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ТРАНСПОРТ ТА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ

КИЇВ, ЯКИЙ МИ
ЛЮБИМО
«Ми любимо Київ і разом робимо його містом, в
якому хочеться жити і працювати, навчатися
і цікаво відпочивати, куди можна з гордістю
запрошувати гостей»
В. КЛИЧКО

ВСТУПНЕ СЛОВО КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

3

Друзі!
2020-й став для нас роком випробувань на міцність. Пандемія
коронавірусу змінила життя киян, українців, держав і людей в
усьому світі.
Це був рік складних рішень для столичної влади, надлюдських
зусиль для наших лікарів у боротьбі за життя і здоров’я киян.
У 2020 році Київ, вперше за кілька останніх десятиліть, вчився
жити в умовах суворих карантинних обмежень. І я щиро
вдячний киянам за розуміння необхідності таких заходів та
дотримання протиепідемічних вимог.
На жаль, Київ протистояв пандемії практично самотужки.
Всім необхідним і для індивідуального захисту медичного
персоналу, і для лікування пацієнтів столичні заклади
охорони здоров’я забезпечувались за кошти міста. Ми також
запровадили муніципальну надбавку медикам та збільшили
оплату праці соціальних працівників, навантаження на яких
зросло під час карантину. Загалом, у 2020 році на боротьбу
з коронавірусом з міського бюджету виділили 386 млн грн. І
понад 1 мільярд гривень – на доплати нашим медикам.
Розуміючи, що найболючіше карантинні обмеження вдарять
по столичних підприємцях, міська влада свідомо пішла на
недоотримання доходів у бюджет Києва заради підтримки
малого і середнього бізнесу та ухвалила низку рішень щодо
місцевих пільг і преференцій для бізнесу.
Пандемія продемонструвала так звані «зони росту» —
сфери життя міста, які необхідно зробити більш стійкими
та адаптованими до нинішніх загроз і викликів. Мова йде
про розбудову медичної, соціальної, освітньої та безпекової
інфраструктури столиці, про посилення спроможності
місцевого самоврядування та більш динамічної трансформації
публічних послуг і сервісів. Тому мої пріоритети, як мера
столиці, відповідають вимогам часу — відновлення економіки
міста, реалізація масштабних інфраструктурних проєктів
та забезпечення дотримання прав киян на якісне медичне
обслуговування, освіту, інклюзію та інші соціальні послуги.
Пандемія COVID-19, звісно, внесла корективи у темпи
реалізації проєктів у столиці. Але, попри економічну кризу,
спричинену пандемією, в 2020 році у Києві відремонтували
27 відділень у медичних закладах, закупили сучасне медичне
обладнання, відкрили 5 закладів дошкільної освіти. Також
оновили 80 парків і скверів, відремонтували 131 об’єкт
дорожньої інфраструктури, замінили понад 100 кілометрів
аварійних тепломереж. Триває будівництво метро на
Виноградар: там активно будують тунелі від майбутньої
станції «Мостицька» до станції «Проспект Правди»,
змонтували понад 700 метрів перегону. Попри складну
епідеміологічну ситуацію не припиняються роботи і на
Подільсько-Воскресенському мостовому переході.
Київ, як місто соціальних інновацій, продовжує розвиватися
інфраструктурно та технологічно. У 2020 році столиця
збільшила кількість міських сервісів Kyiv Smart City. Задля
безпеки киян та гостей міста в парках, у публічних місцях

столиці працюють майже 6 тисяч камер загальноміської
системи відеоспостереження та 35 кнопок екстреного
виклику, за допомогою яких можна негайно зв’язатись з
оператором та отримати допомогу. Крім того, відкрили три
ситуаційні центри та налагодили взаємодію з оперативними
частинами МВС та СБУ. Ми перші серед міст України
впровадили та масштабували комунікаційно-освітню
платформу Kyiv Smart City School на інші міста країни.
Вдосконалили сервіс електронної реєстрації дітей у дошкільні
заклади столиці.
Нам ще багато чого треба зробити. Ми продовжуємо
перетворення в Києві, змінюємо наше місто, робимо його
гарною і комфортною європейською столицею.
Переконаний, спільно з громадою, ми гідно впораємося з
усіма викликами. Адже ми любимо Київ і разом робимо його
містом, в якому хочеться жити і працювати, навчатися і цікаво
відпочивати, куди можна з гордістю запрошувати гостей.
Ми все подолаємо! Разом і спільними зусиллями!
З повагою,

Віталій Кличко,
Київський міський голова
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ТРАНСПОРТ ТА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ

ЗАГАЛЬНІ
ВІДОМОСТІ
ПРО КИЇВ
«Прокинутися в місті, яке любиш! Відкривати
його для себе знову і знову! Дбати про його красу і
комфорт. Навчатися і працювати. Закохуватися
і відпочивати. Щодня творити тут свою історію!
Твій Київ – твоя історія!»
В. КЛИЧКО

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КИЇВ
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ІСТОРІЯ КРАЇНИ
В ОБ’ЄКТАХ АРХІТЕКТУРИ СТОЛИЦІ
Педагогічний музей України Національної академії педагогічних наук
Київський міський Будинок вчителя. Музей Української Народної Республіки (УНР)

Історія Києва відбивається не лише в подіях, а й
будівлях, які стали свідками цих подій і зазнавали змін
зовнішнього вигляду та функціонального призначення
відповідно до віянь часу.
Однією з таких будівель є Педагогічний музей,
будівництво якого розпочалося 120 років тому, у
1910 р., а у жовтні 1912 р. відбулося його урочисте
відкриття. Сам музей створено ще в 1901 р. Впродовж
першого десятиліття свого існування він знаходився в
приміщеннях різних навчальних закладів і в приватних
будинках, зокрема, у приміщенні Троїцького народного
дому, Вищих жіночих курсів. Крім залів для експозиції
в музеї були педагогічна бібліотека, читальний зал,
спеціальні кабінети для демонстрування навчальних
посібників і приладів, довідкове бюро, велика аудиторія
для проведення масових заходів. Першим директором
музею був український педагог-методист Олександр
Музиченко.

Поштівка, поч. XX ст.
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КИЇВ

Історія будинку
Українська
Центральна Рада
і Директорія УНР
1917–1919

Після Лютневої революції музей ліквідовано, а у його будівлі розміщувалися перший український парламент Українська Центральна Рада (1917-1918 рр.) і Директорія УНР (19181919 рр.).
Саме в цій будівлі Центральна Рада (революційний парламент України) ухвалювала Універсали з проголошення суверенності держави. Перший Універсал 10(23) червня 1917 р. декларував проголошення автономії України у складі Росії; визначав, що головним джерелом влади в країні є український народ. Другий – 3(16) липня 1917 р. – проголошував, що остаточно
форму автономії України буде вирішено Установчими зборами Росії. Третій – 7(20) листопада 1917 р. – проголосив Українську Народну Республіку: Україна не відокремлювалася повністю від Росії, але вся влада належала лише Центральній Раді та Генеральному Секретаріату.
Четвертий Універсал 9(22) січня 1918 р. декларував незалежність України. УНР проголошувалася «самостійною, ні від кого не залежною, вільною суверенною державою українського
народу». Центральна Рада ухвалила закон, за яким державною мовою оголошено українську,
й поставила питання про підготовку вчителів до викладання українською мовою.
У будівлі музею відбувалися також урочистості з нагоди відкриття різних освітніх установ, засновано Педагогічну академію – передвісника Академії педагогічних наук України.
У приміщенні проведено перші два з’їзди вчителів України (весна та осінь 1917 р.). Головними питаннями на з’їздах були українізація освіти, створення нових підручників з історії
та географії України, української мови; питання розробки нових програм.
У приміщенні музею працювало Бюро Всеукраїнської вчительської спілки, яке очолювала
Софія Русова. У цьому ж будинку працювала і новостворена Українська державна академія
мистецтв.

Радянський
період
1917–1990

У радянський період у будівлі розміщувалися різні установи, зокрема Пролетарський
музей (з 1921 р.), Музей революції й історії партії (1925—1938 рр.). 1922 р. засновано Будинок працівників освіти, який у 1934 р. реорганізовано у Київський будинок учителя як
державну культурно-просвітницьку установу, створену з метою забезпечення культурних
і професійних потреб працівників освітніх закладів. У 1930-х рр. під керівництвом Павла Альошина споруду добудували та пристосували для розміщення тут музею В. Леніна,
відкритого у 1938 р. Київська філія Центрального музею В. І. Леніна проіснувала в будівлі
Педагогічного музею з 1938 до 1982 рр. (під час окупації 1941—1943 рр. тут знаходився
Музей найдавнішої історії).
Педагогічний музей відновлено 1977 р. У 1982 р. споруда перейменована на Будинок вчителя. 1983 р. згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР № 172 в Києві створили Республіканський педагогічний музей у віданні Педагогічного товариства УРСР, який вирішили
розмістити в історичній будівлі – у приміщенні Київського міського Будинку вчителя.

Незалежність
України
1991...

У період незалежності України Постановою Кабінету Міністрів України у 1992 р. Педагогічний музей передали до функціонального підпорядкування Академії наук. У 2002 р. Київською
міською радою Будинок вчителя реорганізований у Київський міський будинок учителя.
Нині у історичному приміщенні Просвітницького будинку, що є пам’яткою архітектури,
діють Будинок вчителя, Педагогічний музей, філія Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського, Міська Рада профспілки працівників освіти і науки,
відділ Національного музею історії України «Музей української революції 1917—1921 рр.»,
експозицію якого відкрили у 2008 р. Київський міський будинок вчителя є осередком педагогічних, наукових, творчих і мистецьких знань і відкриттів, обміну якісним досвідом і
місцем для проведення профільних форумів, нарад і конференцій. Тут діють колективи
художньої самодіяльності, різноманітні гуртки для вчителів та школярів.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КИЇВ

КИЇВ СЕРЕД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
«Київ – місто, де економіка є основою добробуту людини»
В. КЛИЧКО

Частка м. Києва в економіці України 2020 року

23,9%

11,8%

27,0%

5,0%

ВРП (2019 рік)

реалізованої промислової
продукції

малих підприємств
(2019 рік)

житла прийнято в
експлуатацію

21,5%

19,7%

25,3%

44,0%

виконано будівельних
робіт

оборот роздрібної
торгівлі

експорт товарів

імпорт товарів

32,1%

36,5%

49,2%

експорт послуг

імпорт послуг

42,3%

капітальні інвестиції

прямі іноземні інвестиції
(інструменти участі
в капіталі)

Київ – лідер в Україні за результатами рейтингової оцінки
соціально-економічного розвитку регіонів 2020 року

1 місце

Міністерство
розвитку громад та
територій України

КИЇВ У РЕЙТИНГАХ

2

місце

(186 балів)

У рейтингу Комфортності
українських міст
(Рейтинг журналу Фокус)

3

місце
(341 бал)

У рейтингу
Regional Doing Business – 2020
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КИЇВ

НАСЕЛЕННЯ МІСТА КИЄВА
«…головне багатство нашого міста – це його люди: чуйні, щирі,
гостинні та з гарним почуттям гумору»
В. КЛИЧКО

7,1%

Чисельність постійного населення у м. Києві, тис. осіб
2 909,5

2018

населення України
проживало в столиці у 2020 році

2 926,1

2019

2 920,9

2020

Природне скорочення населення міста у 2020 році становило 5,4 тис. осіб,
водночас зафіксовано міграційний приріст – 0,2 тис. осіб
Природний рух населення, осіб

Міграційний рух населення, осіб

2018 народилось
померло

34 586
32 231

2018 прибуло
вибуло

2019 народилось
померло

32 503
33 137

2019 прибуло
вибуло

2020 народилось
померло

30 670
36 091

2020 прибуло
вибуло

54 608
40 666
60 340
43 165
40 785
40 544

Розподіл постійного населення за окремими віковими групами та статтю
234,9
391,9

тис. осіб

21,4%
60 і
старше

249,3
265,3

17,6%
0–15 р.

Вік,
років
16–59 р.
851,8

61,0%

2020 року у місті Києві
народилось

40,0

932,9

Загальний показник демографічного
навантаження на 1000 осіб віком
16–59 років по Києву на початок 2020
року становив 639 осіб (288 осіб —
0–15 років та 351 особа — віком 60
років і старше).
53,8% загальної кількості мешканців
Києва становили жінки та 46,2% –
чоловіки.

