50 50  

206.  Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально 

відведених місцях, по відношенню до попереднього року 

(розраховується по об’єму) 

% < 5,0 > 5,0 У зв'язку з відсутністю 

сміттєпереробних заводів 

207.  Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від 

загального обсягу утворених ТПВ) 

 

% 10,0 7,2 У зв'язку з відсутністю 

сміттєпереробних заводів 

208.  Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів) % 25 14 Проведення ремонтних робіт з 

технічного переоснащення СП «Завод 

Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

209.  Частка перероблених відходів (від загального обсягу утворених 

відходів) 

% 30 21 У зв'язку з відсутністю 

сміттєпереробних заводів 

210.  Площа земель природно-заповідного фонду тис. га 16,0 18,94  

211.  Забезпеченість зеленими зонами загального користування м2 / мешканця 23,0 23,2  
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Сектор 2.6. Публічний простір 

212.  Частка модульних АГЗП у місті Києві, встановлених з порушенням 

вимог Правил благоустрою міста Києва (від загальної кількості 

таких об’єктів)  

% 0 100 Оскарження в судовому порядку дій 

Департаменту міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) щодо демонтажу АГЗП  
213.  Частка демонтованих модульних АГЗП у кількості виявлених 

модульних АГЗП, що встановлені з порушенням вимог Правил 

благоустрою міста Києва  

% 100 – 

214.  Кількість рекламних носіїв у м. Києві од. / км2 31,2 8,01  

215.  Кількість міських пляжів, облаштованих інфраструктурою для осіб з 

інвалідністю  

од. 6 9  

216.  Кількість спортивних майданчиків на пляжах міста  од. 10 30  

217.  Кількість проведених стерилізацій безпритульних тварин (до 

кількості тварин, що були зареєстровані в базі протягом звітного 

періоду) 

% 100 100  

218.  Частка прилаштованих безпритульних тварин у загальній кількості 

тих, що зареєстровані в базі (станом на кінець звітного періоду) 

% 60 96,89  

219.  Співвідношення кількості місць у притулках для безпритульних 

тварин до загальної кількості таких тварин  

% 60 62,89  

220.  Кількість тимчасових споруд для ведення підприємницької 

діяльності  

од. / тис. мешканців 2,3 2,3  

221.  Загальна площа рекламних носіїв у місті Києві  км2 386 110,91  

222.  Частка нелегальних рекламних носіїв (від загальної кількості таких 

об’єктів) у м. Києві 

% < 15 36,2 Встановлення суб’єктами 

господарювання рекламних засобів до 

оформлення дозволу на їх розміщення. 

З метою підвищення контролю за 

розміщенням рекламних засобів та 

врегулювання рекламних відносин 

видано розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 

05.02.2019 № 207, яким затверджено 

Порядок розміщення зовнішньої 

реклами в місті Києві та Порядок 

погодження розміщення реклами на 

транспорті комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
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223.  Частка нелегальних тимчасових споруд для ведення 

підприємницької діяльності (від загальної кількості таких об’єктів) 

% < 5,0 5,9 Самовільне розміщення тимчасових 

споруд без проєктно-дозвільної 

документації 

224.  Кількість працюючих ринків у м. Києві15  од. 80 77 На виконання Указу Президента України 

від 23.05.2001 № 334/2001 «Про заходи 

щодо вдосконалення функціонування 

ринків з продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів» здійснюється 

поступове перетворення ринків на 

торговельно-сервісні центри з наданням 

споживачам широкого спектру послуг 

225.  Кількість демонтованих (переміщених) засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі  

од. 400 1218 За даними КП «Київська спадщина», 

КП «Світоч» та КП «Київблагоустрій» 

Сектор 2.7. Адміністративні послуги 

226.  Середній час очікування заявника у черзі ЦНАПу хв 20 – У зв’язку з впровадженням в місті Києві 

заходів із запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, прийом здійснювався за 

попереднім записом у електронній черзі, 

тому цей показник не обраховувався 

227.  Кількість  ЦНАПів у місті Києві (центри та їх територіальні 

підрозділи) 

од. 20 15 Станом на 01.01.2021 в умовах 

впровадження в місті Києві заходів із 

запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2, центри надання адміністративних 

послуг м. Києва мають велику 

пропускну спроможність та є 

територіально доступними для 

мешканців міста. 

Відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

«Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної 

 
15 Після проведення реконструкції зазначені підприємства перетворюються на торговельно-сервісні комплекси з надання населенню широкого спектра послуг. 
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хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» в умовах 

обмежувальних протиепідемічних 

заходів нові територіальні підрозділи 

ЦНАПів не створювалися 

228.  Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному 

вигляді, до загального переліку адміністративних послуг, які 

надаються через ЦНАПи  у місті Києві (станом на кінець звітного 

періоду) 

% 20 17,8  

229.  Пропускна спроможність ЦНАПу відвідувачів / день 7900 8000  

230.  Відношення розміру середньої заробітної плати адміністратора 

ЦНАПу до середньомісячної номінальної заробітної плати по місту 

Києву 

% 90 103  

231.  Реалізація рішення Київської міської ради «Про визначення 

переліків адміністративних послуг, які надаються через центри 

надання адміністративних послуг у місті Києві» у міському ЦНАПі 

% 100 100  

232.  Частка позитивних відгуків про роботу ЦНАПів % 75 85  

233.  Кількість створених нових територіальних підрозділів ЦНАПів од. 2 – Станом на 01.01.2021 в умовах 

впровадження в місті Києві заходів із 

запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2, центри надання адміністративних 

послуг м. Києва мають велику 

пропускну спроможність та є 

територіально доступними для 

мешканців міста. 

Відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

«Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» в умовах 

обмежувальних протиепідемічних 

заходів нові територіальні підрозділи 

ЦНАПів не створювалися 
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234.  Кількість реконструйованих та модернізованих існуючих ЦНАПів  од. 2 2  

235.  Розробка та затвердження єдиного стандарту організації надання 

адміністративних послуг у м. Києві 

так / ні – так  

Сектор 2.8. Освіта 

236.  Кількість дітей у ЗДО на 100 місць дітей 112 11516 Проблема з місцями в ЗДО у 

мікрорайонах інтенсивної забудови 

житлового сектору, де не 

передбачаються об'єкти соціальної 

інфраструктури 

237.  Середній бал ЗНО серед випускників міста Києва з: української мови 

та літератури, математики, історії 

балів 161 153 У зв’язку з врахування результатів ЗНО 

учнів/студентів закладів професійної 

(професійно-технічної) та вищої освіти 

(І-ІІ ступеня акредитації) при 

обрахуванні індикатора.  

Результати – 2020: українська мова та 

література – 159,8 бала; математика – 

154,7 бала; історія України – 144,3 бала 

238.  Частка випускників ЗЗСО, які отримали за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та 

літератури 160 балів і вище, до загальної кількості учнів, які 

проходили тестування з української мови та літератури 

% 55 53 У зв’язку із участю в зовнішньому 

незалежному оцінюванні випускників 

вечірніх ЗЗСО, 16% з яких отримали за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови та 

літератури нижче 160 балів, що 

вплинуло на загальний результат 

239.  Кількість позашкільних  гуртків науково-технічного спрямування од. / до 

кількості ЗЗСО 

1,5 2,2  

240.  Охоплення дітей позашкільною освітою % 36 32 Через встановлення карантинних 

обмежень у зв’язку з поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2 

241.  Частка приватних ЗДО у загальній кількості ЗДО м. Києва % 15 27  

242.  Частка приватних ЗЗСО у загальній кількості ЗЗСО м. Києва % 12,0 22,0  

243.  Кількість класів з інклюзивною формою навчання од. 380 837  

244.  Забезпеченість учнів ЗЗСО комп’ютерами комп’ютерів / 100 20 10 Основними причинами недосягнення 

 
16 Оперативні дані за закладами комунальної власності Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
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учнів індикатора є: 

− збільшення кількості учнів у 

комунальних закладах загальної 

середньої освіти;  

− збільшення вартості комп’ютерної 

техніки 

245.  Рівень середньомісячної заробітної плати працівників галузі освіти до 

середньомісячної заробітної плати в м. Києві 

% > 80 72,4  

 

 

246.  Охоплення дітей закладами дошкільної освіти  % 69 83  

Сектор 2.9. Безпека та цивільний захист 

247.  Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень злочинів / 1 тис. 

мешканців 

17,8 11,5  

248.  Питома вага розкритих злочинів у загальній кількості виявлених 

злочинів у поточному році 

% 30 36  

249.  Середній час очікування наряду поліції хв < 14 12  

250.  Кількість зареєстрованих злочинів проти життя та здоров'я особи злочинів / 10 тис. 