30 670 немовлят

 оків – середній вік населення Києва
р
(жінок – 42,0, чоловіків – 37,7)

74,0 роки

15 977

14 693

хлопчиківдівчат

– середня очікувана тривалість життя населення
при народженні (жінок – 78,1, чоловіків – 69,4)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КИЇВ
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КИЇВ У СВІТІ
«Київ стає європейським містом, у якому хочеться жити, працювати,
розважатися, а головне – пов’язувати з ним свої мрії та майбутнє!»
В. КЛИЧКО

Київ у міжнародних рейтингах
2020 року провідні міжнародні рейтингові агентства оновили кредитні рейтинги міста
Moody’s

B3

стабільний

S&P Global Ratings

Підвищено з Caa 1 на
B3, прогноз змінено
з позитивного на
стабільний

B

стабільний

Підтверджено на
рівні «В», прогноз
стабільний

B

стабільний

Підтверджено на рівні
«В», прогноз змінено
з позитивного на
стабільний

Global Сities: new
priorities for a new world:

89
місце

94

Глобальний індекс міст

Глобальний прогноз міст

5

місце

4

місце

Рейтинг fDi’s Major European
Cities of the Future 2020/21

Рейтинг Tech Cities of the
Future 2020/21

місце

Київ вперше увійшов до цього рейтингу

Financial Times:

115

Київ отримав 2 відзнаки
в номінації «Cost Effectiveness»
(«Рентабельність»)

Cities in Motion Index IESE

місце

77

26

City ranking (World)

Regional ranking (Europe)

місце

Fitch Ratings

The Global
Fintech Index 2020

місце

87

The World’s best cities

20

50 найкращих міст для
дистанційної роботи у 2021 році

місце

місце
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КИЇВ

Міжнародна співпраця

Місто Київ має 56 міст-побратимів, останню угоду підписано з м. Гуанчжоу в вересні 2020 року

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КИЇВ

Міжнародні заходи у Києві 2020 року
Представники міської влади взяли участь у
міжнародних заходах за кордоном

ΕΕ Всесвітньому економічному форумі (м. Давос-Клостерс)
ΕΕ Міжнародному

семінарі в межах 33-го Зимового конгресу у
Фінляндії (м. Тампере)

ΕΕ координаційній

зустрічі, присвяченій Європейському тижню
місцевої демократії у м. Страсбург (Французька Республіка)

ΕΕ круглому

столі з обміну досвідом у сферах, пов’язаних зі
стратегіями розвитку міст, проєктами державно-приватного
партнерства у сферах медицини, оброблення та утилізації
відходів (м. Тирана)

Участь в онлайн-заходах

ΕΕ засіданні

Четвертої сесії Робочої групи з питань державноприватного партнерства Європейської економічної комісії
ООН (м. Женева)

ΕΕ участь

Київського міського голови в онлайн-саміті
TogetherWeStand: CitiesAgainst COVID-19 (CAC) Global Summit
на запрошення мера Сеулу

ΕΕ ХІІ Міжнародному форумі «Польсько-українські дні бізнесу»
ΕΕ бізнес-конференції «Нові перспективи співробітництва: Україна-

Греція», організованій Торгово-промисловою палатою України
та Посольством України в Грецькій Республіці, Торговою
палатою Афін тощо

Онлайн-заходи
Міжнародний форум «Україна
на шляху до подолання
домашнього та ґендерно
зумовленого насильства»

Перша щорічна міжнародна
конференція «Україна:
інвестиційна гавань в часи змін»

Проведено у Києві
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ТРАНСПОРТ ТА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ

ДОСЛУХАЮЧИСЬ ДО
КИЯН – ЗМІНЮЄМО
МІСТО РАЗОМ
«Київ – це кожен з нас!»
В. КЛИЧКО

ДОСЛУХАЮЧИСЬ ДО КИЯН – ЗМІНЮЄМО МІСТО РАЗОМ

ДЛЯ КИЯН І З КИЯНАМИ
У відповідь на загрози і виклики пандемії COVID-19
Столична влада оперативно забезпечила надання киянам вчасної та повної
інформації про протидію наслідкам пандемії

72%
киян

задоволені рівнем
інформування
щодо стану справ у
Києві під час
COVІD-пандемії*

Щоденні
брифінги
мера
столиці

Проєкти в ефірах
муніципальних
медіа:
«Спецпроєкт
«Карантин»,
«No comments»,
«Важливо»,
«Терміново»,
«Відкритий урок»

Рубрика #Здатні_
зупинити на сторінці
Єдиного вебпорталу
територіальної
громади міста Києва

Telegram-канали:
«COVID-19 Київ»
та КМДА –
офіційний канал

Розширено використання соцмереж як інструменту комунікації

>1 000
000
підписників

На сторінках Київського міського голови Віталія Кличка в соцмережах
Facebook, Telegram, YouTube, Instagram, Twitter та TikTok

КМДА
у соцмережах

* Дослідження КНДУ «НДІРоМ». Вересень 2020 року. Стандартні відхилення – 2,2-3,6%
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ДОСЛУХАЮЧИСЬ ДО КИЯН – ЗМІНЮЄМО МІСТО РАЗОМ

Вирішення проблем громадян
Якість роботи зі зверненнями визначає рівень довіри киян до столичної влади

26 055

звернень громадян
надійшло протягом року
до КМДА

94,5%

Усі звернення

розглянуті в межах
встановлених термінів

звернень або вирішено позитивно, або
надано відповідні роз’яснення громадянам
з питань, поставлених у зверненні

Інформація про розгляд звернень громадян
Інформація про графіки проведення
особистих і виїзних прийомів громадян та
«гарячих» телефонних ліній з керівництвом
столиці
Інформація про перебіг розгляду
звернень громадян (щоквартально) та
перевірки виконання звернень з виїздом за
конкретними адресами

1,18 млн

Громадська
приймальня
КМДА

Єдиний
вебпортал
територіальної
громади міста
Києва

94,67%

звернень громадян надійшло на

виконано

Контактний центр міста Києва 1551 та Урядову «гарячу лінію» 1545

Муніципальні ЗМІ – мовник громади, який орієнтується на запити аудиторії

створено

модернізовано

Якісні інформаційні ресурси для киян
переформатовано

Засоби
масової
інформації

забезпечено
функціонування

ДОСЛУХАЮЧИСЬ ДО КИЯН – ЗМІНЮЄМО МІСТО РАЗОМ

Міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського
суспільства у м. Києві на 2020–2022 рр.»

Довіра громадян до Київського міського голови*

2019

29%

2020

48%

Довіра киян до КМДА*

+19%

2019

17%

2020

30%

+13%

Кількість інституцій громадянського суспільства в місті Києві
01.01.2019 Громадські організації
Благодійні організації

12 599
4 482

01.01.2020 Громадські організації

Кількість інституцій
громадянського
суспільства в місті Києві:

Благодійні організації

13 680
4 718

01.01.2021 Громадські організації
Благодійні організації

14 492
4 920

01.01.2019

Кількість органів
самоорганізації
населення, од.

165

01.01.2020

178

01.01.2021

115 ОСН

181

27 571,6 тис. грн
Фінансова підтримка за рахунок
бюджету м. Києва

Використання інструментів громадської участі

250
Консультації з громадськістю

* Дослідження КНДУ «НДІРоМ». Червень-липень 2020 року. Стандартні відхилення – 1,4-2,3%.

17

18

ДОСЛУХАЮЧИСЬ ДО КИЯН – ЗМІНЮЄМО МІСТО РАЗОМ

Створення відкритих громадських просторів
Центр публічної комунікації та інформації –
платформа для поширення інструментів громадської участі у
формуванні міських політик

Комунікативно-просвітницькі напрями діяльності Центру

інформаційнокомунікаційні кампанії з
роз’яснення суті міських
політик

тематичні інфографіки
щодо залучення киян до
інструментів партисипації,
використання інструментів
участі

публічні онлайн-зустрічі
щодо обміну досвідом
та вдосконалення
інструментів участі
з представниками
муніципалітетів
Берліну, Кашкаїшу,
Кракова, Атланти
та представниками
громадянського
суспільства з Грузії та
Польщі

Створення умов для діяльності неурядових організацій

відкрито VCENTRI HUB
– громадський простір,
зорієнтований на потреби
громадських організацій

ДОСЛУХАЮЧИСЬ ДО КИЯН – ЗМІНЮЄМО МІСТО РАЗОМ

Громадські інновації та ініціативи для розвитку міста

Міський конкурс проєктів
«Громадська перспектива: прозора
влада та активна громада»

Ярмарок проєктів громадських
організацій
«Топ-100»

Міський конкурс проєктів та програм
розвитку місцевого самоврядування

Міський конкурс проєктів
«Громадська перспектива: прозора
влада та активна громада»

160 млн грн

Виділено з бюджету м. Києва на 554 проєкти-переможця,
з них 477 - реалізовано
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ТРАНСПОРТ ТА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ

АДМІНІСТРАТИВНІ
ПОСЛУГИ
«Протягом кількох останніх років ми змінили
філософію і підхід до роботи ЦНАПів і надалі
вдосконалюємо їхню роботу»
В. КЛИЧКО

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Діяльність центрів надання адміністративних послуг населенню

> 1,6 млн
звернень
до ЦНАП

150

видів
послуг

833 914
послуг
надано 2020 року

з них
приймається:

430 млн грн 4,5-5 балів
надходжень
до бюджету м. Києва

108 поштою

оцінка
відвідувачів*

електронному
15 ввигляді

Переформатовано роботу в умовах карантину
Прийом відвідувачів за попереднім записом

«Особистий кабінет»

на WEB-порталі
адміністративних послуг міста
Києва, всього
95 000 особистих кабінетів, з
них 2020 року
зареєстровано 41 273

Мобільний додаток
PQService

* За даними соціологічної оцінки КНДУ «НДІРоМ»,

Надання адміністративних
послуг за принципом
екстериторіальності

Куточки
самообслуговування –
навчальні платформи для
заявників,
як користуватися онлайнсервісами
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Кількість прийнятих справ
87 193

408 970

Реєстрація місця проживання
Державна реєстрація юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців

15 900
18 141
11 774
13 829

Державна реєстрація нерухомого майна

33 142

Земельні питання

833 914

Оформлення паспортних документів
Послуги ДАБІ

справ прийнято
загалом

Послуги ГУ Держпраці

108 390

Послуги з розміщення реклами
Послуги для іноземців

44 437

Житлові питання

24 224

Інше

67 914

Надано послуг
20,7%

45,7%

бізнесу
звернень
громадянам
79,3%

54,3%

Створено єдину систему call-центру за принципом «гарячої лінії»

Гаряча лінія (044) 202 60 38 (39)

30

операторів

222 450

телефонних
та онлайн-консультацій
надано 2020 року

14 000

онлайн-консультацій
надано суб’єктами надання
адмінпослуг

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Комплексні послуги за життєвими обставинами

Комплексна послуга при
народженні дитини

ΕΕ реєстрація народження
дитини

ΕΕ реєстрація місця

проживання дитини

ΕΕ оформлення державної

допомоги при народженні
дитини

Комплексна послуга при
зміні прізвища

ΕΕ ID-картка
ΕΕ паспорт для виїзду за кордон
ΕΕ посвідчення водія
ΕΕ свідоцтво про реєстрацію

ΕΕ реєстрація народження дитини
ΕΕ реєстрації місця проживання дитини
ΕΕ оформлення державної допомоги при

ΕΕ реєстрація місця проживання

ΕΕ призначення допомоги на дітей, які

транспортного засобу

«єМалятко»

народженні дитини

виховуються у багатодітних сім’ях

ΕΕ внесення відомостей про дитину

до Реєстру пацієнтів, що ведеться у
центральній базі даних електронної
системи охорони здоров’я

«ID – 14»

ΕΕ оформлення першого
паспорту (з 14 років)

ΕΕ реєстрація в Державному

реєстрі фізичних осіб –
платників з подальшим
внесенням реєстраційного
номеру облікової картки
платника податків у паспорт

Комплексна послуга для
іноземців

ΕΕ посвідка на тимчасове
проживання

ΕΕ дозвіл на застосування праці
іноземців

ΕΕ реєстрації дитини у Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків

ΕΕ визначення належності новонародженої
дитини до громадянства України

ΕΕ внесення інформації про новонароджену
дитину до Єдиного державного
демографічного реєстру з присвоєнням
унікального номера запису в ньому

Інклюзія в ЦНАП
У відділеннях ЦНАП створено

безбар’єрне середовище,
пандуси, спеціально
обладнані санітарні
кімнати, кнопки виклику
адміністратора для осіб з
інвалідністю та маломобільних
груп населення

послуги жестової мови
для осіб з вадами
слуху

тактильні смуги, контрастне
маркування та пристосовані
електронні сервіси для
осіб з вадами зору, навігація
шрифтом Брайля
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КИЇВ
ОСВІТНІЙ
«Освіта – це інвестиції в наше майбутнє»
В. КЛИЧКО

КИЇВ ОСВІТНІЙ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Мережа закладів освіти, од.
700

Дошкільна освіта
540
566

Загальна середня освіта
41
41

Позашкільна освіта
Професійна освіта
Фахова передвища освіта

788

23
23
13
158
153

Вища освіта

2019

2020

Кількість здобувачів освіти, тис. осіб
112,0
107,6

Дошкільна освіта

314,4
324,8

Загальна середня освіта
197,5
189,0

Позашкільна освіта
Професійна освіта
Фахова передвища освіта

12,6
12,1
11,0

Вища освіта

258,8
2019

341,3
2020

Особливість освіти 2020 року
Запроваджено надання освітніх послуг з використанням технологій дистанційного навчання для запобігання поширенню
COVID-19

Сервіси для дистанційного навчання

ZOOM

Viber

Google Duo

Google Meet

Google Class

Skype

25

26

КИЇВ ОСВІТНІЙ

ЗДОБУТКИ – 2020
Дошкільна освіта

на 3,2 тис.
зросла кількість вільних місць
внаслідок створення додатково

2140 місць

Продовжено модернізацію
відкритого освітнього
простору

3

65

дитячих садків на 1500
місць, які отримали
ліцензію на провадження
освітньої діяльності,
введено в мережу

заклади дошкільної
освіти на 280 місць
відновили роботу після
реконструкції

19

груп у 17 закладах,
на 360 місць відновили
роботу

облаштовано

облаштовано

відремонтовано

встановлено

фізкультурних
та спортивних
майданчиків

ігрових
майданчиків

тіньових
навісів

нових тіньових
навісів

56

110

183

55

Побудовано заклади дошкільної освіти

260

на
місць
у Солом’янському
районі (№168)

Для вихованців та батьків

ΕΕ напрацьовано онлайн-заняття для дітей та електронні рекомендації для батьків
ΕΕ проведено онлайн-наради та збори з батьківською громадою в межах організації
дистанційного навчання

260

на
місць
у Деснянському
районі (№327)

КИЇВ ОСВІТНІЙ
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Повна загальна середня освіта
Мережа закладів загальної
середньої освіти столиці зросла на
Очний

Формати навчання 2020

26

шкіл за рахунок
приватних закладів

Заочний

Змішаний

Онлайн-платформи та інтернет-сервіси, які використовували учні для дистанційного навчання, % *
76,7%

zoom
52,8%

google classroom
30,2%

сайт школи

25,8%

google диск

19,6%

мій клас
teams
discord

6,0%
4,9%

human

1,0%

classdojo

0,8%

ніякі
iнше

2,7%
9,1%

Для учасників освітнього процесу

Розроблено

Розроблено

2

навчально-методичні посібники з
питань дистанційного та змішаного
навчання

Підготовлено

цикл вебінарів

онлайн-поради

щодо організації якісного освітнього
процесу з використанням технологій
дистанційного навчання

щодо особливостей освітнього
процесу та створення психологічного
мікроклімату у період обмежувальних
протиепідемічних заходів

Міжнародне співробітництво київських шкіл

>200

укладених угод
з іноземними закладами
освіти

* За даними КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА».

>30

шкіл Києва є членами
Міжнародного проєкту
«Асоційовані школи ЮНЕСКО»

28
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Інклюзивна освіта
Заклади дошкільної освіти

Заклади загальної середньої освіти

Кількість інклюзивних
груп, од.

127

Кількість вихованців у
інклюзивних групах, осіб

271
311

Кількість спеціальних
груп, од.

558
543

Кількість вихованців у
спеціальних групах, осіб
2019

160

6 464
5 666
2020

Кількість учнів у
інклюзивних класах, осіб

1 444
77
81

Кількість учнів у
спеціальних класах, осіб

762
757
2020

20

інклюзивних груп для 573 вихованців з особливими освітніми
потребами організоване у закладах позашкільної освіти

10

інклюзивно-ресурсних центрів продовжили функціонувати і
надали понад 8 тис. послуг 2020 року

Надано індивідуальні
консультації батькам в
онлайн-режимі

866

1 101

Кількість спеціальних
класів, од.

2019

Для учнів та батьків

Опубліковано власні
методичні розробки
педагогічних
працівників у
межах організації
дистанційного
навчання

621

Кількість інклюзивних
класів, од.

Для педагогічних працівників

Розроблено методичні
рекомендації щодо
особливостей
опанування учнями
освітніх програм
під час організації
дистанційного
навчання

Опубліковано
електронний посібник
«Інклюзія онлайн»

КИЇВ ОСВІТНІЙ
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Позашкільна освіта
Гуртки 2020 року
340

Науково-технічні
Еколого-натуралістичні

589

115
71
219
279

Туристично-краєзнавчі

1 654

Фізкультурно-спортивні

561
1 386

Художньо-естетичні

2 623

133
142

Дослідницько-експериментальні
Інші

1 500

846

Гуртки у закладах загальної середньої освіти, од.
Гуртки у закладах позашкільної освіти, од.

У закладах позашкільної освіти найбільшу зацікавленість учні виявили
щодо навчання за напрямами

29 926

10 556

3 166

Художньоестетичні

5 186

Науковотехнічний

Створено Електронний освітній простір позашкілля Києва

«Все буде Добре! ОК!»
Проєктом охоплено понад

200 тисяч учасників

3 191

5 258

Фізкультурноспортивний

30

КИЇВ ОСВІТНІЙ

Професійна освіта
Відкрито 6 навчально-практичних центрів

«Підготовка фахівців будівельної
механізації та електронного
устаткування автомобільних
засобів»

«Центр
оперативної
поліграфії»

«Центр інноваційних швейних
технологій та дизайну
(Smart фабрика)»

«Радіомеханік», «Електромеханік
з ремонту та обслуговування
радіотелевізійної апаратури,
лічильно-обчислювальних машин
та налагодження електронних
комунікацій»

«Ювелір-монтувальник, ювелірзакріпник, огранувальник вставок
для ювелірних і художніх виробів,
ювелір-модельєр»

«Кухар,
кондитер»

Учні закладів професійної освіти м. Києва
отримали призові місця у Всеукраїнському
конкурсі професійної майстерності
WORLDSKILLS UKRAINE

КИЇВ ОСВІТНІЙ

Новації фахової передвищої та вищої освіти

Запроваджено фахову передвищу освіту

Київський національний університет імені Тараса Шевченка та
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» утримували лідерські позиції у вищій освіті
столиці та свої місця у рейтингу топ-1000 кращих університетів світу за
версією QS World University Rankings

14 закладів вищої освіти
м. Києва розпочали участь у пілотному всеукраїнському проєкті

Відкрито «Міжнародний центр інноваційних технологій»
на факультеті дистанційного навчання Київського університету культури

Освітній хаб міста Києва. Новації – 2020

Запроваджено
сервіси з онлайннавчання та
організаційних
заходів під час
карантину

У межах концепції
Life Long Learning
презентовано

перший в Україні
безкоштовний
дитячий садок
онлайн

перший український
інтерактивний серіал
«Освітній герой»
для опанування
представниками
різновікових груп
soft skills

рубрику
«Підтримка
батьків у процесі
дистанційного
навчання дітей»

понад

30

SCORM-курсів
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ОХОРОНА
ЗДОРОВ’Я
«Здоров’я киян – одне з головних завдань
міської адміністрації. Ми робимо все, аби
мешканцям Києва були доступні якісні
медичні послуги та ліки»
В. КЛИЧКО

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Кількість надавачів медичної допомоги, що уклали договір
з Національною службою здоров’я України*, од.
54

Приватна
власність
(у т.ч. ФОП)

121

Комунальна
власність
Укладено
договорів з Національною
службою здоров’я України

175

ВИКЛИК ПРИЙНЯТО: пандемія COVID-19
2020 року вся медична галузь міста Києва була задіяна у боротьбі з епідемією COVID-19 та у пов’язаних
з цим карантинних заходах

Виділено на боротьбу з коронавірусом з бюджету міста Києва

63,3

28,9
525,4

95,8

830,6
млн грн
Бюджет м. Києва
117,2

Лікарських засобів
Медичного обладнання
(в т.ч. кисневих концентраторів)
Засобів індивідуального захисту
Тестів ПЛР та ІФА
Капітальний ремонт системи
киснепостачання

Довідково: з державного бюджету виділено

* Дані Національної служби здоров’я України на 31.12.2020.

86,3

млн. грн
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

71

пункт тестування відкрито у
42 медичних закладах

80%

ковідних ліжок
забезпечено киснем

9

57

лабораторій на ПЛР
відкрито на базі закладів
охорони здоров’я

мобільних бригад
створено

4 658

16.03.2020

ковідних ліжок в результаті
перепрофілювання
відділень

запроваджено
швидке тестування

Організовано

сортувальні
відділення

1583

13

28

загальноміський
телефон

гарячих ліній
в усіх консультативнодіагностичних центрах

гарячих ліній
у всіх центрах первинної
медико-санітарної допомоги

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
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Кількість закладів, що здійснювали лікування
COVID-19 2020 року, од.
01.03.2020
31.12.2020

7

29

Загальний профільний ліжковий фонд м. Києва
для лікування хворих на COVID-19 становив

8 602

ліжка

Характеристика ліжкового фонду в розрізі ковідних ліжок 2020 року, од.

420

виділених ліжок

256

кисневих ліжок

3 741
01.03.2020

5%

4 658

31.12.2020

72%

7%

16%

Своєчасно/скоріше своєчасно
Запізнилися/скоріше із запізненням
Взагалі нічого не треба було вводити
Оцінка своєчасності
введення карантинних
заходів у Києві*

7%

Складно відповісти

74%

19%

Так, достатні/скоріше достатні
Ні, недостатні/скоріше недостатні
Оцінка достатності
введення карантинних
заходів у Києві*

Складно відповісти

* Дослідження КНДУ «НДІРоМ». Червень-липень 2020 року. Стандартні відхилення – 1,4-2,3%.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Міська програма протидії захворюванню на туберкульоз
Ефективність лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному рівні, %

89
92
85

Показник лікування хворих
на туберкульоз, %

Показник перерваного лікування, %

1,6

Забезпечено 100% доступ
пацієнтів усіх закладів
охорони здоров’я міста до
безперервної діагностики
туберкульозу

2,3
3

2019

2020

Рекомендації ВООЗ, %

Основні епідемічні показники з туберкульозу, випадків на 100 тис. населення
Захворюваність

Смертність

Захворюваність дітей
віком 0-17 років

44,8
44,3
27,6
3,7
4,5
3,4

2018
2019

4,0
5,2
3,2

2020

Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції
Результати реалізації Програми за стратегією Fast-Track Cities у м. Києві, %
Ціль І.
90% осіб, які живуть з ВІЛ,
знають свій ВІЛ-статус

59,8

90%
72

2018

77,2

2019

Ціль ІІ.
90% з тих, хто знає свій
ВІЛ-статус, отримують АРТ

Ціль ІІІ.
У 90% тих, хто отримує лікування,
досягнуто пригнічення вірусу

2020

69,1
81,4
81,3

89
90
95

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
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Кількість пролікованих пацієнтів нефрологічного профілю 2018-2020 рр., осіб

572

гемодіалізом

896

105
125
161

перитонеальним діалізом

хворих з гострим пошкодженням нирки

91 604

173

вперше гемодіаліз

вперше перитонеальний діаліз

608

сеанси
гемодіалізу

251
265

2018
2019
2020

31
28

51

55
206

316

Надавала допомогу єдина в Україні виїзна медична бригада для проведення
еферентних методів лікування
Середня заробітна плата (бюджет м. Києва + фінансування з Національною службою здоров’я України
+ доплати з бюджету м. Києва), грн

10 078,6
13 626,9
15 858, 5

Лікарі галузі «Охорона здоров’я»

9 370,0
11 546,3
13 189,5

Фахівці з базовою
та неповною вищою освітою

35 830,1

28 761,3
5 940,5
6 806,6
7 114,7

Молодший медперсонал

19 269,3
8 756,9
10 969,2
12 322,5

Середня

12 484,9
2018

2019

І кв. 2020

ІІ-IV кв. 2020
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ТРАНСПОРТ ТА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ КИЯН
«Київ продовжує надавати соціально
незахищеним киянам допомогу, якої вони
потребують»
В. КЛИЧКО

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ КИЯН

З ТУРБОТОЮ ПРО КОЖНОГО
На соціальний захист малозахищених
киян 2020 року спрямовано

В Єдиному державному автоматизованому
реєстрі осіб, які мають право на пільги за
соціальною ознакою, зареєстровано киян, тис. осіб
470,5

2018

Бюджет міста
Києва
43%

8,8
млрд.

452,5

2019

гривень

Державний
бюджет
57%

426,6

2020

Державний бюджет
20%

4%

120,8

53%

2 429,9

Сім’ї з дітьми
Особи з інвалідністю
з дитинства та діти з
інвалідністю

млн

гривень

тис. осіб
отримали
допомоги та
компенсації

Малозабезпечені сім’ї

23%

Інші отримувачі

22 923

1 365,0

внутрішньо переміщені особи
отримали

416,5 млн грн

адресної грошової допомоги

млн грн

сума виплат у грошовій формі на
забезпечення
пільг і житлових субсидій

41

підприємству
об’єднань громадян надано пільги з
оподаткування на суму

570,2 млн грн

Надання грошової компенсації для придбання житла, осіб
Киянам-учасникам АТО/ООС та членам їхніх сімей

32

Внутрішньо переміщеним особам-учасникам АТО/ООС
Учасникам бойових дій на території інших держав та членам їх сімей

26
9

39

40

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ КИЯН

Бюджет міста Києва
Забезпечення житлом пільгових категорій громадян

218

68

68

91,8

квартир

квартир

майнових прав

млн грн

на умовах
співфінансування

для киян-учасників
АТО/ООС

придбано на квартири

спрямовано на будівництво
житлових будинків

Допомога учасникам АТО/ООС
Грошова компенсація за земельну ділянку
членам сімей загиблих киян-учасників АТО/ООС, особам
2019

3

2020

Учасникам АТО/ООС,
членам їхніх сімей та сім’ям
загиблих

22

Спрощено систему
надання додаткових пільг

Запроваджено нові
пільги

Додатково спрямовано
418,7 млн грн

Допомога малонезахищеним киянам

55 тис.
продуктових наборів
киянам забезпечено
Єдиним координаційним
центром
за участі меценатів

Благодійний Фонд

Майбутній Київ

Гуманітарна допомога

198,5 т
вантажів доставлено

7 осіб
з інвалідністю забезпечено
автомобілями

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ КИЯН

2 508,9

млн грн спрямовано на виконання заходів міських цільових програм
соціального захисту населення

Програма
«Турбота.
Назустріч киянам»

2 488,6

1 093,2 млн грн

658,2 млн грн

Компенсація за пільговий
проїзд

Адресна матеріальна
допомога окремим
категоріям киян

149,3 млн грн

133,5 млн грн

Технічні засоби реабілітації
та засоби особистої гігієни

Надання соціальних послуг
установами

млн грн

50,0 млн грн
Оздоровлення

Програма
«Соціальне партнерство»

13,8 млн грн

20,3

Фінансова підтримка 105
громадських організацій
для реалізації 119
соціальних проєктів

млн грн

882,1

217,1 млн грн
Адресна матеріальна
допомога киянамучасникам АТО/ООС,
Героям Небесної Сотні та
членам їхніх сімей

25,6 млн грн
Безкоштовне харчування
та продуктові набори

113,3 млн грн
Одноразова адресна
матеріальна допомога
малозабезпеченим
верствам населення

48,4 млн грн
Інші заходи

1,4 млн грн

5,1 млн грн

Загальноміські соціальні
заходи до державних свят
та визначних дат

Соціальні послуги,
надані громадськими
організаціями

тис. осіб стали утримувачами багатофункціональної
муніципальної картки «Картка киянина»

У межах Меморандуму між Київ ською міською державною адміністрацією та
Фондом народонаселення ООН

ΕΕ переформатовано

Київський міський Центр роботи з жінками у Київський міський Центр
ґендерної рівності, запобігання та протидії насильству

ΕΕ відкрито дві кімнати кризового реагування для осіб, що постраждали від домашнього насильства
та/або насильства за ознакою статі

Проведено Київський Форум рівних прав і можливостей
«Сила у рівності» в межах виконання Європейської хартії рівності
жінок і чоловіків у житті місцевих громад
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ДІТЯМ – РОДИННЕ ТЕПЛО
«Діти – це майбутнє нашого міста, нашої країни. І забезпечення їх
гідними умовами для виховання, зростання є нашим обов’язком»
В. КЛИЧКО
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жінок міста Києва нагороджено Почесним званням
України «Мати-героїня» 2020 року

Кількість дітей у місті Києві, осіб
2018
2019
2020

Кількість багатодітних сімей у місті Києві», од.
2018

50 263

2019

54 189

2020

56 867

15 707
16 936
17 757

Кількість сімей, в яких виховувалося
3 дитини
4 дитини

15 324 сім’ї
1 723 сім’ї

5 дітей

431 сім’я

6 дітей

171 сім’я

7 дітей

65 сімей

8 дітей

27 сімей

9 дітей

9 сімей

10 дітей

7 сімей

Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3

нові дитячі будинки
сімейного типу відкрито
2020 року та створено
одну прийомну сім’ю

40

дітей влаштовано
в прийомні сім’ї
та дитячі будинки
сімейного типу

256

дітей влаштовано
до сімей
опікунів/піклувальників

70

дітей усиновлено:
52 дитини – громадянами
України,
18 дітей – іноземними
громадянами

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ КИЯН

Дитячі будинки сімейного типу, од.