мешканців 

11 9,1  

251.  Кількість рятувальників (КАРС) на 10 тис. населення осіб / 10 тис. 

мешканців 

1,7 0,3 Відсутність фінансування заходів щодо 

створення лівобережного підрозділу 

КАРС та районних підрозділів і нових 

водолазних підрозділів 

252.  Зменшення часу реагування на надзвичайні ситуації хв < 15 21  

253.  Кількість виданих погоджених технічних умов та технічних 

висновків щодо відведення земельних ділянок в користування на 

забудову в зсувонебезпечних зонах міста 

од. 528 308 Технічні умови та висновки надаються 

за поданими заявками 

254.  Площа зсувонебезпечних ділянок та територій міста, що потребують 

постійного обстеження гідрогеологічною службою КП «СУППР» 

 

 

 

га / рік 4200 5121,06  

Стратегічна ціль ІІІ: Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві 

Сектор 3.1. Історико-культурна спадщина 

255.  Кількість об’єктів культурної спадщини, що потребують капітальних 

ремонтно-реставраційних робіт   

 

од. 250 248  
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256.  Кількість об’єктів культурної спадщини, де будуть проведені роботи 

з реставрації та створені умови для сучасного використання таких 

об’єктів (у т. ч. їх пристосування до туристичної та музейної 

діяльності) 

од. 12 5 Роботи виконувались в межах 

бюджетних асигнувань на 2020 рік 

(розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 13.08.2020 

№ 1207) 

257.  Кількість розроблених програм із залучення грантів, благодійних 

коштів та інвестицій 

од. 1 0 У зв’язку з карантинними обмеженнями, 

пов’язаними з пандемією COVID-19, 

заходи проведено в онлайн-форматі 

258.  Частка об’єктів культурної спадщини міста Києва, для яких 

розроблено необхідну облікову документацію нового зразка 

% 70 70  

259.  Динаміка кількості об’єктів культурної спадщини міста Києва % >0 0,28  

260.  Створення публічного міського електронного каталогу пам’яток 

історії, монументального мистецтва, архітектури та археології  

так / ні так так  

261.  Частка об’єктів культурної спадщини міста Києва, що внесена до 

публічного міського електронного каталогу пам’яток історії, 

монументального мистецтва, архітектури та археології 

% 100 100  

262.  Кількість пам’яток  культурної спадщини, на які будуть розроблені 

паспорти нового зразка 

од. 10 9 Також, підготовлено 12 проєктів 

паспортів на пам’ятки культурної 

спадщини, які наразі знаходяться на 

перевірці у Департаменті охорони 

культурної спадщини виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

263.  Кількість виявлених нових об’єктів для занесення до Переліку 

щойно виявлених об’єктів культурної спадщини з подальшим їх 

поданням до включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток 

України 

од. 3 10  

264.  Кількість розробленої пам’ятко-охоронної документації з 

визначенням територій, меж та режимів зон охорони об’єктів 

культурної спадщини 

од. 2 16  

265.  Створення інтернет-порталу «Культурна спадщина міста Києва» та 

інтерактивної карти об’єктів культурної спадщини міста Києва  

так / ні так ні У м. Києві створено та наповнюється 

програмний модуль «Інформаційна база 

пам’яток культурної спадщини міста 

Києва» інформаційно-аналітичної 

системи «Управління майновим 

комплексом територіальної громади 

266.  Кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу «Культурна 

спадщина міста Києва» (після його створення) 

тис. відвідувачів 

/рік 

125 0 
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міста Києва» (gis.kyivcity.gov.ua). Наразі 

розроблені технічні вимоги на 

модернізацію зазначеного програмного 

модуля, які передано до КП «ГІОЦ» для 

створення в його межах інтернет-

порталу «Культурна спадщина міста 

Києва» 

267.  Кількість проведених  загальноміських офіційних заходів з нагоди 

державних, міських свят та знаменних дат, відзначення річниць та 

пам’ятних дат та проведених засідань Комісії з питань найменувань 

та Комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві 

од. 22 22  

Сектор 3.2. Культура 

268.  Кількість платних відвідувань музеїв тис. осіб 594,0 164,2 Карантинні обмеження щодо проведення 

культурно-масових заходів, пов’язані із 

пандемією COVID-19 

269.  відвідувачів музеїв / 

мешканців міста 

0,2 0,0617 Карантинні обмеження щодо проведення 

культурно-масових заходів, пов’язані із 

пандемією COVID-19 

270.  Кількість платних відвідувань театрів тис. осіб 900,0 29017 Карантинні обмеження щодо проведення 

культурно-масових заходів, пов’язані із 

пандемією COVID-19 

271.  відвідувачів театрів 

/ мешканців міста 

0,5 0,09817 Карантинні обмеження щодо проведення 

культурно-масових заходів, пов’язані із 

пандемією COVID-19 

272.  Кількість концертів  од. 593 244 Карантинні обмеження щодо проведення 

культурно-масових заходів, пов’язані із 

пандемією COVID-19  

273.  Кількість екскурсій (у музеях комунальної власності міста Києва)  од. / 1 тис. 