2019
2020

26

Кількість вихованців дитячих будинків
сімейного типу, осіб

2019
2020

199

Прийомні сім'ї, од.

2019
2020

Кількість дітей у прийомних сім’ях, осіб

2019
2020

43

29
221
31

28
41

43

Забезпечено житлом
Отримали житло, осіб

29

Одержали грошову компенсацію
для придбання житла, осіб

14

Придбано майнові права, од.

53

З бюджету міста Києва профінансовано
Програму
«Діти. Сім’я. Столиця на 2019–2021»
для дитячих будинків сімейного типу

Програму
«Турбота. Назустріч киянам»

Ремонт та
облаштування
3-х квартир 60%

6%

Матеріальна
допомога 14%

11,43

35,8

Інші витрати 5%

гривень

гривень

млн

Придбання 3-х
нових автомобілів

Створено Центр
соціальної
підтримки
дітей та сімей у
Дніпровському районі
для дітей-сиріт віком
від 18 до 23 років

Відкрито
Відділення для
реабілітації дітей
з інвалідністю у
Дарницькому
районі

млн

94%

21%

Реалізовано
пілотний проєкт
«Інватаксі для дітей
з інвалідністю».
Участь у ньому
взяло 170 дітей з
інвалідністю

Матеріальна
допомога батькамвихователям, прийомним
батькам та патронатним
вихователям

Щомісячна адресна соціальна
допомога дітям-сиротам
та дітям, позбавленим
батьківського піклування

Проведено
загальноміські заходи,
зокрема: святкування
Міжнародного дня
сім’ї і Дня матері,
Українського дня
родини, Дня батька для
дітей та сімей столиці

Оздоровлено
4 780 дітей
пільгових
категорій
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ТРАНСПОРТ ТА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ

КИЇВ - МІСТО
АКТИВНОГО
ВІДПОЧИНКУ ТА
СПОРТУ
«Дякую кожному, хто прославляє Київ у спорті.
Бо Київ – це спортивне місто!»
В. КЛИЧКО

КИЇВ - МІСТО АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ ТА СПОРТУ
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Спортивна інфраструктура м. Києва

4 547

21

Споруда, яка відповідає
міжнародним стандартам

Спортивних споруд,
усього

2020 року кількість спортивних споруд збільшилась на 56 од.
НСК «Олімпійський» з 28 червня та до кінця вересня 2020 року став відкритим для всіх охочих мультиспортивним майданчиком

Оболонський
1

3
3

Деснянський
Святошинський

Подільський

4

7

4

Шевченківський
7

12

Дніпровський
4

Солом’янський

Печерський

10

8

14
6

Дарницький

1

5

Голосіївський
3
3

25
44
66

Будівництво
Реконструкція
Капітальний ремонт

13

27
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Відкриті майданчики зі штучним покриттям, майданчики з тренажерним обладнанням, майданчики StreetWorkout,
футбольні майданчики з синтетичним покриттям, інтерактивний скеледром 12Climb – Onetwoclimb

Дитячо-юнацька спортивна
школа «Юний спартаківець» на
вул. Маршала Малиновського, 34

Дитячо-юнацька
спортивна школа
«Атлет» на
вул. Зрошувальній, 4А,
облаштування
футбольного поля

Комплексна дитячоюнацька спортивна
школа «Чемпіон»
на вул. Архітектора
Вербицького, 23
Школа вищої спортивної
майстерності міста Києва
на вул. Бастіонній, 7

Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа «Ринг»
на вул. Урлівській, 19Б

КИЇВ - МІСТО АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ ТА СПОРТУ

Київ – місто активних людей

Легкоатлетичні
забіги (в т.ч. у онлайнформаті): «Пробіг під
каштанами», «Київський
напівмарафон», «Київський
марафон», «Нічний забіг»,
«Київська десятка»,
«Забіг у вишиванках
до Дня Незалежності
України-2020» та ін. за
участі понад 3 200 осіб

559

заходів проведено
2020 року

У межах Київської міської
спартакіади «Здоровий
киянин» проведено 19
заходів із різних видів
спорту, в яких взяли участь
2 081 особа

Відзначення Дня фізичної
культури і спорту України
на головній спортивній
арені НСК «Олімпійський»,
понад 3,0 тис. учасників

Удруге відбулись змагання для професійних сноубордистів і лижників
«Дабл Тріпл Snow Fest-2020» за участі 80 учасників з 18 країн світу

Міжнародні змагання та спорт вищих досягнень

Проведено міжнародні
змагання

Змагання з
художньої
гімнастики
Гран-прі «Кубок
Дерюгіної»

Змагання зі
спортивної
гімнастики
Ukraine
International
Cup 2020

Міжнародні
змагання з
велосипедного
спорту (шосе)
«Київська сотка»

36-й чемпіонат
Європи з
художньої
гімнастики
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208

279

4

119

міських змагань за участі
45 957 спортсменів

чемпіонатів, кубків України,
інших всеукраїнських
змагань за участі 5 571
спортсмена

міжнародних спортивних
змагання з олімпійських та
неолімпійських видів спорту
за участі 1 759 спортсменів

навчально-тренувальних
зборів із залученням 2 269
учасників збірних команд
міста з різних видів спорту

2020 року спортсменами-киянами на чемпіонатах здобуто медалі
512

458

України

386

Європи
з олімпійських
видів спорту

8

6

Європи
з неолімпійських
видів спорту

золото

До складу національних
збірних команд України
увійшли

срібло

17
9

8
16

Світу
з олімпійських
видів спорту

Світу
з неолімпійських
видів спорту

бронза

1 279

киян з олімпійських
видів спорту

1 372

киянина з неолемпійських
видів спорту

2

1

КИЇВ - МІСТО АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ ТА СПОРТУ
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Фізкультурно-оздоровча реабілітація та фізична
культура і спорт осіб з інвалідністю
Спортсмени з інвалідністю
міста Києва взяли участь у
30 всеукраїнських змаганнях
серед людей з інвалідністю та
здобули 43 золоті, 33 срібні та
33 бронзові медалі. У 57 міських
заходах взяли участь 1 380
спортсменів-киян

Проведено 43 навчальнотренувальних зборів з підготовки
до чемпіонатів та кубків України
за участі 399 спортсменів з
інвалідністю

2020 року 11 спортсменів м. Києва взяли участь у міжнародних змаганнях

Кубку світу з лижних
гонок та біатлону серед
спортсменів з порушеннями
зору (Фінстерау, Німеччина)

Чемпіонаті Європи з
академічного веслування серед
спортсменів з ураженнями
опорно-рухового апарату
(Познань, Польща), здобули
срібну медаль

У двох етапах Спартакіади «Повір у себе»
2020 року взяли участь

Чемпіонаті і Кубку світу з
лижних гонок та біатлону
серед спортсменів з
порушеннями зору
(Естерсунд, Швеція)

440

дітей з інвалідністю

Підготовка спортивного резерву та розвиток молодіжного спорту
2020 року в місті Києві діяли 2 школи вищої спортивної майстерності, Київський спортивний ліцей-інтернат
та 90 дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Кількість вихованців
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, осіб

32 852
33 858
2019

2020

90

Кількість
дитячо-юнацьких
cпортивних шкіл
м. Києва, од.

+1 006

62

Кількість дитячо-юнацьких
cпортивних шкіл м. Києва, у
комунальній власності, од.

У дитячо-юнацьких
спортивних школах
«Прометей», «Шанс»,
«Метеор», які працюють
з дітьми з інвалідністю,
кількість вихованців
зросла до 446 осіб

КИЇВ – МІСТО,
ДЕ ВСЕ
ПОЧИНАЄТЬСЯ
«Туристичний потенціал Києва
не повністю розкритий, і тому ми
розглядаємо співпрацю в туристичній сфері
як один з пріоритетів»
В. КЛИЧКО

КИЇВ – МІСТО, ДЕ ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ
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Загальна кількість туристів, тис. осіб
4 500

2 570

1 930

5 002

3 000

2 002

2 495

2 000

внутрішні туристи

2020

зовнішні туристи

майже

Європа
38,8%

Америка
(Північна, Південа)
6,4%

на 50%

зменшились надходження
від туристичного збору порівняно з
попереднім роком

Розподіл туристів
2020 року
за напрямами,
% загального потоку

2018
Азія, країни Сходу
24,2%

2019

498

всього

Африка,
Океанія, ін.
13,1%

2018

32,0 млн грн

2019

СНД
17,5%

63,6 млн грн

2020

34,7 млн грн

Топ-10 країн світу за кількістю іноземних туристів, що відвідали місто Київ

Білорусь

Ізраїль

Німеччина

Забезпечено підготовку
та проведення
заходів з нагоди святкування
Всесвітнього Дня туризму та
Дня туризму в Україні, в тому
числі встановлення 3D-моделі
Софії Київської на Софійській
площі для людей з вадами зору із
застосуванням шрифту Брайля

Туреччина

США

Великобританія

Польща

Проведено
спільну промоакцію «Light4U»
з містом-побратимом Києва
Будапештом (Угорщина)

Участь в організації та
проведенні національних і
міжнародних заходів

Франція

Організовано
проведення Жіночого туристичного
форуму Tourism Women Forum
(понад 90 учасників, у т.ч. 22 спікери)

Азербайджан

Взято участь

ΕΕ у Львівському Міжнародному

форумі індустрії туризму
та гостинності, а також у
Третьому форумі центрів
туристичної інформації

ΕΕ у

Всеукраїнській туристичній
конференції
«Туризм-2020:
криза чи досвід?» (м. Одеса)

ΕΕ у
Організовано
проведення Глобального Форуму
медичного туризму (понад 50
українських і закордонних фахівців
туристичної та медичної сфер)

Італія

пресконференції, присвяченій
«VI-дням України в м. Кошице
та
словацько-українському
Форуму-2020»
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Співпраця та партнерство з громадськими організаціями
та асоціаціями

Організовано
та проведено

40

зустрічей з представниками
громадських спілок та асоціацій

Підписано меморандуми про співпрацю з новими партнерами

Асоціація готелів
та готельних об’єднань
міст України

Журнал
«Український туризм»

Благодійна організація
«Благодійний фонд «Інститут
розвитку громадянського
суспільства імені
Голди Меїр»

Громадська спілка
Business Travel Association
of Ukraine

Національний університет
біоресурсів і природо
користування України

Громадська спілка
«Асоціація в’їзних
туроператорів України»

ТОВ
«Діджитал Муромець»

Забезпечено співпрацю з Державним агентством розвитку
туризму України
у межах проєкту з розвитку внутрішнього туризму в Україні
«Мандруй Україною»

Започатковано проєкт
«Міста України – відновимо український туризм разом»
(спільно з Асоціацією міст України)
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Міжнародне туристичне співробітництво

Започатковано
співпрацю з
міжнародними
організаціямипартнерами

European
Cities Marketing

Всесвітня туристична
організація UNWTO

Отримано знак відповідності «Безпечні подорожі»
(Safe Travels Stamp)
від Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC)

Взято участь у 18 міжнародних онлайн-зустрічах
Основні
організатори
зустрічей
Проведено спільну рекламну кампанію з 11 містами-побратимами Києва

Краків

Мюнхен
Пекін

Київ
Братислава

Шанхай

Лісабон

Гуанчжоу

Будапешт

Анкара

Єреван

Ташкент

54

КИЇВ – МІСТО, ДЕ ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ

Розвиток туристичної інфраструктури міста
Встановлено 18 нових пілонів із загальноміською,
маршрутно-картографічною та туристичною
інформацією державною та іноземною мовами

Відкрито туристично-інформаційні
центри (ТІЦ) у місті Києві, у тому
числі в оновленому smart-форматі
ТІЦ на першому поверсі
будівлі КМР за адресою:
вул. Хрещатик, 36,
літера А

Сенсорні інформаційні термінали, в
які інтегровано міський туристичноінформаційний сайт

ТІЦ у холі
Національного музею
«Київська картинна
галерея»

на туристичній
локації біля
Арки дружби
народів

в міжнародному
аеропорту
«Київ»
ім. І. Сікорського

Розвиток сучасних видів туризму

медичний
туризм

дитячий
туризм

кіно-туризм

діловий
туризм

гастрономічний
туризм

історичний
туризм

подієвий
туризм

Розвиток екскурсійної справи

проведено «Курси
вдосконалення
майстерності
екскурсоводів та
гідів-перекладачів
м. Києва»
(Kyiv Guide
Workshop-2020)

запущено новий
безкоштовний
щотижневий
промоційний
екскурсійний
проєкт Куiv City
Travel. Загалом
проведено 29
екскурсій, які
відвідало 320 осіб

організовано
та проведено
екскурсійний
промотур
Київщиною

створено новий
туристичний
продукт – квестекскурсію
«Місто мрій»
для дітей та
підлітків

розроблено
та проведено
з нагоди
Всесвітнього
Дня туризму та
Дня туризму в
Україні 9 нових
концептуальних
екскурсій
містом

організовано та
проведено до Дня
святого Миколая
безкоштовну
екскурсію
містом для дітей з
дитячого будинку
сімейного типу
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Створено Координаційну раду з туризму та іміджевої політики

Промоція туристичного потенціалу столиці
Реалізовано концепцію маркетингової стратегії міста «9-Я»
в новій концептуальній лінійці промоційної продукції
See Your Kyiv

Видано туристичні путівники за напрямами: подієвий,
гастрономічний, медичний, історичний

Розроблено перший брендований аромат столиці
«КИЇВСЬКИЙ КАШТАН»

Видано туристичний довідник
«Топ речей, які варто зробити у Києві»

Організовано та проведено всеукраїнський конкурс
відеоробіт «Твій Київ»

Забезпечено підтримку та просування
туристичного порталу міста

Створено нові
канали комунікації
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ІСТОРІЇ І
СУЧАСНОСТІ
«Столиця зберігає пам’ять тисячоліть,
концентруючи в своєму архітектурному
образі характер нації. Саме тут починалась
українська державність та культура»
В. КЛИЧКО
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КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ

3 599

Інформаційна база
пам’яток культурної
спадщини м. Києва

пам’яток культурної
спадщини
зареєстровано у Києві
станом на 01.01.2021

348
пам’яток
національного
значення

2 045
пам’яток місцевого
значення

1 206
щойно виявлених
об’єктів культурної
спадщини

Програма «Охорона та збереження культурної спадщини
м. Києва на 2019-2021 роки»

47,32 млн грн

спрямовано з бюджету міста
з них 20,14 млн грн – на ремонтнореставраційні роботи

64

об’єкти культурної спадщини
подано до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України, за якими підготовлено
облікову документацію

Виявлено, досліджено та занесено до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва 10 об’єктів

ΕΕ Будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на вул. Антоновича, 180
ΕΕ Житловий будинок (у якому мешкали скульптор І. В. Макогон і художниця Т. Н. Яблонська) на вул. Мар’яненка, 14
ΕΕ Потерна II Капоніру Госпітального укріплення ХІХ століття на вул. Госпітальна, 24А
ΕΕ Зали Прощання (ритуальні корпуси Київського крематорію) на вул. Байкова, 16
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ΕΕ 2020 року після реставрації відкрито Андріївську церкву. Проведено реконструкцію її іконостасу,
якому повернуто автентичне розташування 39 ікон

ΕΕ Завершено ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці – будинку по вул. Борисоглібська, 6,

в
якому мешкав професор Київської духовної академії Степан Сольський – Київський міський
голова1887-1900 рр.

ΕΕ Відкрито

новий фонтан зі скульптурою Архангела Михаїла у парку «Володимирська гірка»
(із залученням коштів меценатів)

2020
року

розроблено

9

укладено

паспортів на пам’ятки
національного та
місцевого значення

охоронні договори

обстежено

встановлено

об’єктів культурної
спадщини

охоронні дошки на
пам’ятках

310

194

22

Проведено міжнародні конференції

Пам’яткознавчі студії:
проблеми, практики,
перспективи розвитку

Нові дослідження
пам’яток козацької доби
в Україні

Танатологія: смерть
та навколо смерті у
європейській культурі

Створено перший в Україні комунальний
«Центр консервації предметів археології»
Першочергове завдання - опрацювання археологічного надбання
з розкопу Поштової площі

Увічнення пам’яті видатних людей

Встановлено меморіальні дошки

Леоніду Каденюку, Герою України, легендарному
українському космонавту – пам’ятник на Байковому
кладовищі у Києві

Миколі Лукашу (вул. Омельяновича-Павленка, 3)

Махатмі Ганді – бронзовий пам’ятник у Ботанічному
саду імені О. В. Фоміна

Георгію Гонгадзе, Герою України
(вул. Хрещатик, 27А, Спілка журналістів України)

Петрові Болбочану, полковнику армії Української
Народної Республіки – пам’ятник у сквері неподалік
вул. Січових Стрільців

Василю Стусу, Герою України, та Івану Світличному
(вул. Грушевського, 4, Інститут історії України НАН
України

Генріху Нейгаузу (вул. Городецького, 1-3/ІІ, Національна
музична академія України ім. Чайковського)
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КУЛЬТУРА І КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ
«Наші орієнтири: сприяння розвитку урбаністичної та традиційної
національної культури усіх форм та видів»
В. КЛИЧКО

>300

виставок проведено 2020 року
в комунальних музеях Києва

>22,5 тис.

музейних предметів
оцифровано

Найбільш значущі події
Виставка живописних робіт Івана Марчука та Миколи Новікова «Магія штриха. Діалог двох геніїв» (Музей історії
міста Києва)
Виставка творів Яна Зорічака (Національний музей українського народного декоративного мистецтва)
ХІ науково-практична конференція «Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві» (Музей книги і
друкарства України), де експонувалася виставка «На перехресті шляхів: мандри книг та авторів, друкарів, граверів Києва,
Львова, Одеси XVII-XX ст.»
Виставка «Василь Щавинський та його колекція» (Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків)
Перша в Україні персональна виставка живопису всесвітньо відомого китайського художника Ханя Юйченя та
«Київські адреси Михайла Врубеля» (Національний музей «Київська картинна галерея»)
Виставка «Золотослов. Моя, твоя – наша Ліна Костенко» (Музей книги і друкарства України)
Презентація ювілейної виставки «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів» (Національний музей українського
народного декоративного мистецтва)
Щорічний фестиваль української дитячої книги «Азбукове королівство Магів і Янголів» (Музей книги і друкарства
України). Фокусна тема – «Чи потрібна нам довіра?»
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Інноваційно
неординарні проєкти
Музею історії міста
Києва, які стали
помітними подіями
в історикокультурному
житті Києва

VR-тур
Бабиним Яром

виставка «Made in Kyiv.
Археологія повсякдення» з
3D-моделями й анімацією

міжнародний мистецькофілософський проєкт
«Одного дня після…»

Відбулися онлайн
Міжнародний віртуальний мистецький проєкт
«DIFFERENT Х»
Аудіовізуальна екскурсія «Таємниці Косого капоніру»
Вечір давньої української музики
«Музика, література та вино з US Orchesta»

У межах міського
проєкту «Сучасний
бібліотечний простір»

завершено
переформатування
бібліотеки № 115 для дітей
у Деснянському районі.
Презентовано проєкт
«Книготека

Виставка «З усього світу»
Традиційні читання творів М. Булгакова
Виставка «Автопортрет. Світ очима художника.
Живопис, графіка, скульптура другої половини
ХІХ–ХХ ст. з колекції музею»

відкрито бібліотеку
ім. М. Костомарова у
Шевченківському районі

облаштовано
«Бібліотеку на даху» –
зону відпочинку на покрівлі
Центральної бібліотеки
ім. Т. Г. Шевченка для дітей
м. Києва

Центральна районна бібліотека ім. Ф. Достоєвського Солом’янського району перемогла у
Всеукраїнському конкурсі «Бібліотека року-2020», Центральна районна бібліотека
ім. П. Тичини Дніпровського району – в номінації «Публічні простори» від ініціативи Доступно.UA
У Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей презентовано благодійний фотопроєкт
«Щасливі Особливі», в якому взяли участь 100 сімей, що виховують дітей з інвалідністю, та
відкрито виставку дитячих малюнків переможців ІІ Міжнародного конкурсу «Вільні духом – на
коні!»

117,8

тис. нових видань надійшло до
фондів публічних бібліотек

На сайтах бібліотек та сторінках соціальних мереж
стали доступними тренінги та майстер-класи,
віртуальні екскурсії та галереї, поетичні читання в
прямому включенні, відеозаписи читання вголос
для дітей, концерти, прямі етери з поетами,
письменниками, істориками, краєзнавцями

302

з них – на
електронних носіях
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Театри та мистецькі проєкти
2020 театральний рік

11 550

82

3 285

299 718

прем’єри

вистав зіграно

глядачів відвідало

благодійних
квітків

Культурні заходи у цифрах

6 000
відвідувачів
фестивалю
високого мистецтва
Bouquet Kyiv Stage

online-/offlineформат

online-формат

2 500
відвідувачів
мистецького
проєкту
«Зірки світової
опери»

>3,5 млн

7 місце

відвідувачів протягом трьох тижнів
на культурно-мистецькому проєкті
«Парад культур»
(новорічно-різдвяний маршрут
від Арки Дружби народів до
Контрактової площі)

у рейтингу найпривабливіших
європейських місць зимових
святкувань 2020-2021 років за
версією European Best Destinations
здобули головна ялинка та різдвяне
містечко на Софійській площі

Київський міжнародний
кінофестиваль «Молодість»

65 000 осіб

Фестиваль «Київський
тиждень мистецтва» (Кyiv
Art Week)

>10 200 глядачів

Міжнародний фестиваль мистецтв
Anne de Kyiv Fest

15 000 осіб

Міжнародний театральний
конгрес «Театр крокує
Європою»

60 глядачів

Міжнародний конкурс
молодих режисерів у жанрі
оперети/мюзиклу/оперибуф Musical Art Project

30 000 глядачів
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Розширення зв’язків у європейському та світовому культурному просторі
BuSho та Дні
угорського і
литовського кіно в
Україні

фотовиставка
Жана-Марка Караччі
Homo Urbanus
Ukrainus

виставка живопису
«До Грузії з любов’ю»

Уперше в столиці проведено Київський Форум толерантності

IV щорічний міжнародний форум «Креативна Україна»

Розвиток інфраструктури

541,85

млн грн спрямовано з бюджету міста Києва на будівництво, реконструкцію,
капітальний ремонт закладів у межах програми «Столична культура: 2019-2021 роки»

15%

театри
кінотеатри

17%

541,85

зоопарк
мистецькі
заклади

млн

1%
4%
2%

музеї

гривень

інші
61%

Встановлено на Печерських пагорбах найбільший Державний прапор
України (за сприяння Благодійного фонду «Майбутній Київ»)

Довжина
флагштока –
майже 90 м,
розмір
полотнища –
16 х 24 м
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Відкрито після реставрації з добудовою
Школу мистецтв ім. М. Вериківського

Ремонтні та реставраційні роботи здійснювались

у Київському
національному
академічному театрі
оперети

у кінотеатрах
«Промінь», «Факел»,
«Лейпциг», «Флоренція»,
«ім. Т. Шевченка»,
«Краків»

у Київській муніципальній академії
музики імені Р. М. Глієра та Київській
муніципальній академії естрадного та
циркового мистецтв, «Центрі художньої
та технічної творчості «Печерськ»

у «Київському академічному
театрі драми і комедії
на лівому березі Дніпра,
«Творчій майстерні «Театр
маріонеток»

Київський зоопарк

3

пускових комплекси першої черги реконструкції
завершено у Київському зоопарку

відкрито паркінг

Динаміка відвідувань Київського зоопарку, тис. осіб
2018
2019
2020

586,2
612,7
610,6
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МІСТО,
КОМФОРТНЕ
ДЛЯ ЖИТТЯ
«Київ має амбітні плани – стати
комфортним і привабливим містом з високими
стандартами життя…»
В. КЛИЧКО
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО ТА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Енергозбереження на умовах співфінансування
Програма «70/30» в ОСББ/ЖБК
Реалізовано
енергоефективних
проєктів у будинках
ОСББ/ЖБК, одиниць

106

Профінансована
з бюджету
м. Києва, млн грн

351

88,4

271,9

Міська програма «Теплі кредити»
Частина кредитів,
що відшкодована,
млн грн

9,6

2020

41,6

Кількість ОСББ/ЖБК,
що скористалися
програмою, одиниць

41
186

2018-2020

Енергосервіс – безперечне лідерство в Україні
Київ – лідер в Україні за кількістю та вартістю укладених ЕСКО-договорів.
Усього у бюджетній сфері міста Києва укладено 137 енергосервісних договорів на суму близько 164,2 млн грн.
2020 року укладено 10 ЕСКО-договорів сумарною вартістю близько 38 млн грн.

Результат здійснення енергосервісу

73 554

Гкал

Скорочення рівня
споживання теплової
енергії

180,6 млн грн

15,2 млн грн

2,4 млн грн

Зменшення рівня
витрат на оплату теплової
енергії

Загальна запланована
економія бюджетних
коштів

Щорічна економія
бюджету м. Києва

Надійне теплопостачання 2019-2020
Модернізовано теплових мереж, км
2019
2020

130
140

270 км

3 680,9 Гкал

Модернізовано
тепломереж

Заощаджено теплової
енергії
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Оперативне відновлення благоустрою
Обсяги відновлення благоустрою, ділянок
2019

1 594

1 993

Аварійні порушення благоустрою

2 477

2020

3 502

Виконаний благоустрій

Впровадження новітніх технологій
Завод «енергія» – європейські норми
роботи
Впроваджено новітню систему очищення
із досягненням європейських норм
викидів забруднюючих речовин.
Завершено капітальний ремонт усіх
електрофільтрів сміттєспалювального
заводу «Енергія». Викиди пилу в
атмосферу буде зменшено понад вдвічі

Наймасштабніший
екологічний проєкт
Розпочато впровадження
системи хімічного
очищення димових газів на
сміттєспалювальному заводі
«Енергія» для досягнення
рівня екологічних стандартів
директиви ЄС 2010/75

Хлорування у минулому
Запроваджено новітні технології
знезараження води діоксидом
хлору. 40% води, що подається
у домівки киян, очищується за
прогресивними європейськими
технологіями

Scada: щит від кібератак
Понад 1 000 об’єктів енергетики
Києва об’єдналися в єдину
систему диспетчерського
управління та збору даних
Supervisory Control And Data
Acquisition

Центр комунального сервісу
Споживачам запропоновано нові сервіси
Загальна кількість наданих
консультацій та послуг, тис. од.