мешканців 

8 317 Карантинні обмеження щодо роботи 

музеїв, пов’язані із пандемією COVID-19  

274.  Кількість виставок (у музеях комунальної власності міста Києва та 

центральних міських бібліотеках)  

од. / 100 тис. 

мешканців 

18 3517  

275.  Кількість комунальних закладів культури та мистецтва, що 

потребують капітального ремонту 

од. 5 5  

276.  Кількість оцифрованих музейних предметів 

 

од. 3500 22569  

 
17 Оперативні дані щодо наявного населення м. Києва станом на 01.11.2020 за даними Головного управління статистики у м. Києві 
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277.  Оновлення фондів бібліотек (у т. ч. на електронних носіях) од. 150000 117762 Карантинні обмеження щодо роботи 

бібліотек, пов’язані із пандемією 

COVID-19 

278.  Кількість нових бібліотечних просторів од. 4 3 У звʼязку з обмеженістю коштів не 

закінчено благоустрій території 

центральної районної бібліотеки 

«Свічадо» Святошинського району, 

роботи з оновлення простору якої 

виконано у 2019 році, бібліотека працює 

у тестовому режимі 

279.  Співвідношення середньомісячної заробітної плати працівників 

галузі культури до середньомісячної заробітної плати в м. Києві  

% 85 8518  

280.  Чисельність киян – призерів міжнародних та творчих конкурсів (з 

числа творчих працівників комунальних мистецьких навчальних 

закладів та закладів культури, учнів та студентів комунальних 

закладів початкової та вищої мистецької освіти) 

осіб за рік >2200 2500  

281.  Кількість заходів, направлених на просування мистецьких проєктів од. 30 7 Карантинні обмеження щодо проведення 

культурно-масових заходів, пов’язані із 

пандемією COVID-19 

282.  Кількість міжнародних мистецьких проєктів та фестивалів, в яких 

візьмуть участь київські заклади культури 

од. 6 17  

Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста 

283.  Частка доходів бюджету міста Києва без врахування трансфертів з 

державного бюджету (у відсотках від загальних доходів міста) 

% 72,5 85,2 Пов’язано з проведенням медичної 

реформи і реорганізацією медичних 

установ та закладів, введенням 

карантинних заходів, пов’язаних із 

запобіганням поширенню Covid-19, з 

12 березня 2020 року, призупинення 

освітнього процесу в закладах освіти, 

тимчасового призупинення 

використання об’єктів оренди та за 

рахунок надходжень коштів від плати за 

право тимчасового використання місць 

(для розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами), в зв’язку з прийняттям 

 
18 Оперативні дані щодо середньомісячної заробітної плати по м. Києву станом на 01.12.2020 за даними Головного управління статистики у м. Києві 
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рішення Київської міської ради від 

26.03.2020 № 903/9073 «Про деякі 

питання нарахування орендної плати за 

користування майном територіальної 

громади міста Києва, плати за право 

тимчасового користування місцями, що 

перебувають у власності територіальної 

громади міста Києва, для розміщення 

рекламних засобів» 

284.  Кількість реалізованих пілотних проєктів із застосуванням 

механізму державно-приватного партнерства 

од. 1 – Київською міською радою прийнято 

рішення від 06.02.2020 № 2/8172 «Про 

здійснення державно-приватного 

партнерства для реалізації проекту 

«Впровадження системи фіксації 

порушень у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху в автоматичному 

режимі у місті Києві». 