месенджер у Facebook

Skype-зв’язок для вирішення
усіх питань з можливістю обміну
документів
безкоштовна телефонна лінія
0-800-404-407
для передання показань
лічильників з мобільного
10 додаткових стаціонарних
багатоканальних номерів
телефонів для споживачів, які не
мають сучасних засобів зв’язку
електронний рахунок
за житлово-комунальні
послуги

2019
2020

2 787,6
4 830,3

Кількість консультацій та послуг через
нові сервіси 2020 року, тис. од.
Facebook
Skype
Додаткові телефони

108
87
501
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11 дистанційних каналів обслуговування

Месенджер у Facebook

Skype-зв’язок

Скриньки для передачі
заяв та показань

Особистий кабінет

Електронний рахунок

Номер для передачі
показань
0-800-404-407

Call-центр
(044) 247-40-40

Додаткові стаціонарні
номери телефонів

Додаткові
платні послуги

Зворотний
зв’язок

Дистанційне
обслуговування

Успішна співпраця з міжнародними організаціями
Проєкт «Енергоефективність у громадах ІІ».
Впровадження муніципального енергетичного
менеджменту
Проєкт «Угода мерів – Схід (CoM East)».
Розвиток регіональної політики на основі принципів сталої енергії, посилення енергетичної
безпеки та підтримки глобального руху в боротьбі зі змінами клімату
Програма Європейського банку реконструкції та розвитку «Зелені міста».
Підтримка міст-партнерів у розробці та реалізації плану дій (Green City Action Plan) та
отриманні донорської допомоги
Проєкт міжнародної технічної допомоги «Термосанація» в бюджетних установах м. Києва.
Кредитна угода з реалізації інвестиційного проєкту «Капітальний ремонт індивідуальних
теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва»
Фонд Е5Р. Здійснення фінансової підтримки у вигляді грантів та технічної допомоги в реалізації
проєктів з підвищення енергоефективності та поліпшення екології
Проєкт ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих
енергоефективних рішень» HOUSES. Інформування місцевих громад щодо нового
законодавства у сфері енергоефективності, програм Фонду енергоефективності та механізмів
їхнього фінансування
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ТРАНСПОРТ
ТА МІСЬКА
МОБІЛЬНІСТЬ
«Транспортна система має
функціонувати за принципом: «через
все місто – за одну годину»
В. КЛИЧКО
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕРЕЖІ
ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих
об’єктів вулично-дорожньої мережі, км
2018
2019
2020

120,7

69,4
77,6

Будівництво та реконструкція вулично-шляхової мережі
Продовжувалося будівництво автомобільної дороги
на ділянці між вул. О. Довбуша та пр. Броварським
(завершені роботи з реалізації І черги будівництва)
Реконструйовано 2 об’єкта
вулично-шляхової мережі:

вул. Покровської
вул. Академіка Туполєва

Відремонтовано 4 об’єкти
вулично-шляхової мережі:

вул. Пушкінська
вул. Микільсько-Ботанічна
пр. Космонавта Комарова
(пр. Л. Гузара)
вул. Академіка Заболотного
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Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мостів
і шляхопроводів
пішохідний міст

через просп. Л. Гузара
біля вул. М. Василенка

шляхопроводи на перетині

вул. Богатирської та
просп. Оболонського

шляхопроводи на перетині
вул. Богатирської та
просп. Московського

Продовжувалося будівництво

Подільського мостового переходу
через р. Дніпро

пішохідний міст через

лінію швидкісного
трамваю біля
кінотеатру «Лейпциг»

шляхопровід на перетині
просп. Л. Гузара та Л. Курбаса

автопроїзди моста Метро
через Русанівську протоку
р. Дніпро в Дніпровському
районі

із залізницею Київ-Волинський
– Святошино (біля платформи
«Борщагівка»)

Будівництво та реконструкція мережі рейкового транспорту
Введено в експлуатацію станцію
«Бульвар Кольцова» трамвайної лінії
від вул. Гната Юри до
ЗАТ «Кисневий завод»

Продовжувалося будівництво
дільниці Сирецько-Печерської лінії
метрополітену

Збудовано станцію
швидкісного трамваю
«Вулиця Зодчих»

Проведено роботи з капітального ремонту
станцій метрополітену «Сирець»,
«Шулявська», «Лук’янівська» в частині
пристосування до потреб людей з
інвалідністю та інших маломобільних
груп населення
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Оновлення рухомого складу громадського транспорту та
комунальної техніки

Здійснено закупівлю
рухомого складу, що відповідає
європейським вимогам

23

2

тролейбусів

трамвайних вагонів

Оновлення рухомого складу громадського
транспорту, од.
2018
2019
2020

161
автобуса

96

спеціалізованої
комунальної техніки та
обладнання придбано

20
21
186

Удосконалення та модернізація маршрутної мережі
Оптимізовано схеми руху

17

автобусних маршрутів

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
РУХУ ТРАНСПОРТУ
Інформатизація транспортної системи
Підготовлена до впровадження в промислову експлуатацію автоматизована
система обліку оплати проїзду

Впровадження
інтелектуальної транспортної
системи вулично-дорожньої
мережі міста Києва

Підключено 110
світлофорних об’єктів та
20 камер відеонагляду
до автоматизованої
системи керування
дорожнім рухом

впроваджено
13 маршрутів
«Зелена хвиля»

встановлено 7
відеодетекторів на
3 перехрестях міста

Розпочато роботу над проєктом «Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві» та його реалізацією із застосуванням механізму державноприватного партнерства
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Організація дорожнього руху
Збудовано та встановлено
світлофорних об’єктів, од.
2018
2019
2020

5

Впроваджено та відремонтовано
пристроїв примусового
зниження швидкості, од.
2018
2019
2020

8
21

519

777
804

Впроваджено, замінено та
відновлено дорожніх знаків та знаків
маршрутного орієнтування, од.
2018
2019
2020

6 313

10 148
11 730

Центр

2 413

93

делініаторів
встановлено на

світлофорних об’єктів
реконструйовано та
капітально
відремонтовано

62

12 000

25 об’єктах

острівці безпеки
влаштовано та
відремонтовано

антипаркувальних
стовпчиків
встановлено

780 тис. м

>9 000 м

2

покриття
оновлено на

дорожніх огороджень
відремонтовано
та замінено

118 об’єктах

828

знаків індивідуального
проєктування
встановлено

> 500

місць понижень бортового
каменю на пішохідних
переходах (з тактильними
смугами) встановлено

37

схем організації дорожнього
руху на пішохідних переходах
із впровадженням островців
безпеки розроблено

Управління паркуванням

62 039

Інспекторами з паркування
2020 року

винесено постанов про
накладення адміністративних
стягнень

56 346

здійснено евакуацій
транспортних засобів, що
створювали загрозу безпеці руху
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Розвиток мобільного транспорту

42,7

Безпека руху на дорогах
Стан доріг, шляхопроводів, транспортних
розв’язок

19,3

Облаштування, санітарний стан зупинок та
станцій міського громадського транспорту

18,7

116,8 км

678

38,8

16,9

40,9
32,4

38,6
45,8

371

Робота та культура спілкування
облаштовано велосипедної
паркувальних велосипедних
29,6 локації обладнано
51,5
10,9
контролерів
інфраструктури: велодоріжок,
стійок встановлено на 203
комунальними
велосмуг,
вело-пішохідних
об’єктах
велосипедними парковками
Робота та
культура спілкування
8,1
28,0
57,4
доріжок
кондукторів
(станом на 01.01.2021)
Професіоналізм водіїв громадського
10,5
22,2
61,1
транспорту
Оцінка стану міського транспорту*, %
Санітарний стан у салонах громадського
транспорту
Безпека руху на дорогах

18,8 42,7

32,8

Технічний
рухомого складу
Стан доріг,стан
шляхопроводів,
транспортних
громадського
транспорту
розв’язок

17,7
19,3

37,3
40,9

Облаштування, санітарний стан зупинок та
станцій міського громадського транспорту

18,7

Робота та культура спілкування
контролерів

10,9

Робота та культура спілкування
кондукторів

8,1

Професіоналізм водіїв громадського
транспорту

10,5

Середній бал

2,70

1,2

3,17

3,1

3,34

Запущено
прокат
8,0
3,58
електросамокатів

38,8 44,1

32,4

1,6

16,9

6,5

3,67

6,2

3,70

4,3
1,6

Середній бал

3,30
2,70

39,1
38,6

5,9
1,2

3,17
3,23

45,8

3,1

3,34
3,32

29,6

51,5

8,0

3,58

28,0

57,4

6,5

3,67

6,2

3,70

22,2

61,1

Санітарний стан у салонах громадського
транспорту

18,8

32,8

44,1

4,3

3,30

Технічний стан рухомого складу
громадського транспорту

17,7

37,3

39,1

5,9

3,23

1/2 - негативно

3

4/5 - позитивно

3,32

Важко відповісти

Оцінка стану вирішення питань транспортної інфраструктури міста*, %
Реконструкції, ремонти тротуарів, переходів

18,2

Розбудова велодоріжок

1/2 - негативно

3

4/5 - позитивно

Реконструкції, ремонти тротуарів, переходів

Розбудова велодоріжок

3,48

7,6

6,1

37,0

25,0

28,5

3,4
2,6

Не користуюся

41,3

13,4

18,2

55,8

29,8

23,2

37,7

13,3

3,30
2,87
3,05
3,31

3,20

Важко відповісти

36,9

20,6

5,3

43,3

27,8

* Дослідження КНДУ «НДІРоМ». Листопад-грудень 2020 року. Стандартні відхилення - 1,4-2,3%.

Ремонт доріг, шляхопроводів

3,20

5,4

33,2

22,9

35,8

21,0

Оновлення рухомого складу

Середній бал

1,0
13,3

37,7

23,2

1,2

2,7

Збільшення кількості транспортних
засобів на маршрутах
Створення додаткових маршрутів

55,8

29,8

13,4

Ремонт доріг, шляхопроводів

41,3

36,9

20,6

1,2

Середній бал

3,20

1,0

3,48

7,6

3,30
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ДОВКІЛЛЯ,
В ЯКОМУ МИ
ЖИВЕМО
«Я та моя команда ставимо перед собою амбітну мету
– вивести Київ за комфортністю проживання…
на один рівень з кращими столицями Європи»
В. КЛИЧКО
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РОЗВИТОК ТА БЛАГОУСТРІЙ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ
Київ – місто парків та скверів.

80

9 124

79 697

7,8 млн

Відремонтовано
парків та скверів

Висаджено
дерев

Висаджено
кущів

Висаджено
квітів

Кількість парків
2018
2019
2020

Кількість скверів
123
128
128

2018
2019
2020

582
610
618

Висаджено дерев
2018
2019
2020

Висаджено кущів

8 685
14 960
9 124

Видалено аварійних та
сухостійних дерев
2018
2019
2020

10 250
9 014
8 215

Відкрито
2020 року
оновлені
топ-об’єкти
у парках
та скверах
міста

2018
2019
2020

68 621
125 720

79 697

Видалено аварійних та
сухостійних кущів
2018
2019
2020

Топ-Об’єкт
Парк партизанської
слави

11 477
7 671
12 039

Топ-Об’єкт
Парк на Троєщині,
2 черга

Топ-Об’єкт
Новий сучасний
дитячий майданчик у
Маріїнському парку

Площа об’єктів природно-заповідного фонду 2020 року становила понад
або 25,26% від загальної площі міста Києва

Топ-Об’єкт
Перша черга
капітального ремонту
парку «Совки» у
Святошинському
районі

21,12

тис га,
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Найбільші території та об’єкти природно-заповідного фонду м. Києва

125,14 га

130,2 га

Парк-пам’ятка садово-паркового
мистецтва загальнодержавного
значення «Голосіївський парк
ім. М. Т. Рильського»

Ботанічний сад
ім. М. М. Гришка
НАН України

10 988,14 га
Національний природний
парк «Голосіївський»

Благоустрій водних об’єктів
Кількість поверхневих водних об’єктів –

422

водойми різного типу

137

100

38

27

32

Озера

Ставки

Водойми

Затоки

Канали

10

32

7

3

35

Річки

Струмки

Малі річки

Протоки

Джерела

ДОВКІЛЛЯ, В ЯКОМУ МИ ЖИВЕМО
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Облаштування пляжів та зон відпочинку біля води

пляжі «Дитячий», «Золотий»,
«Пуща-Водиця» облаштовані
для маломобільних груп
населення та забезпечені
синтетичним покриттям і
кріслами-амфібіями

підготовлено
14 пляжів та
18 зон відпочинку

8 столичних пляжів
отримали міжнародну
екологічну відзнаку
«Блакитний прапор»

встановлено
30 рятувальних
постів

Об’єкти зовнішньої реклами
Демонтовано рекламних засобів та вивісок
2018
2019
2020

16 805

18 162
22 568

Посилено контроль за
розміщенням засобів
зовнішньої реклами та
вивісок

направлено суб’єктам
господарювання 10 750
вимог про усунення
порушень

складено 457 протоколів
про адміністративні
порушення

сплачено
порушниками
до бюджету міста
540 175 грн

Забезпечено розміщення соціальної реклами та іншої інформації соціального
спрямування за 128 програмами на 4354 носіях зовнішньої реклами
Відкриті дані на Єдиному державному
вебпорталі

Електронні сервіси
Оформити інформаційну вивіску в
електронному вигляді можна через
онлайн-сервіс

інформація про рекламні засоби

перелік розповсюджувачів
реклами

Ефективність рекламного простору 2020 року
Кількість виданих документів
Зовнішня реклама
Реклама на транспорті

дозволи
погоджень

700

Нараховано (без ПДВ), тис. грн
3 353

Зовнішня реклама
Реклама на транспорті

Перераховано до бюджету м. Києва, тис. грн
Зовнішня реклама
Реклама на транспорті

33 079,4

111 328,2

106 176,3
33 378,3

78

ДОВКІЛЛЯ, В ЯКОМУ МИ ЖИВЕМО

Зовнішнє освітлення
Встановлено та замінено

6 762

2 750

енергоефективних
LED-світильників

150 км

опор

мереж зовнішнього
освітлення

На кінець 2020 року загальна кількість світлодіодних світильників становить
майже 30% загальної кількості світильників зовнішнього освітлення міста Києва

Бюветне господарство

2
17

збудовано бюветних комплексів

Електронна
карта бюветних
комплексів

відремонтовано бюветних комплексів

Контроль якості
питної води
з бюветних
комплексів.

Поводження з відходами
Закуплено

Передано на
перероблення та
утилізацію

212 контейнерів для збору небезпечних відходів у складі побутових
понад
57 тонн
відпрацьованих
батарейок

Оновлено контейнерний парк для
збирання твердих побутових відходів
4 669 од.
відремонтовано

3 130 од.
придбано

37500 шт.
енергозберігаючих та
люмінесцентних ламп

5400 шт.
ртутьвмісних
термометрів

Придбано 18 од. спецтехніки

Встановлено контейнери для роздільного
збору сміття в парках та скверах міста

Загальна оцінка киянами якості послуг з вивезення сміття
(побутових відходів) – 4,44 бала (найвищий бал – 5)

ДОВКІЛЛЯ, В ЯКОМУ МИ ЖИВЕМО

Моніторинг довкілля
Запроваджена сучасна система управління якістю атмосферного
повітря – встановлено перші два пункти спостереження за станом
атмосферного повітря, де визначається вміст шкідливих речовин

У межах Громадського бюджету реалізовано проєкт «AirZOOM – безпечне повітря для твоєї дитини –
мобільна мережа моніторингу якості повітря» та за результатами встановлено станції визначення якості
повітря на території 10 міських шкіл

Контроль за станом об’єктів міського благоустрою

Контроль якості питної води

За порушення вимог Правил благоустрою міста Києва
Видано
приписів

24 020

Складено
протоколів

Демонтовано
тимчасових споруд

2 768
3 227
2019

32 620
3 946
4 500

2020

Тварини у місті

Укладено меморандум про співпрацю із Благодійним фондом Happy Paw та проводиться пільгова
стерилізація тварин для соціально незахищених верств населення.

Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами

надано
лабораторнодіагностичні
послуги 1116
тваринам

проведено
9076 тваринам
кліпсування/
татуювання,
стерилізацію/
кастрацію

забезпечено
післяопераційне
утримання
2121 тварині

вакциновано
комплексно та
вакциною проти сказу
9480 тварин

надано швидку
ветеринарну
допомогу
949 тваринам

зареєстровано
454 опікуна
безпритульних
тварин

чиповано
100 тварин

прилаштовано
831 тварину
у сім’ї

виловлено та
повернуто під
опіку 1609 тварин
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Притулок для тварин
У «Притулку для тварин»
знаходилися: на утриманні –

446 тварин

перетримано
на карантині

91 собаку

Культурний вигул тварин у місті

Облаштовано
дресирувальний майданчик у
Дніпровському районі

Проведено
7 тестувань потенційно
небезпечних порід собак

Встановлено
3 конструкції собачих вбиралень;
50 настінних фіксаторів для
біопакетів

Створено
2 майданчики для вигулу тварин
«Острівець вільних»
у Шевченківському районі

Культура поводження із тваринами у місті
Проведено:

16 заходів з популяризації
реєстрації та чипування
тварин

Робочі зустрічі з вдосконалення
контролю за дотриманням правил
утримання тварин

Інформаційно-просвітницькі
заходи
з питань небезпеки сказу
тварин

Екскурсії
школярам та
студентам-ветеринарам

Оновлено електронний сервіс
Київської міської лікарні
ветеринарної медицини

ДОВКІЛЛЯ, В ЯКОМУ МИ ЖИВЕМО
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Оцінка діяльності міської влади щодо поліпшення благоустрою міста, %
3,5
17,1

Упорядкування об’єктів відпочинку,
збільшення паркових зон
9,6

Освітлення вулиць

78,6
30,6

19,4

Чистота на вулицях і в будинках
5,5

Благоустрій місць відпочинку киян

0,8
58,8

41,2

24,3

39,2
69,7

Середній бал

4,01

1,0

3,65

0,2

3,23

0,5

3,83

3,68
1/2 - негативно

3

4/5 - позитивно

Важко відповісти

Оцінка стану довкілля, %

Стан паркових зон та об’єктів відпочинку

8,1

21,4

69,3
64,2

Чистота повітря
38,4

Загальний стан довкілля в місті

1,2
21,5

35,1

13,5
25,7

Середній бал

3,58

0,8

2,34

0,8

2,82

2,91
1/2 - негативно

3

4/5 - позитивно

Важко відповісти
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КИЇВ — БЕЗПЕЧНЕ
МІСТО
«Безпека в нашому місті – один
з головних чинників для спокою киян,
для розвитку української столиці»
В. КЛИЧКО
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БЕЗПЕКА У ГРОМАДІ ЯК ПРІОРИТЕТ

Cтворено Департамент муніципальної
безпеки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), як потужну територіальноцілісну систему, що забезпечує безпеку та
комфортність кожної людини у місті Києві

Рівень злочинності на 10 тис. населення
2019
2020

132

Середній час очікування наряду поліції, хв.

181

27%

Загальна кількість зареєстрованих кримінальних
правопорушень, од.
2018
2019
2020

39 297

53 848

60 037

2019
2020

12

15

3 хв

Кількість кримінальних правопорушень, учинених
неповнолітніми, од.
2019
2020

203

Показник довіри населення м. Києва до поліції – 33,4%

Профілактика та інформаційно-просвітницькі заходи

Головним управлінням
Національної поліції у м. Києві
спільно з міською Службою
у справах дітей та сім’ї
проведено 20 загальноміських
та 322 превентивних заходи

Відділом зв’язків з громадськістю:
відвідано 456 загальноосвітніх і
дошкільних навчальних закладів
проведено 1 769 інформаційнопросвітницьких заходів, якими
охоплено 55 097 дітей

469
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Запобігання конфліктам і насильству у сім’ї

Здійснено 22 645
виїздів на сімейнопобутові конфлікти

8 094 особи притягнуто до
адміністративної відповідальності
за вчинення правопорушень (вчинення
насильства в сім’ї)

Зареєстровано 612 кримінальних
правопорушень за фактом вчинення
домашнього насильства, винесено 2 725
термінових заборонних приписів

Covid-19: заходи з протидії поширенню

Контроль за дотриманням
протиепідемічних заходів у
метрополітені

Моніторинг дотримання
карантинних та обмежувальних
заходів суб’єктами господарювання

Складено 9 726
адмінпротоколів за порушення
правил з карантинних
обмежень

Надання допомоги
закладам охорони
здоров’я

СOMMUNITY POLICING – інструмент ефективної взаємодії національної поліції, місцевих
органів влади та громади

Портал «Взаємодія поліції та громади» – про створення
безпечного простору міста. Наразі сервіс працює лише в Києві

Комплексна система відеоспостереження міста києва

346

До комплексної системи
відеоспостереження міста
Києва включено 6 705
камер відеоспостереження

встановлено
засобів
відеофіксації

305

закуплено засобів відеофіксації
для встановлення в Київському
метрополітені

85

КИЇВ — БЕЗПЕЧНЕ МІСТО

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Стан пожежної безпеки

Заявки на виїзд пожежних підрозділів (кількість)
Виїзди по тривозі
2019
2020

Виїзди на гасіння пожеж
2019
2020

Виїзди на ліквідацію аварій
5 084

5 878

2019
2020

205

Ліквідація надзвичайних ситуацій,
пожеж у Київській області

Надання допомоги
іншим службам
2019
2020

19 355
16 477

2 258
1 861

2019
2020

45

Наслідки від пожеж, надзвичайних ситуацій
Врятовано людей
2019
2020

147

Травмовано людей
212

2019
2020

96

112

Загинуло людей
2019
2020

51

60

«Рятуючи життя»
Кількість загиблих на водних об’єктах знизилася на

60%

49

290
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ВІДКРИТІ ДЛЯ
БІЗНЕСУ ТА
ІНВЕСТИЦІЙ
«Київ – це місто … де є робочі місця, найвища
зарплатня, найвищі стандарти життя…»
В. КЛИЧКО
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СТОЛИЧНИЙ РИНОК ПРАЦІ:
ТРЕНДИ 2020 РОКУ
Ситуація на ринку праці м. Києва
Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років,
% до населення відповідного віку
2019
2020

63,1
61,7

Кількість зареєстрованих
безробітних, тис. осіб
2019
2020

8,8

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років,
% до населення відповідного віку

Частка безробітної молоді
у віці до 35 років, %
2019
2020

2019
2020

22,2

5,8

6,8

Співвідношення рівня безробіття серед економічно
активних жінок до рівня безробіття серед економічно
активних чоловіків, %*
2019
2020

35
34

0,6

1,0

Найбільш затребувані професії 2020 року (топ-10)
1 234

3 723

1 348

робітник з комплексного прибирання
та утримання будинків з прилеглими
територіями

1 382
3 274
1590

водій автотранспортних засобів
фахівець
прибиральник службових приміщень
продавець-консультант
продавець продовольчих товарів
касир торговельного залу

1 612

двірник
сестра медична (брат медичний)
1 899

3 101

помічник вихователя

2573

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника 2020 року становила 17 086 грн (2019 року – 15 776 грн),
рівень зростання середньомісячної заробітної плати у порівнянні з 2019 роком – 108,3%.
* 2018 року та 2019 року відповідно (останні наявні дані Головного управління статистики у м. Києві).
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Протягом року

Збереження сфери
прикладання праці,
створення нових робочих
місць

Захист здоров’я киян –
шукачів роботи та
роботодавців у період
поширення коронавірусу

реалізація двох урядових
проєктів фінансової
підтримки столичного
бізнесу для збереження
робочих місць на період
карантинних обмежень

Столичною службою зайнятості
надано послуги 66,6 тис.громадян
(з яких 52,2 тис. – зі статусом
безробітного), забезпечивши
роботою 14,1 тис. осіб (з яких
12,7 тис. зареєстрованих
безробітних)

Проведення 822 вебінарів для
клієнтів служби зайнятості

Програма надання
одноразової матеріальної
допомоги суб’єктам
господарювання на
період обмежувальних
протиепідемічних заходів:
отримали матеріальну підтримку
264 роботодавця для майже
40 тис. працівників

Надання послуги рекрутингу
2,9 тис. підприємств, установ
та організацій (з використанням
візуально-дистанційних засобів
зв’язку та комунікації)

41,4 тис. осіб
(у т. ч. 32,4 тис. – зі статусом
безробітного) надано
профорієнтаційні послуги

Участь роботодавців
в онлайн-ярмарках вакансій

677 робочих місць створено на
198 об’єктах роздрібної торгівлі
за результатами інвестиційного
конкурсу, ініційованого
Департаментом промисловості та
розвитку підприємництва
(ст. 25 Закону України
«Про зайнятість населення»)

Підтримка міжнародної
платформи Coursera для
безкоштовного навчання
безробітних громадян

Програма надання допомоги
за частковим безробіттям
для суб’єктів малого або
середнього бізнесу та фізичниих
осіб- підприємців, які є
застрахованими особами:
отримали позитивні рішення
3,7 тис. роботодавців для
виплати заробітної плати
14,9 тис. працівників

Функціонування
3,9 тис. електронних кабінетів
роботодавців та
8,8 тис. електронних
кабінетів шукачів роботи

Запроваджено всеукраїнський
сервіс – Інститут «Консультант
роботодавця» для надання послуг
з підбору кадрів за допомогою
сучасних засобів комунікації

Київ - лідер на ринку праці України
Найвищий рівень зайнятості
населення віком 15-70 років – 61,7%
(по Україні – 56,2%)
Найвищий рівень середньомісячної
заробітної плати – 17 086 грн
(по Україні – 11 591 грн)

Один з найнижчих рівнів
безробіття (за методологією МОП)–
6,8% (по Україні – 9,5%)

Найнижчий рівень навантаження на
10 вільних робочих місць (вакантних
посад) – 27 осіб (по Україні – 106 осіб)

Найкращий показник прийняття на роботу на нові робочі місця – 83,9 тис.
осіб, в т. ч. у юридичних осіб – майже 42,2 тис. осіб, у фізичних осіб –
понад 41,7 тис. осіб)
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ПІДПРИЄМНИЦТВО
«Міська влада і надалі підтримуватиме підприємців, що працюють в
столиці, та створюватиме сприятливі умови для розвитку бізнесу»
В. КЛИЧКО

Основні показники діяльності малого та середнього підприємництва на початок 2020 року

Кількість малих та середніх
підприємств, тис. од.

101,7

Кількість малих та середніх
підприємств у розрахунку на 10 тис.
осіб наявного населення, од.

962,7

343

20,8%

4 633,6
41,3%

Обсяги реалізованої продукції
(товарів, послуг) малими та середніми
підприємствами, млрд грн

Київ

380,1

більше у 3,8 разів
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Кількість найманих працівників
на малих та середніх
підприємствах, тис. од.

26,8%

2 483,4

41,3%

6 008,3

Україна

За даними податкових органів, 2020 року кількість суб’єктів підприємництва у м. Києві, зареєстрованих як платники
податків, збільшилась на 11,2% порівняно з попереднім роком та становила 947,5 тис.