На виконання зазначеного рішення 

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 та 

затверджено положення про неї. Наразі 

відбувається оновлення складу комісії у 

зв’язку з новим скликанням Київської 

міської ради, та готується тендерна 

документація для проведення процедури 

закупівлі послуг радника 

285.  Кількість проєктів із залучення коштів міжнародних фінансових 

організацій та донорів 

 

од. 3 11  

286.  Кількість проведених  консультацій з громадськістю од. 250 250  

287.  Кількість проведених щорічних громадських експертиз од. 3 0 Запити від громадських організацій не 

надходили 
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288.  Кількість проведених соціологічних, аналітичних досліджень 

та опитувань 

од. 3 3  

289.  Затверджена концепція «Комунікативна стратегія міста Києва на 

2020–2025 роки»  

так / ні так ні Розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 12.06.2019  

№ 1066 при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській 

міській державній адміністрації) 

здійснюється розробка проєкту Стратегії 

розвитку міста Києва до 2035 року, тому 

врахування при розробці Комунікативної 

стратегії основних пріоритетів розвитку 

столиці, що зазначені у Стратегії 

розвитку м. Києва до 2025, є 

недоцільним. У контексті фіналізації 

процесу розроблення Комунікативної 

стратегії міста Києва важливим є 

врахування нових ключових пріоритетів 

соціально-економічного розвитку 

столиці, один з яких є напрям смарт-

спеціалізації. З огляду на викладене, 

Департаментом суспільних комунікацій 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) через систему Прозорро 

закуплено послуги з проведення 

комплексного соціологічного 

дослідження щодо пріоритетів 

майбутньої Комунікативної стратегії. 

Мета такого дослідження - уточнення 

цілей, завдань та очікуваних результатів 

від впровадження Комунікативної 

стратегії міста Києва 

 

 

290.  Створення Центру публічної комунікації та інформації так / ні так так  

291.  Кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу КМДА тис. відвідувачів / 

рік 

650 3139,7  
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292.  Обсяг коштів, передбачених на «Громадський бюджет» млн грн 150,0 159,2  

293.  Запровадження сервісу онлайн-оцінювання діяльності КМДА так / ні так ні Відсутність пропозицій від головних 

виконавців та обмежений обсяг 

фінансових ресурсів для розробки у 

2020 році 

294.  Впровадження системи внутрішнього контролю COSO так / ні так так  

295.  Створення публічного реєстру активів міста Києва так / ні так ні Відсутність пропозицій від головних 

виконавців та обмежений обсяг 

фінансових ресурсів для розробки у 

2020 році 

296.  Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва, із 

наповненням її інформацією щодо використання майна, у т. ч. 

управлінських рішень власника тощо, в рамках концепції Kyiv Smart 

Сity 

так / ні так так  

297.  Забезпечення державної реєстрації речових прав об’єктів 

нерухомості комунальної власності міста 

% загального обсягу 40 63,4  

298.  Частка розглянутих електронних петицій (на які надано офіційні 

відповіді КМДА) серед тих, що були підтримані (пройшли 

встановлений бар’єр) 

% 100 50  

299.  Кількість щорічних заходів з питань розвитку громадянського 

суспільства, в т.ч. з Громадською радою, Координаційною радою з 

питань сприяння розвитку громадянського суспільства при 

виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації), неурядовими організаціями, населенням, 

державними службовцями 

од. 83 100  

300.  Кількість зареєстрованих органів самоорганізації населення, які 

отримують фінансову підтримку з бюджету міста Києва 

од. 140 115 Звернення органів самоорганізації 

населення (далі – ОСН) щодо отримання 

фінансової підтримки за рахунок коштів 

бюджету м. Києва задоволені у повному 

обсязі. Недовиконання плану пов’язано з 

тенденцією зменшення кількості 

зареєстрованих ОСН (у 2020 році 

легалізовано 2 ОСН), обумовленою дією 

обмежувальних заходів щодо 

запобігання поширенню на території 

України коронавірусної інфекції  

COVID-19 
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301.  Кількість реалізованих ресурсів на виконання проєктів та програм 

розвитку місцевого самоврядування 

тис. грн 3500,0 3250,7 З 32 проєктів-переможців реалізовано 

30. Невиконання 2 проєктів обумовлено: 

− неможливістю реалізації проєкту 

ОСН «Комітет мікрорайону 

«Новодеснянський» (пояснення надано 

листом від 29.09.2020 № 0928); 

− тривалим судовим процесом щодо 

змін керівного складу ОСН та, 

відповідно, накладанням арешту на 

рахунки ОСН «Комітет мікрорайону 

«Контакт» 

302.  Рівень поінформованості щодо реалізації завдань міської політики 

шляхом опитування громадської думки 

 

% 35 50  

 