Динаміка кількості суб’єктів підприємництва, зареєстрованих як платники податків, тис. од.
Кількість юридичних осіб
2019
2020

285,2
309,6

Збільшення на 8,6%

Кількість фізичних осіб-підприємців
2019
2020

566,8
637,9

Збільшення на 12,5%
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Динаміка кількості суб’єктів підприємництва, які сплачували податки, тис. од.
Кількість фізичних осіб-підприємців

Кількість юридичних осіб
2019
2020

2019
2020

92,5
93,5

429,6
457,4

Збільшення на 6,5%

Збільшення на 1,1%

Кількість суб’єктів підприємництва, що фактично сплачували податки, збільшилась на 5,5% та становила
550,9 тис., що обумовило зростання надходжень до бюджету податків і зборів у 1,2 раза

Динаміка обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів податків і зборів від
суб’єктів підприємництва, млрд грн
Надходження до бюджету м. Києва

Обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів податків і
зборів від суб’єктів підприємництва
2019
2020

377,9
439,2

Збільшення на 16,2%

2019
2020

39,5
42,2

Збільшення на 6,8%

Надходження до Зведеного бюджету
2019
2020

338,4
397,0

Збільшення на 17,3%

Обсяги надходжень єдиного податку від юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців до бюджету міста Києва порівняно з попереднім роком зросли на 10,3%

Підтримка бізнесу 2020 року

Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та
середнього підприємництва
Виділено з бюджету м. Києва 3,7 млн грн на відшкодування відсотків за отриманими
кредитами та збільшено кількість банків, які долучаються до цієї програми
Малому та середньому бізнесу компенсувалось 99% від суми відсотків за
кредитними договорами

Зменшення ставки
податку на нерухоме
майно за 1 кв. м для
юридичних та фізичних
осіб закладів культури,
торгівлі та громадського
харчування до 1%
розміру мінімальної
заробітної плати
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ПРОМИСЛОВІСТЬ
«Протягом своєї довгої історії промисловість довела свою
здатність бути джерелом змін»
Нова промислова стратегія для Європи,
Брюссель, 10.03.2020

У промисловому секторі економіки міста працює понад 9 тис. суб’єктів господарювання.
Обсяг реалізації промислової продукції становив 11,8% загальнодержавного обсягу
(2 місце серед регіонів України)

Обсяг реалізації промислової продукції, млрд грн
2015

124,3

2016

19,4%
16,4%

148,4

2017

13,1%

172,8

2018

19,2%

195,4

2019

25,5%

233,0

2020

292,3

Середня заробітна плата у промисловості (за грудень), грн
2015
2016

8 679

32,0%

11 453

2017

21,5%

13 911

2018

16,2%

16 164

2019

25,6%

20 304

2020

6,9%

21 713

Інноваційну діяльність у промисловості м. Києва вели 16,3% загальної кількості обстежених промислових
підприємств. Ними впроваджено 1 021 прогресивний технологічний процес, з них 424 маловідходних,
ресурсозберігаючих, та 174 види інноваційної продукції*

Обсяг витрат на технологічні інновації, млн грн
2015
2017
2019

2 169
1 861,2

85,8%
197,9%

3 684,1

*періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства, починаючи з 2015 року,
змінена з «річної» на «один раз на два роки».
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Обсяг витрат на дослідження та розробки, млн грн
954,5

2015
676,1

2017

70,8%

1 277,3

2019

188,9%

Обсяг витрат на дослідження та розробки, млн грн
1 038,7

2015

1 024,4

2017

98,6%

2 200,7

2019

У загальному обсязі витрат на технологічні інновації
частка переробної промисловості становить

214,8%

50,5%

Структура витрат на інновації за основними видами діяльності
переробної промисловості у 2019 році, %
виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів
1,3%
1,5%
2,0%
4,3%
4,9%

виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів

0,5%
0,3%
69,1%

машинобудування, крім ремонту і монтажу
машин і устатковання
виготовлення виробів з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність
металургійне виробництво, виробництво
готових металевих виробів, крім виробництва
машин і устатковання

16,1%

текстильне виробництво, виробництво одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
виробництво гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції
виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і
монтаж машин і устатковання
виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції

ВІДКРИТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

Інформаційна система «Промисловість і наука Києва» містить інформацію щодо:

ΕΕ 2 116 промислових підприємств м. Києва
ΕΕ 340 науково-дослідних установ
ΕΕ 4 212 видів промислової продукції, яку виробляють підприємства
міста Києва

ΕΕ 20 975 позицій промислової продукції, яку у 2020 році планували

придбати розпорядники коштів бюджету міста Києва всіх рівнів та
комунальні підприємства та організації

23 промислові підприємства
м. Києва презентували свої досягнення на

Міжнародній будівельній виставці «Inter Build Expo»

Міжнародному форумі виробників та постачальників меблів «KIFF –
Київський міжнародний меблевий форум»

Міжнародній виставці «Хлібопекарська та кондитерська індустрія 2020»

Міжнародній спеціалізованій виставці взуття, шкіргалантереї, хутра та
комплектуючих «Leather and Shoes»

108 київських підприємств та організацій взяли участь у найбільшій
промисловій виставці в Україні – Міжнародному промисловому форумі
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БУДІВНИЦТВО
«Наше завдання – створити комфортні
умови для проживання в столиці.
А це, зокрема, – розвинена соціальна
інфраструктура…»
В. КЛИЧКО

2020 року підприємствами м. Києва виконано будівельних робіт на суму

43 412,1

млн грн

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами, млн грн
Житлові будівлі

12 946,0
10 853,5

11 897,8
13 465,9

Нежитлові будівлі
2019

Індекси будівельної
продукції за видами,
у % до 2019 року

104,7

Інженерні споруди

17 004,8
19 092,7

Інженерні споруди

2020

111,1

Нежитлові будівлі

80,0

Житлові будівлі

Обсяги робіт за характером будівництва

39,8%

35,5%

нове будівництво
реконструкція та технічне переоснащення
капітальний та поточний ремонти

24,7%

ВІДКРИТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

У м. Києві 2020 року прийнято в експлуатацію* загальної площі

285,7

житлових будівель

119,7

нежитлових будівель

тис. кв. м

тис. кв. м

70,5

29,8

тис. кв. м

Для публічних виступів, закладів
освітнього, медичного та оздоровчого
призначення

4,4

тис. кв. м

тис. кв. м

Офісних
приміщень

Торговельних
площ

Інших
площ

Житлові будівлі, тис. кв. м
2019
2020

1 114,0
285,7

Нежитлові будівлі, тис. кв. м
2019
2020

* Попередні дані

119,7

424,5

15

тис. кв. м

95

96

ВІДКРИТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
«Наша мета – реалізація важливих для суспільства міських проєктів через
залучення капіталу на взаємовигідних умовах. Багаторічна співпраця
свідчить, що Київ – найкраще та надійне місце для інвестицій»
В. КЛИЧКО
Обсяги капітальних інвестицій в
економіку міста Києва становили
32,1% загально-державного обсягу

Індекс капітальних інвестицій у 2020 році
до відповідного періоду попереднього
року становив 76,5%

Капітальні інвестиції у 2020 році, млн гривень
Київ
Україна

163 036,3

508 217,0

Капітальні інвестиції м. Києва за джерелами фінансування
2,8%
0,6%

1,6%
5,1%

8,5%

7,3%

кошти державного бюджету
74,1%

кошти місцевих бюджетів
власні кошти підприємств та організацій
кредити банків та інші позики
кошти інвесторів-нерезидентів
кошти населення на будівництво житла
інші джерела фінансування

Капітальні інвестиції м. Києва в матеріальні активи, млн гривень
0,7%
12,4%

7,6%

6,4%
14,8%

будівлі житлові
будівлі нежитлові
інженерні споруди

29,2%

машини, обладнання та інвентар
транспортні засоби
земля

28,9%

інші матеріальні активи

укладено 9 інвестиційних договорів на суму
87,15 млн грн на проєкти у соціальній,
спортивній та транспортній сферах

залучено до бюджету
міста Києва понад
3 млн грн
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ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ
«Я готовий особисто, як мер міста, виступати гарантом та захисником
іноземних інвестицій в розвиток нашого міста»
В. КЛИЧКО
Станом на 31.12.2020 обсяг внесених в економіку Києва прямих інвестицій (інструменти участі в капіталі та боргові
інструменти) становив 21 575,1 млн дол. США, з них інструменти участі в капіталі 15 923,3 млн дол. США.
В економіці міста Києва зосереджено 42,3 % загальнодержавного обсягу прямих інвестицій (інструменти участі в капіталі).
Прямі інвестиції (інструменти участі в капіталі) в економіці м. Києва, млн дол. США
18 065,3

Київ, станом на 31.12.2019
Київ, станом на 31.12.2020
Україна, станом на 31.12.2020

-2142,0 15 923,3

42,3%

37 600,4

Обсяги прямих інвестицій у розрахунку на одну особу, дол. США
Київ, станом на 31.12.2019
Київ, станом на 31.12.2020
Україна, станом на 31.12.2020

-426
6,1х

1190

7703
7277

Обсяги прямих інвестицій
у розрахунку на одну особу
перевищують у

6,1 разів

середні показники по
Україні (1 190 дол. США)

ТОП країн-інвесторів за обсягом прямих інвестицій (інструменти участі в капіталі) в економіці м. Києва, %
34,3%

26,2%

Кіпр
Нідерланди
Велика Британія
Австрія
Франція

Загалом, прямі інвестиції
надійшли з 78 країн світу
(75,3% - з країн ЄС)

Інші країни

4,1%
4,3%

25,7%
5,4%

Основні сфери вкладання інвестицій іноземними партнерами
9,6%

Інформація та телекомунікації

15,0%

9,3%
12,4%

Операції з нерухомим майном
Фінансова та страхова діяльність
Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів

7,5%

Професійна, наукова та технічна
діяльність
23,1%

Інші види діяльності
23,1%

Промисловість

Київ отримав 2
відзнаки в номінації
«Cost Effectiveness»
(«Рентабельність») видання
Financial Times:
5 місце у рейтингу
fDi’s Major European
Cities of the Future
2020/21;
4 місце у рейтингу
TOP-10 Tech cities of the
future 2020/21
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
«Сьогоднішній світ пересичений, на ринку практично немає місця для ще
одного бренду, ще одного бізнесу, ще одного продукту або ще однієї послуги.
Однак ринок для мрії, в яку можна вірити, безмежний»
В. КЛИЧКО
Основні показники зовнішньої торгівлі товарами
2019 рік, млн. дол. США
12 491,4
25 690,3

-13 198,9

2020 рік, млн. дол. США
12 427,5
23 929,0

-11 501,5
Експорт товарів

Імпорт товарів

Сальдо торгівлі товарів

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 0,52, що на 0,03 більше ніж у 2019 році (0,49)

Частка м. Києва у обсязі експорту товарів з України, %
Київ 25,0%

Київ 25,3%

2019 рік

2020 рік

Частка м. Києва у обсязі імпорту товарів в Україну, %
Київ 42,3%

Київ 44,0%

2019 рік

2020 рік

ВІДКРИТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

Найбільші партнери у зовнішньоторговельних операціях з товарами

30,5%

38,2%

45,0%

28,2%

Країни ЄС
Китай
Індія
Експорт (частка у обсязі
експорту м. Києва, %)

3,8%

Єгипет

Імпорт (частка у обсязі
імпорту м. Києва, %)

Білорусь
Туреччина

5,8%
4,6%

18,6%

Інші

17,2%

8,1%

Київські товаровиробники 2020 року проводили зовнішньоторговельні операції з торгівлі
товарами з 224 країнами світу, що на 5,2% більше ніж у попередньому році (213)

Серед основних товарних груп лідерські позиції займає
експорт товарів переробки сільськогосподарської продукції

77,6%

Основні товарні групи експорту
77,6%

Товари переробки сільськогосподарської продукції
Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей
промисловостi
Машини, обладнання та механізми;
електротехнічне обладнання

5,7%
4%

Основні товарні групи імпорту
Машини, обладнання та механізми;
електротехнічне обладнання

23,5%

Продукція хімічної та пов’язаних із нею галузей
промисловості
Засоби наземного транспорту, літальні
апарати, плавучі засоби

18,8%
9,6%
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У зовнішній торгівлі послугами Київ продовжує впевнено нарощувати позитивне сальдо, яке досягло у
2020 році 1 510,9 млн дол. США, що перевищує рівень 2019 року у 2,2 рази

Основні показники зовнішньої торгівлі послугами
2019 рік, млн. дол. США
4 193,8
3 496,1
697,7

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 1,2
2020 рік, млн. дол. США
4 075,2
2 564,3
1 510,9

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 1,59
Експорт послуг

Імпорт послуг

Сальдо торгівлі послугами

Найбільші партнери у зовнішньоторговельних операціях послугами
6,0%

9,4%
8,1%

49,9%
10,9%

62,7%

5,4%

Країни ЄС

11,2%

США
Велика Британія
Експорт (частка у обсязі
експорту
м. Києва, %)

Швейцарія

Імпорт (частка у обсязі
імпорту
м. Києва, %)

Туреччина
Інші

12,6%

23,8%

Лідируючі позиції у структурі експорту зовнішньої торгівлі послугами
47,1%

Послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та
інформаційні послуги
20,2%

Ділові послуги
Транспортні послуги

19,9%

Лідируючі позиції у структурі імпорту зовнішньої торгівлі послугами
22,6%

Послуги, пов’язані з подорожами

19,0%

Ділові послуги
Послугам у сфері телекомунікацій, комп’ютерні
та інформаційні послуги

15,1%

Виконавчий орган
Київської міської ради
(Київська міська
державна адміністрація)
вул. Хрещатик, 36
Київ, Україна, 01044

